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KAMPEN .

Bij de verschijning van dit laatste deel heb ik alleen te vermelden, dat
ik getracht heb de geschiedenis der gereformeerde kerken in Nederland,
Noord-Amerika en Zuid-Afrika met meer aandacht te behandelen dan
doorgaans pleegt te geschieden . De gewoonte, in alle Duitsche leerboeken
gevolgd, om aan de geschiedenis der Luthersche kerk eene zeer groote
plaats in te ruimen, heb ik, daar mijn Handboek in de eerste plaats voor
Nederland bestemd is, niet gevolgd . Dat mijn Handboek ook in NoordAmerika gebruikt wordt, is mij een oorzaak van dankbaarheid.
De opgave van de litteratuur over deel 111 en 1 V bedoelt niet een
overzicht te geven van de voornaamste kerkhistorische werken . Uit dat
oogpunt bezien, zou deze opgave uiterst onvolledig zin . Ik heb alleen
bedoeld de lezers te doen zien, uit welke werken ik mijn historische
stof verzamelde .
Het spijt mij, dat ik, terwille van gebondenheid aan plaatsruimte, hier
en daar beknopter moest zijn in mijne beschrijving, dan mij lief was .
Ik hoop, dat dit laatste deel een even welwillende ontvangst bereid zal
zijn, als de overige deelen genoten .
J. H. LAND WEHR .

BIJ DEN TWEEDEN DRUK .
Uitteraard zijn in dit laatste deel de~meeste veranderingen aangebracht .
Ik heb ook de stof aangevuld met het oog op de negen jaren, die sinds
den eersten druk verliepen .
J. H. LAND WEHR .
Rotterdam, Januari 1924.
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NIEUWE KERKGESCHIEDENIS
GEDURENDE DE 19e EEUW TOT HEDEN .
§ 1 . Karakter en verdeeling van dit tijdperk .
Het derde tijdvak van de Nieuwe Geschiedenis (III 12), hetwelk loopt
van het begin der negentiende eeuw tot heden, wordt door ons in een
afzonderlijk deel behandeld, niet alleen omdat de historie der kerk
gedurende dat tijdvak voor het thans levende geslacht van de grootste
beteekenis is, maar ook omdat wij door ervaring tot de overtuiging zijn
gekomen, dat velen meer op de hoogte zijn, van wat eeuwen geleden
geschied is, dan van wat dicht bij hen heeft plaats gehad . Ongetwijfeld
is de oorzaak van dit verschijnsel voor een gedeelte daarin te zoeken,
dat vele leerboeken de nieuwste geschiedenis zeer stiefmoederlijk behandelen en, indien zij er dieper op ingaan, doorgaans meer op de kerk
in het buitenland dan op die in ons eigen land de aandacht vestigen .
Het doel van dit laatste deel is de G e s c h i e d e n i s d e r k e r k i n
d e 19e e e u w e n t o t h e d e n te behandelen . Voor zooveel dat mogelijk
is in een beknopt handboek, wenschen wij niet alleen de kerk in Europa,
maar ook in andere werelddeelen te beschouwen, terwijl aan de kerk in
Nederland een niet ondergeschikte plaats zal ingeruimd worden .
. Het is moeilijk de geschiedenis der kerk gedurende dit
tijdvak te karakterizeeren, omdat tal van factoren ter
sprake moeten gebracht worden . Wij willen echter op enkele verschijnselen
wijzen, die duidelijk op den voorgrond treden .
Een eerste en tegelijk algemeen verschijnsel is, dat de beginselen van
de Aufklarung in de kerk en die van de Revolutie buiten de
kerk zich ontwikkelen . Men had het woord des menschen gesteld niet
slechts b 0 v e n, maar t e g e n o v e r Gods Woord . De bron van het gezag
Karakter .
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was verlegd van God in het schepsel . De 1 o o c h e n i n g v a n den
goddelijken oorsprong van het gezag en daarmeesamenhangend
ook van de autoriteit van Gods Woord kan als een algemeens
karaktertrek van dit tijdvak vooropstaan .
In de eerste helft van de 19e eeuw bemerken wij, hoe tegenover de
droevige gevolgen van Aufklarung en Revolutie eens krachtige h e r 1 ev i n g ontstaat, niet alleen in de Gereformeerde en Luthersche, maar ook
in de Roomsch-Katholieke kerk met haar Ultramontanisme . In de tweede helft
van deze eeuw zien wij, hoe door de toenemende beoefening der natuurwetenschap de 1 e e r d e r e v o 1 u t i e zich een baan weet te breken .
Deze leer werd toegepast op het gansche gebied der wetenschap en ook
op het gebied der godgeleerdheid . De beschouwing over de Heilige
Schrift en over de heilige geschiedenis werd geheel anders, dan zij eeuwen
lang geweest was en de kerk ondervond daarvan de treurige gevolgen .
Tegen de overal-indringende evolutieleer had zij haar belijdenis te handhaven en te strijden voor het geloof, eenmaal den heiligen overgeleverd .
Een tweede verschijnsel in dit tijdvak is de toenemende b e 1 a n gs t e 11 i n g i n d e s o c i a 1 e k w e s t i e . Toen de sociale nooden van alle
zijden blootgelegd werden, begon ook de kerk haar roeping te gevoelen .
Velerlei arbeid op het gebied der barmhartigheid werd Of door particulieren, Of door vereenigingen begonnen en gelukkig voortgezet . De
p h i 1 a n t r o p i e bereikte eens hoogte, als nooit te voren was aanschouwd,
en in de kerk begon het d i a c o n a a t zich krachtig te ontwikkelen .
Een derde verschijnsel in dit tijdperk is de toenemende begeerte
om het Christendom uit te breiden en het Evangelie onder
Heidenen, Mohammedanen en Joden te doen verkondigen . De 19e eeuw
is de e e u w d e r z e n d i n g, en niet alleen openbaarde zich de drang,
om onder de niet-Christelijke volken te arbeiden, maar evenzeer toonde
men een oog te hebben voor de duizenden, die, hoewel den naam van
Christen dragend, geheel en al van het Christendom afgeweken waren .
Zending en Evangelisatie werden beide ter hand genomen .
Een vierde verschijnsel in dit tijdvak is de o n r u s t b a r e n d e t o en e m i n g v a n h e t a a n t a 1 s e c t e n . Het meest hebben daarvan de
Gereformeerde en de Luthersche kerk te lijden gehad, maar ook de
Grieksche kerk heeft haar secten en zelfs de Roomsch-Katholieke kerk,
in welke de persoonlijke geloofsovertuiging aan banden gelegd wordt
door de allesbeheerschende hierarchie, heeft secten zien optreden .
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Is het moeilijk, om dit laatste gedeelte te karakterizeeren,
nog moeilijker is het een goede verdeelmg voor haar geschiedenis te vinden . Wij staan nog te dicht bij wat heeft plaats gehad
in de 19e eeuw, om nu reeds een juiste indeeling te kunnen maken .
Daarom willen wij het voorbeeld van de meeste geschiedschrijvers volgen
en de kerken na elkander behandelen . De R o o m s c h-K a t h o l i e k e
Verdeel .

.

k e r k laten wij vooropgaan, omdat het onmogelijk is de ontwikkeling dér
andere kerken en den strijd, welken zij te voeren hadden, te beschrijven,
zonder eerst op haar de aandacht te hebben gevestigd .
Na de Roomsch-Katholieke kerk bespreken wij de GriekschK a t h o 1 i e k e, die in de 19e eeuw meer van zich liet hooren dan vroeger,
voornamelijk door haar onverzettelijke propaganda voor het Grieksche
geloof . Vervolgens behandelen wij de L u t h e r s c h e k e r k en eindelijk
de Gereformeerde kerken .
Na deze kerken worden dan behandeld de a f w ij k e n d e g r o e p e n
en d e s e c t e n en eindelijk wordt de arbeid der kerken geschetst op
het terrein van de z .g .n uitwendige en inwendige zending,
woorden, die minder juist zijn gekozen, maar die een historisch recht
verkregen hebben .
AANMERKING . Gemakshalve zullen de secten in de Roomsch-Katholieke
en in de Grieksch-Katholieke kerk dadelijk bij de geschiedenis dier kerken
besproken worden .

A.

De Roomsch-Katholieke kerk .

§ 2 . Het Pausdom en de kerkelijke staat .
P i u s V I I had aan den eisch van Napoleon om de
Pias VII .
(100--123) door dezen benoemde bisschoppen te erkennen'
,
eindelijk
(1813) toegegeven (III 179) . Daar echter de keizer de overeenkomst, welke nog maar in concept bestond, dadelijk als een rijkswet
openbaar maakte, herriep de paus zijn toestemming . De zware nederlagen,
welke Napoleon in 1813 leed, waren oorzaak, dat de keizer den paus
vrijheid gaf naar Rome terug te keeren, om daar het bewind niet alleen
over de kerk, maar ook over den kerkelijken staat weder te voeren . In
Mei van het jaar 1814 deed Pius zijn intocht in Rome en een van zijn
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eerste daden was de herstelling van de Orde der Jezuïeten
door de bul S o 11 i c i t u d o o m n i u m . Tevens riep hij weder in het
leven de 1800 mannen- en de 600 vrouwenkloosters, die door Napoleon
waren opgeheven . Toen de mogendheden in 1814 het congres te Weenen
hielden en bij de regeling, welke noodzakelijk was geworden door het
gewelddadig ingrijpen van Napoleon, de grenzen van den kerkelijken
staat nauwer maakten, protesteerde de paus . Het was aan zijn bekwamen secretaris C o n z a 1 v i, die dit protest op het congres overhandigde, te danken, dat nog geen ongunstiger bepalingen gemaakt
werden voor Rome . Pius was zeer bevreesd, dat de grondslagen der
Roomsch-Katholieke kerk nog meer geschaad zouden worden dan reeds
geschied was door het Rationalisme ; en, omdat hij het lezen van
de Heilige Schrift door de leeken een groot kwaad achtte, sprak
hij in Juni 1816 den vloek uit over alle bijbelgenootschappen, die hij
als een pest voor de Christenheid beschouwde . Pius was dus zeer
reactionair . Dit was ongetwijfeld een gevolg van het lijden, dat hij
ondergaan had . Hij was overigens een eerbiedwaardig man, die zelfs
aan zijn vijanden kwaad met goed wist te vergelden . Hij sprong zelfs in
de bres voor Napoleon, toen hij vernam, dat deze op St . Helena slecht
behandeld werd. Gedurende zijne regeering begon het streven, dat men
bij alle pausen van de 19e eeuw opmerkt, n .m . om met verschillende
staten zooveel mogelijk op goeden voet te verkeeren en C o n c o r d a ten
t e s 1 u i t e n, die nergens anders toe dienden, dan om de belangen der
Curie te bevorderen . In 1817 werd een Concordaat met B e i e r e n gesloten, waarbij aan Rome de alleenheerschappij in dat rijk gewaarborgd
werd en in 1821 werd een Concordaat gesloten met Pruisen, dat niet
onvoordeelig was voor Rome . Ook met N e d e r 1 a n d, toen nog één
met België, werd in 1827 een Concordaat gesloten .
De naaste opvolgers van Pius VII waren niet zoo bekwaam

Pius' opvolg
als deze L e o XII (1823-29) vervloekte evenals zijn voorgers tot Pius IX.

ganger alle bijbelgenootschappen, richtte opnieuw inquisitiegevangenissen op en vierde in 1825 een jubeljaar, waarin rijkelijk aflaten
verkocht werden. De Joden liet hij in Rome apart wonen . De muren van het
Ghetto werden weder opgericht . In 1846 liet Pius IX ze omverhalen .
Na hem volgde P i u s Viii, die slechts 8 maanden paus was en na dezen
beklom G r e g o r i u s XVI (1831-46) den pauselijken zetel . Deze zocht de
pauselijke hierarchie uit te breiden. In zijn encycliek M i r a r i v o s . (1832)
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sprak hij uit, dat de kerk door de grootste gevaren bedreigd werd en dat zij
alleen te redden was, wanneer de geloovigen zich vereenigden tegen de
moderne wetenschap . Zijn levensbeschouwing droeg het stempel van het
klooster. De spoortreinen noemde hij eene uitvinding des duivels en hij wilde
ze dan ook in den kerkelijken staat niet toelaten . Toen hij stierf, liet hij aan
zijn kamerdienaars en aan zijn bloedverwanten schatten na, maar de toestand van den kerkelijken staat was jammerlijk . De staatsschuld was hoog
geklommen.

Pius 15
(t846~-~I,

Hij werd opgevolgd door
Feretti).

P i u s IX (kardinaal Mastai

Deze werd gekozen op 54-jarigen leeftijd .

Onder zijn langdurig bestuur heeft de Roomsch-Katho-

lieke kerk zeer belangrijke gebeurtenissen beleefd . Hij was geen man
van groote geleerdheid . Van de theologie wist hij zelfs zeer weinig,
maar toch is hij een man van beteekenis geweest, omdat hij zich gedurende zijn geheele leven heeft laten leiden door de gedachte, dat het
pausdom verheven moest worden . Hij heeft het ook werkelijk tot een
ongekende hoogte opgevoerd .
In het begin van zijn bestuur koesterde men groote verwachtingen
van hem . Hij bracht allerhande hervormingen tot stand in het staatsbestuur en werd de lieveling van het Italiaansche volk, dat hem luide
„eviva Pio nono" tegenjubelde . Toen echter de revolutie van 1848 uitgebroken was, werd het geheel anders . Het volk wendde zich van hem
af. Hij moest op 25 Nov . 1848 naar Gaëta vluchten . 0 p 9 Febr.
1849 schafte het volk de wereldlijke macht van den
paus af en riep men te Rome de republiek uit . Door de
hulp der Franschen en Oostenrijkers keerde Pius in 1850 in Rome
weder. Hij ontving den kerkelijken staat terug . Nu wierp de paus zich
in de armen der Jezuïeten . Zijne herstelling schreef Pius aan de maagd
Maria toe en op aandrang der Jezuïeten kondigde hij op 8 D e c . 1854
door

middel

van

de bul Ineffabilis Deus de onbevlekte

ontvangenis van Maria af als een goddelijk dogma . Tegenstand tegen dit leerstuk was er bijna niet . De Maria-dienst, die zich in
de kerk langzamerhand ontwikkeld had, bereikte hiermee zijn toppunt . 1) .
Tien jaren later 8 D e c . 1864 vaardigde Pius zijn bekende encycliek
cura uit, waarbij behoorde een Syllabus errorum d .i .
een catalogus van 80 dwalingen . 2) .

Quanta
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AANMERKING 1 . In 1858 verscheen de heilige
14-jarig meisje. Op de vraag van het kind, wie zij
,,je suis l'Immaculée conception" .
AANMERKING 2. Deze syllabus bestond uit 10
IV werden naast het socialisme en communisme
genootschappen .

maagd te Lourdes aan een
was, antwoordde de maagd
hoofdstukken . In hoofdsi.
ook genoemd de bijbel-

De houding van Pius tegenover het Protestantisme toonde duidelijk,
wat hij wilde . In 1850 wilde hij het Roomsch-Katholicisme in Enge1 a n d, sinds Hendrik VIII voor Rome een verloren land, herstellen . De
neiging van de krypto-katholicisten Pusey en Newman (zie § 26), bewees daartoe goede diensten . Wel ontstond er van protestantsche zijde
een hevig verzet en sprak zelfs het parlement uit, dat alle Roomsche
titels van geen waarde geacht zouden worden, maar in 1871 gaf het
parlement toe .
In N e d e r l a n d handelde Pius evenzoo. Ook daar moest de bisschoppelijke hierarchie weer gevestigd worden . Op 4 Maart 1853 had de
herstelling der bisdommen (aartsbisdom Utrecht, bisdommen Haarlem,
's Hertogenbosch, Breda en Roermond) bij pauselijke brève plaats .
Daardoor ontstond in ons land de A p r i 1 b e w e g i n g . Utrecht begon
met een adres aan den koning te zenden . Andere adressen volgden . Het
ministerie Thorbecke viel, en werd vervangen door het ministerie Van
Hall, maar dat alles kon de gedane zaak niet ongedaan maken .
Was de paus in verschillende landen met beslistheid
Ondergang

opgetreden voor het Roomsch-Katholieke geloof, in zijn
van den kerke
eigen land won hij niet aan invloed . Bij den vrede van
tijken staat.

Villafrancs (1859), die een einde maakte aan den oorlog
tusschen Frankrijk en

Oostenrijk,

was eene

vereeniging van alle

Italiaansche vorsten onder eere-voorzitterschap van den paus in uitzicht
gesteld. Spoedig daarop brak een revolutie uit . De koning van Sardinië,
Victor Emanuel

II, zag de kans schoon, om in 1860 zich van het

grootste gedeelte van den kerkelijken staat meester te maken . In

het

volgende jaar ontstond het koninkrijk Italië . Tevergeefs trachtte de paus
door verschillende encyclieken voor de Christenheid de noodzakelijkheid
van zijn wereldlijke macht te bepleiten . Hij behield alleen Rome en de
Campagna . Moeilijke jaren doorleefde Pius. In 1870 vorderde het Italiaansche volk als één man Rome op tot hoofdstad van het rijk . lDe
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paus zag uit naar hulp, maar zij daagde niet. Op 20 Sept. 1870 werd
Rome vier uur gebombardeerd en onder het gejubel des volks trok het
Italiaansche leger Rome binnen . R o m e w e r d h o o f d s t a d van
Italië en het pauselijk paleis werd koninklijke residentie .
Zoo was dan aan de wereldlijke macht van den paus een einde gemaakt . Voortaan zou het Vaticaan, dat 15 groote zalen, 11500 kamers,
236 trappen, 218 gangen, 2 kapellen, verschillende musea, archieven en
bibliotheken bevat, zijn domein zijn . Een schenking van 3 1 / 4 millioen
franken wees de paus af . Hij nam echter wel de Pieterspenning aan,
welke hem door de Roomschee werd aangeboden voor al de beleedigingen, hem aangedaan, en de opbrengst daarvan is meer dan 20
millioen franken per jaar. Pius speelde de rol van een gevangene . Sinds
zijn onttroning heeft hij het Vaticaan niet meer verlaten . Tal van encyclieken en brève's zond hij de wereld in ; menigmaal dreigde hij zelfs
regeeringen en voortdurend leefde hij met de meeste van die op gespannen voet. Hij stierf 7 Febr. 1878, 86 jaar oud . Zijn staatssecretaris
A n t o n e 11 i, gesproten uit een rooverfamilie, heeft sinds Gaëta een
kwaden invloed op hem geoefend . Deze man, die een vermogen naliet
van 100 millioen franken, was in 1876 overleden .
Omdat de verhouding van Pius tot de verschillende
hoven ongewenscht geweest was, meende de Curie tot
paus te moeten kiezen een man met diplomatieke gaven .
Deze werd gevonden in graaf J o a c h i m P e c c i, een leerling der Jezuïeten .
Hij beschouwde zich evenals zijn voorganger als gevangene. Van een
jaargeld wilde ook hij niet weten, maar hij was een gematigd man,
die op politiek gebied wist van geven en nemen . Het mocht hem gelukken den z.g. K u 1 t u r k a m p f, waarin Bismarck het stoute woord
gesproken had „wij gaan niet naar Canossa" tot een goed einde te
brengen (1887) .
AANMERKING. De Kulturkampf ontstond door de Pruisische Meiwetten (11
en 14 Mei 1873), waardoor de rechten van den staat in zake schooltoezicht,
opleiding en aanstelling van geestelijken enz, zeer werden uitgebreid.
Hij wilde ook met Italië verzoenen, maar deze verzoening stuitte af op
het woord van koning Humbert ,,Roma intangibile" . Leo had een open
oog voor de gevaren, die de kerk dreigden . Hij veroordeelde het
socialisme in zijn encycliek Rerum novarum, 17 Mei 1891,
Leo XIII
(1878-1903) .
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welke tot op den huidigen dag de grondwet is voor de Roomsch-Katholieken op het gebied van sociale wetgeving. Insgelijks had hij de v r ijm e t s e 1 a r ij veroordeeld door zijn encycliek H u m a n u m g e n u s, 20
April 1884 . Leo Taxil, die in Parijs allerlei gruwelen van de vrijmetselaars
openbaar maakte, ontving den zegen van Leo, maar deze Taxil was een
zwendelaar, die, nadat hij den zegen ontvangen had, uitsprak, dat hij de
Roomsche geestelijkheid belachelijk had willen maken .
op den 300-jarigen gedenkdag van den dood van den jezuïet P e t ;ru s
Canisius, 1 Aug. 1897, sprak Leo zich in zijn Canisius-encycliek
M i 1 i t a n t i s fel uit tegen het Protestantisme . De Reformatie werd daarin
genoemd r e b e 11 i o, een revolutie, die moet leiden tot verwoesting
der zeden .
Als kweekeling der Jezuïeten wilde Leo in de godgeleerdheid terug
naar de Middeleeuwen . Thomas Aquinas moest weder in eere komen .
Op de scholen moest diens wijsbegeerte op den voorgrond staan .
AANMERKING. In 1895 werd de Dominicaner Dr J . V, de Groot door het
Roomsch-Katholieke episcopaat aangesteld aan de gemeentelijke universiteit
te Amsterdam, om daar als hoogleeraar onderwijs te geven in de wijsbegeerte
van Thomas. Hij stierf in 1921 .
In 1887 vierde Leo een glansrijk jubileum . Het was toen 50 jaar geleden, sinds hij de eerste mis bediend had . De meeste regeeringen hebben
van haar belangstelling doen blijken . Leo heeft de Roomsche kerk trouw
en met beleid gediend. De beoefening der katholieke wetenschap is onder
zijn bestuur zeer vooruitgegaan en de kerk vertoonde zich aan het einde
der 19e eeuw krachtiger dan ooit te voren . Leo stierf in 1903 .
Hij werd opgevolgd door den patriarch van Venetië,
Pius X
S a r t o, onder den naam van P i u s X . Deze paus was niet
(19031914) . zoo diplomatiek aangelegd . Hij was meer een religieus man
.
Hij stamde af uit een boerenfamilie en was niet een man van groote
geleerdheid. Behalve het Italiaansch moet hij alleen Latijn gekend hebben .
Op 6 Mei 1910 werd de geheele protestantsche wereld in beroering gebracht door de beruchte B o r r o m ë u s e n c y c 1 i e k, waarin Pius zeer
smalend sprak over de reformatoren. Zij waren v ij a n d e n v a n 11 e t
kruis van Christus, aardsch-gezinden, wier God de buik
was (inimici Crucis Christi . . ., qui terrena sapiunt . . . .
quorum Deus venter est) .
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Aan hun optreden waren te wijten de ondergang van geloof en zeden,
de twisten en oorlogen, die de krachten van Europa uitgeput hadden, en
de afval en revolutiegeest onzer dagen .
Groot was overal in de protestantsche landen de verontwaardiging. In
Duitschland protesteerde men en eischte men, dat deze Encycliek niet
van de kansels zou afgekondigd worden . De paus verklaarde officieel,
dat hij de protestantsche vorsten en volken niet had willen beleedigen,
maar de aanklacht tegen de reformatoren herriep hij niet. Ook in Nederland was de verontwaardiging groot . De regeering bemoeide zich er
zelfs mede, en de paus liet aan de koningin mededeelen, dat hij geenszins
bedoeld had de vorsten uit het huis van Oranje-Nassau, of de voorouders
der niet-katholieke onderdanen van H . M ., doch in dat schrijven nam
Pius X de beschuldiging tegen de reformatoren niet terug . Deze Encycliek is uiterst onhandig geweest . De paus had er meer door verloren
dan gewonnen .
Onder de kerkelijke regeering van dezen paus brak de
wereldkrijg uit tusschen de Centrale alken en de Entente .
((19141922),
x
Het was voor het opperhoofd der Roomsch-Katholieke
kerk, die hoog opgeeft van hare eenheid, pijnlijk te moeten aaniien, dat
onder zonen van eenzelfde kerk haat en verdeeldheid dagelijks toenamen .
Benedictus heeft alles beproefd, om bemiddelaar te mogen zijn en om
den vrede te mogen bewerken, maar het is hem niet gelukt .
Benedicíus XV

Over dezen paus kan uitteraard nog weinig gezegd

Pias XI
worden . Gedurende den tijd, dat hij den pauselijken stoel
(1922 .-heden) .

bezeten heeft, heeft hij reeds getoond evenals zijn voorganger alles te willen aanwenden, om de ellende op economisch gebied
te verzachten .

§ 3. De Jezuïeten .
De orde der Jezuïeten, welke door Pius VII hersteld
was was in Rusland en Sicilië onder toelating der regee'
.
ring voort blijven
n bestaan . In Frankrijk en Zwitserland was
de orde gebleven onder een masker . Zij droeg daar een anderen naam
Beteekenis
der orde.

Handó. Kerkgesch . I V
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(Pères de la foi). Voor het grootste gedeelte had echter de orde zich
opgelost in de Congregatie van het heilige hart en in de Orde
der Redemptoristen of Liguorianen.
Nu zij weder hersteld was, begon zij met nieuwe kracht haar werkzaamheden te hervatten . De Roomsch-Katholieke kerk heeft aan de
Jezuïeten zeer veel te danken . Zij zijn hare meest besliste vrienden en
hare trouwste verdedigers . Hadden zij vroeger reeds veel invloed uitgeoefend, in de 19e eeuw heeft zich hun invloed nog aanmerkelijk uitgebreid ; n zij deinzen voor geen moeite en ook voor geen middel terug, om
den uiterlijken bloei van de kerk, haar macht en haar grootheid te bevorderen" . Jezuïeten geven hun gaven en talenten, ja, hun gansche leven
voor de kerk . De schitterende geestesgaven, waarover zij beschikken,, de
bewonderenswaardige moed, welken zij aan den dag leggen, de slimme
en koele berekening, welke zij tonnen, maken hen tot een ontzettende
macht, welke zich op schier ieder gebied laat gevoelen . Zij zijn de
ijverigste propagandisten voor Rome en tegelijk de meest geduchte tegenstanders van het Protestantisme . Daar zij zelve gebonden zijn aan boven
hen staande machten en deze ten allen tijde onvoorwaardelijk gehoorzamen, eischep zij ook van ieder, vorst of onderdaan, volkomen onderwerping aan de alleen-zaligmakende kerk en a die kerk is geïncarneerd
in hen" .
De eerste generaal na de herstelling der orde was een Nederlander met
name R o o t h a a n (t 1853) . Na hem waren generaals B e c k x, (t 1884)
Anderledy, (t 1892) en Martin .
De geschiedenis der Roomsch-Katholieke kerk in de 19e eeuw wordt
voor het meerendeel beheerscht door de Jezuïeten . De verschillende
pausen, hoewel genoemd hoofd der kerk" hebben moeten luisteren naar
de hoofden der Jezuïeten" . Vandaar dat de Jezuïeten eigenlijk de historie
der kerk hebben geleid, en de banen hebben aangewezen, waarlangs
deze zich moest ontwikkelen .
Hoewel de Jezuïeten veel succes op hun werk zagen,

Geschiedenis
ondervonden zij toch ook veel tegenstand . Pius VII herhad
der orde.

wel beweerd, dat algemeen verlangd werd naar de
stelling der orde, maar in den boezem der kerk waren er niet weinigen,
die een afkeer van de orde hadden en bovenal wekte zij bij verschillende
regeeringen groote vijandschap . De oorzaak daarvan is niet ver te zoeken .
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Naar den regel der orde gaat het belang der kerk boven het belang
van den staat . De verschuldigde eer aan den vorst van den staat moet
bij de Jezuïeten altoos onderdoen voor de eer aan den vorst der kerk,
d .i . den paus . Het gevolg daarvan is, dat de Jezuïeten onheil stichten,
wanneer het belang der kerk in strijd komt met belang van den staat .
Het centrum van de werkzaamheid der orde was in W e e n e n, en
vandaar verbreidde zij zich in Zwitserland, Frankrijk, België, Holland,
Engeland en na 1848 ook in Pruisen .
In R u s 1 a n d hadden de Jezuïeten, toen de orde opgeheven was, zich
mogen verheugen in de keizerlijke bescherming . Toen zij hun propaganda
te ver dreven en zelfs een neef van den minister van eeredienst, vorst
Alexander GaIizin voor de Roomsche kerk hadden gewonnen, werden zij
in 1816 uit Petersburg en Moscou verbannen, en in 1820 uit geheel
Rusland . Uit S p a n j e, een land, dat aarts-Roomsch is, werden zij in
1820 en in 1834 verbannen, omdat zij zich teveel met de politiek bemoeiden . Ook uit Portugal, waar zij in 1829 waren teruggekeerd,
werden zij in 1837 verjaagd . In F r a n k r ij k was Lodewijk XVIII
(1814-1827) hun welwillend gezind . De Jezuïeten maakten van die
welwillendheid gebruik, om hun invloed op het onderwijs te doen gelden .
Onder Karel X (1824-30) nam hun invloed gestadig toe, zoo zelfs, dat
veler ontevredenheid opgewekt werd . De Juli-revolutie van 1830 verdreef
hen uit Frankrijk, maar onder Louis Phillippe (1830-1848) keerden zij
weer, doch de tegenstand tegen de orde werd zoo groot, dat pater
Roothaan, de generaal der orde, in 1845 de Jezuïeten uit Frankrijk
terugriep . Daarna hief de regeering hunne hoofdzetels op . Ook in
Z w i t s e r l a n d waren zij niet gelukkig . Ze voerden wel den boventoon
in de Roomsche kantons, maar, toen in 1846 de burgeroorlog uitbrak en
de protestantsche kantons de overwinning behaalden, werden de Jezuïeten,
die de Roomsche kantons met geld gesteund hadden, verdreven .
De Revolutie van 1848 verdreef hen bijna uit alle landen, zelfs uit
0 o s t e n r ij k . Alleen B e l g i ë liet ze ongemoeid . In 1850 keerden zij
ech'er in de meeste landen terug . Sinds dit jaar is hun invloed geweldig
toegenomen . Zij trokken door alle landen, zelfs ook door die, waar de
toegang hun verboden was en ijverden overal met grooten ijver voor
de Roomsch-Katholieke kerk .
Pius IX, die in 1853 door den praefect A u g u s t i n T h e i n e r de orde
nog liet bestrijden, wat Theiner doen kon, omdat hij krachtens zijn ambt
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over geheime archieven beschikte, kwam echter ook meer en meer onder
hun invloed, zoo zelfs dat deze paus langzamerhand een gewillig werktuig
der orde werd .
In 1860, toen het koninkrijk Italië gesticht werd, werden de Jezuïeten
weder verdreven uit alle Italiaansche landen, uitgenomen uit Venetië.
Ook S p a n j e verbood na de verdrijving van koningin Isabella de orde
weder. Zelfs uit M e x i c o werden zij verdreven, eveneens uit verschillende
staten van Midden- en Zuid-Amerika . In Duitschland wies
echter hun invloed . Na de stichting van het Duitsche rijk werd in 1872
een wet aangenomen, waarbij de Jezuïeten-orde en alle met haar
verwante orden werden opgeheven . Uit deze wet is in 1904 een
paragraaf uitgelicht, welke tegen o p z i c h z e 1 v e s t a a n d e Jezuïeten
gericht was .
Door de Revolutie van 1789 hadden de andere reeds bestaande orden veel te lidden gehad . Toch wisten de meeste
zich te herstellen van de geleden schade. Overal verrezen nieuwe kloosters .
In Beieren waren in 1831 43 kloosters, in 1873 bedroeg het aantal 620 . In
Nederland waren in 1814 8 kloosters, in 1861 was het getal 161 .
Behalve de gewone orden ontstonden in de 19e eeuw vele c o n g r e g a t i e s.
Dit waren godsdienstige gezelschappen, waarin men niet voor altoos gebonden
was aan de kloosterregels. Voornamelijk Frankrijk zag vele van deze congregaties verrijzen . Ook in Duitschland werden ze opgericht, bijv. d e C o ngregatie van de arme onderwijzeressen in Beieren.
Ook het gewone vereenigingswezen begon te bloeien . In 1848 ontstond
de P i u s-v e r e e n i g i n g, welke de moeder Gods tot schutspatronen heeft .
Deze vereeniging wilde bevorderen : onafhankelijkheid van de kerk van den
staat ; heerschappij van de kerk over de school ; volksopvoeding in RoomschKatholieken geest ; onderwerping aan den paus en aan het episcopaat enz .
Vooral na den ,,Kulturkampf" in Duitschland werd deze Pius-vereeniging van
belang. Algemeens vergaderingen werden gehouden, waar men de belangen
der kerk bepleitte. Op de 33ste vergadering te Breslau gehouden (1886)
eischte men bijv, terugroeping van alle orden, ook van die der Jezuïeten .
In 1905 werd de 52ste vergadering gehouden en daar begon men met de
zoogenaamde optochten, die moeten dienen, om de katholieke eenheid beter
uit te doen komen.
Het vereenigingswezen strekt zich uit over het geheele gebied van het
sociale leven. Men heeft Kooplieden-vereenigingen, Jozef-gezellenvereenigingen, Vincentius-vereenigingen (armverzorging), CaniAndere orden.
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sius-vereenigingen (opvoeding der jeugd), Juristen-vereenigingen,
B o e r e n v e r e e n i g i n g e n enz . Het geheele leven moet komen onder den
adem van de kerk .

§ 4.

Karakter van
het Illtramon~
tani~mc.

Ultramontanisme .

. Onder U l t r a m o n t a n i s m e (ultra montes) verstaat men
die richting in de Roomsch-Katholieke kerk, bijzonder in
Frankrijk en Duitschland, Belgte en Nederland, welke vóór
alle dingen het belang van den Roomschee stoel op het

oog heeft. Op staatkundig terrein houdt men het ideaal van Gregorius
VII en Innocentius

III

vast en op kerkelijk terrein strijdt men voor

absolute centralisatie en volkomen onafhankelijkheid van den paus tegenover de bisschoppen . Als zoodanig staat het lijnrecht tegenover het
G a 11 i c a n i s m e en J o s e f i n i s m e . Hoewel dit Ultramontanisme zoo
oud is, als de strijd geduurd heeft om de alleenheerschappij van den
Roomschee stoel, moet toch voornamelijk in de

19e

eeuw van deze

richting melding gemaakt worden, omdat na de nederlagen, welke de
Roomsche kerk door de ,,Aufklarung" en de Revolutie" geleden had, de
Jezuïeten weder opgewekt hebben de onverzadigbare begeerte, om Rome's
stoel te verheffen boven alle macht op aarde .

Propaganda,

In Frankrijk is het Ultramontanisme met kracht gepropageerd door den bekwamen graaf J o s e f d e M a i s t r e

(gest. 1821) . Zijne talrijke geschriften zijn voor het meerendeel gewijd
aan de bestrijding van de moderne beschouwingen over staat, kerk en
godsdienst, aan de absolute macht en onfeilbaarheid van den paus en
aan de bestrijding van de Reformatie . De Maistre was gezant in St.
Petersburg . In Frankrijk zelf heeft de B o n a 1 d het voetspoor gedrukt
van de Maistre . In Duitschland heeft J . G ó r r e s, professor te Munchen
(gest. 1848) met rusteloozen ijver gearbeid voor het Ultramontanisme .
Deze versierde de Roomsch-Katholieke helden in zijne historiebeschrijving
met stralenkransen en stelde de Reformatie gelijk met een tweeden
zondeval . Hij gaf den stoot tot het oprichten van een Ultramontaansch
blad. Zijn voorbeeld vond navolging . In 1875 verschenen in Duitschland
300 bladen, waarvan het meest beteekende de ,,G e r m a n i a" is, opgericht
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door den Luther-lasteraar Paul Majunke, die verkondigde, dat Luiher
zelfmoord gepleegd had . Het hoofdorgaan van de Roomsche curie, hetwelk
door de Jezuïeten geredigeerd wordt, is de C i v i 1 t a c a t t o 1 i c a .
In B e 1 g i ë hebben de Ultramontanen zich ook krachtig ontwikkeld .
De door hen in 1834 opgerichte hoogeschool te Leuven is hun bolwerk .
In 1879 kwam de nieuwe schoolwet, welke aan de geestelijken alle
ambtelijk toezicht ontnam op het onderwijs . Deze wet was van de
liberalen . De koning bekrachtigde haar, maar onder protest van de
zijde der kerk. In datzelfde jaar besloot men bijzondere scholen op te
richten . Er ontstond nu een heftige strijd . In 1884 kwamen de RoomschKatholieken weder aan het bewind. De schoolwet van 1873 werd
afgeschaft en het onderwijs weer als vroeger in de handen van den
clerus gegeven .
Ook in N e d e r l a n d nam het Ultramontanisme toe, al groeide het
aantal Roomsch-Katholieken niet . De hoogleeraar J. A. A 1 b e r d i n g h
T h ij m ( •
j 1889) verheerlijkte in 1872 bij gelegenheid der Aprilfeesten
Filips II en Alva . De Reformatie werd door hem gevloekt . Zij was ,,de
paradijsslang" . Nog strijdlustiger was pastoor J. W. B r o u w e r s (f 1893)
te Utrecht . Deze beschimpte openlijk de Nassausche helden bij gelegenheid
van den gedenkdag van Heiligerlee (1868) en noemde den afval van
Spanje een vloekwaardige daad . Van gelijke gezindheid was de geneesheer
Dr W. J . F . N u y e n s, (j 1890), die Prins Willem I een meester noemde
in de kunst om te veinzen. De man, die het meest deed, om het Ultramontanisme te sterken, was de begaafde redenaar Dr H. J . A . M.
S c h a e p m a n, de priester, dichter en staatsman . Hij was een twee-mensch,
een liberaal man, die wist te waardeeren, die da Costa zijn vriend
noemde, die de Republiek en haren helden lof toezwaaide, die voor recht
en vrijheid in het krijt trad -- maar een man, die tegelijk als Ultramontaan
den syllabus bezwoer, den paus huldigde, de belangen der kerk boven
alle andere liet gaan en die altoos bewees, dat de Ultramontaan het
won van den waardeerenden historicus en staatsman . Behalve hem moet
de aandacht gevestigd worden op den geleerden pater B e n s d o r p, die
zich verdienstelijk maakte jegens de Roomsche kerk door zijn apologetische
geschriften, waarin hij toonde zeer goed op de hoogte te zijn van de
leer der protestanten . De dagbladen d e T ij d, de M a a s b o d e en het
C e n t r u m bewerken steeds het volk in Ultramontaanschen geest.
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Het heeft in de 19e eeuw niet ontbroken aan middelen,
Andere middes
om het Ultramontanisme te bevorderen . Allereerst moet
Ien. Wonden
hier gewezen worden op de w o n d e r g e n e z i n g e n . Het
genezingen.
aanschouwen van den heiligen rok te Trier moest een
bijzonder heelende kracht hebben . Een nicht van den aartsbisschop te
Keulen werd door het zien van den rok van een kniegezwel genezen en
riep plotseling uit : pik kan weer staan" . Duizenden stroomden op het
hooren van deze gebeurtenis naar Trier, maar onder die duizenden
vonden slechts 18, meest vrouwelijke patienten, genezing . In 1891 werd
de heilige rok weer 6 weken ten toon gesteld . Ongeveer 20 .000 kranken
werden naar Trier gevoerd en mochten den rok aanraken . Acht en dertig
vonden Of geheele Of tijdelijke genezing. Men zal deze genezingen wel
toe moeten schrijven aan auto-suggestie . Ze vonden het meest plaats bij
vrouwen en kinderen .
Nog interessanter dan deze genezingen zijn die plaats hadden te
L o u r d e s, in de Pyreneeën . Daar stonden ze in verband met eene verschijning van de moeder Gods . Een 14-jarig meisje B e r n a d o t t e S o ub i r o u s zag herhaaldelijk een jonkvrouw en vroeg, wie zij was . Het
antwoord luidde : je suis l'Immaculée Conception (zie pag . 4) . Zij verlangde de oprichting van een kapel, en tegelijk ontsprong daar een
geneeskrachtige bron, waar honderden heengaan, om genezing te zoeken .
Ook te Lourdes vinden tal van genezingen plaats door auto-suggestie,
hoewel de Roomsche kerk alle krachten inspant, om de genezingen te
doen doorgaan voor wonderen .
Na deze wondergenezingen heeft het Ultramontanisme
veel gebruik gemaakt van de s t i g m a t i s a t i e. Evenals
dit vroeger was voorgekomen, ontvingen ook in de 19e eeuw enkele
vrouwen de stigmata, d .w.z. de teekenen des lijflens van Jezus Christus .
Allereerst de non A n n a C a t h a r i n a E m m e r i c h te Dulmen in
Westfalen (gest . 1824) en later L o u i s e L a t e a u te Bois d' Haine in
België. Deze had behalve de vijf wonden van Christus nog twee andere,
Stigmatisatie.

n.m, een op den schouder, waar Christus het kruis had gedragen en
een op het voorhoofd, waar de doornenkroon had gerust . Daarbij kwam,
dat zij bijna nooit sliep en steeds vastte . Ze gebruikte alleen den ouwel .
Ondanks dat alles bleef ze gezond en verrichtte allen arbeid, die van
haar gevraagd werd . Wat dit laatste aangaat, bleek bij onderzoek, dat
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zij, schoon onbewust, wel sliep en ook wel spijze nam, maar de stigmata
konden niet geloochend worden . Ongetwijfeld moeten deze stigmata
toegeschreven worden aan de groote macht, die de ziel heeft over het
lichaam . Bijzonder gevoelige naturen kunnen in gedurige overpeinzing
van Jezus' lijden, zooals dit in Rome's kerk plaats vindt, wel stigmata
ontvangen . Daar schuilt geen wonderkracht in . Het was voor het
Ultramontanisme te bejammeren, dat er zooveel valsche stigmatisaties
plaats vonden, zooals bij Thérèse Sta .dele in Zug, Angela Hupe
in Boke bij Paderborn, S a b i n a S c h á f e r in Rintschheim (Baden) . Deze
laatste at en dronk ook niet, maar begaf zich dikwijls naar de keuken
om alleen te bidden . Door deze bedriegerijen, die ontdekt en gestraft
werden, werd de zaak van het Ultramontanisme meer geschaad dan
bevoordeeld .
Talrijk waren ook de v e r s c h ij n i n ge n van de moeder
Gods. Behalve de reeds genoemde te Lourdes, verscheen
zij aan twee arme kinderen te L a S a 1 e t t e . Uit de rots, waarop de
jonkvrouw gezeten had, ontsprong later een bron . In Elzas-Lotharingen
werden de verschijningen sinds 1872 zelfs epidemisch en al die verschijningen waren zeer opmerkelijk in het nadeel van Duitschland, dat
in den grooten krijg overwonnen had, want doorgaans zag de verhitte
verbeelding van nerveuze menschen de moeder Gods met een zwaard,
dat naar Duitschland gekeerd was . Na den ,,Kulturkampf" vonden ook
weer verschijningen plaats, o .a. aan drie meisjes te M a r p i n g e n (bij
(Trier), maar de kinderen bekenden later, dat zij voor het grootste gedeelte onwaarheid gesproken hadden .
verschijningen.

Het Ultramontanisme werd ook niet weinig bevorderd

Heiligverkla .
door nieuwe h e i 1 i v e r k 1 a r i n g e n . Onder Pius IX vierm.agen .

den enkele martelaren, in Japan gevallen, heilig verklaard
(1862) . Later werd P e d r o A r b u e s, de Spaansche kettermeester, heilig
verklaard . Ook het getal van de doctores ecclesiae (II . 113) werd door
Pius met drie vermeerderd (Hilarius van Poitiers in 1851, Alfons Liguori
in 1870, Frans van Sales in 1877) . Leo XIII sprak de martelaren van de
Engelsche kerk uit de dagen van Hendrik VIII (Fisher en Moore) en uit
de dagen van Elisabeth zalig .

25
Bij al
om
deze middelen
propaganda te maken, kwam
de vondst van n i e u w e r e 1 i q u i ë n . Onder Leo XIII werd ,
zooals men stellig beweerde, het gebeente van den apostel J a c o bus
gevonden door den aartsbisschop van St . Jago de Compostella . Evenzoo
vond men het gebeente van den heiligen F r a n c i s c u s, de heilige
Clara, den bisschop Ambrosius enz ., welke reliquien de Roomsche
kerk beschouwde als de kostelijke middelen om het geloof te sterken,
dat immers zoo van alle zijden bestreden werd .
Religaién,

§ 5 . Verzet tegen het Ultramontanisme .
In Rome's eigen boezem waren lang niet allen ingenoVerzet van
men met het Ultramontanisme, maar alle tegenspraak werd
mystieke zijde.
kunstmatig
g onderdrukt en de mannen, van wie het verzet
kwam, legden doorgaans het hoofd in den schoot . J . M . S a i 1 er,
(1751--1832) was een gemoedelijk katholiek man, die zoo mild in zijn
opvattingen was, dat hij zelfs de achting van vele Protestanten genoot .
Op aanstoken van de Jezuïeten werd hij als hoogleeraar te Dillingen
afgezet. In 1799 werd hij beroepen tot professor te Ingolstadt en Landshut,
maar hij kon de pauselijke bevestiging eerst verkrijgen, nadat hij opnieuw
verklaring gegeven had van zijne rechtzinnigheid . In 1820 wisten de
Ultramontanen den paus te bewegen, om zijne goedkeuring te onthouden
aan Sailers benoeming tot bisschop van Augsburg . Toch vond diens
vrome mystiek ingang bij velen . Hoewel niet aangeklaagd, werd hij toch
tot zijn dood verdacht gemaakt, want zijn geest, die zich deed kennen
in zijn spreuk : » de heilige liefde kan op aarde niet bewaard worden dan
door liefhebbende menschen, die zich geheel wijden aan de taak, het rijk
der liefde uit te breiden", was die van het Ultramontanisme niet .
G e o r g H e r m e s, professor te Bonn, durfde het wagen
Verzet van
de uitspraken van het concilie te Trente aan kritiek te
wetenachappe •
onderwerpen . Hij stierf in 1831, maar had een school
"ke zijde .
gevormd, welke bijzonder in Trier, Bonn en Breslau
hare vertegenwoordigers had . Paus Gregorius XVI veroordeelde 35 van
Hermes' geschriften en de aartsbisschop van Keulen Droste van
Vischering verbood de voorlezingen der Hermesianen bij te wonen .

26
Velen legden het hoofd in den schoot, maar de Bonner hoogleeraren
Braun en Achterfeld, die bleven volharden bij hun denkwijze, werden
in 1844 afgezet.
Zooals Hermes eene school gevormd had in Bonn, zoo stichtte Franz
v o n B a a d e r (t 1841) er een te Munchen. Von Baader was hoogleeraar in de wijsbegeerte . Hij bestreed het kerkelijk absolutisme van het
pauselijk stelsel . De Ultramontaansche minister verbood hem zijn voorlezingen voort te zetten . Zijn werk over ,,Oostersch en Westersch
Katholicisme" ergerde de Ultramontanen ten zeerste .
In Giessen was L e o p o 1 d S c h m i d (t 1869) hoogleeraar in de dogmatiek. Door een boek over e den geest van het Katholicisme of grondlegging van een Christelijke ireniek" had hij den haat der Ultramontanen
zich op den hals gehaald . Toen hij in 1849 tot bisschop van Mainz benoemd was, verzetten zich de Ultramontanen tegen ddeze benoeming .
Men belasterde den achtenswaardigen man, en de paus liet Schmid door
den bisschop van Limburg en den aartsbisschop van Freiburg dringend
verzoeken voor de benoeming te bedanken . Toen Schmid, die zich geen
kwaad bewust was, weigerde dit te doen, vernietigde de paus de gedane
keuze. Schmid ging nu van de theologische tot de filosofische faculteit
over, en, door zijn tegenstanders vervolgd met laster, begon hij het
Ultramontanisme hoe langer zoo scherper te bestrijden . In 1867 brak hij
met de Roomsch-Katholieke kerk, maar hij voegde zich niet bij de
Protestanten .
In Wurzberg was H e r m a n S c h e 11 hoogleeraar. Deze liet in 1897
een boek het licht zien, waarin hij de opvatting van de eenheid der kerk,
zooals die bestond bij de Jezuïeten, bestreed . Hij wilde een niet-kunstmatige, maar levende eenheid . Daarom eischte hij een wetenschappelijke
vernieuwing van het Katholicisme . In 1898 werden zijn geschriften op den
index geplaatst . Schell onderwierp zich aan de hierarchie .
In Silezië en in Zuid-Duitschland bestonden vereenigingen
Verzet van
aanvan geestelijken die op afschaffing van het coelibaat
radikale zijde.
.
'
. .
drongen . Uit deze vereenigingen kwamen voort de gebroeders Augustijn en Anton T h e i n e r, die in 1828 een boek
schreven over het coelibaat . Augustijn ging naar Rome werd daar bevriend met de Jezuïeten, hoewel hij nooit goed vertrouwd werd, maar
Anton volhardde bij zijn beginsel . Hij sloot zich later bij de Duitsch-
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Katholieke beweging van Ronge aan, maar trok zich daaruit terug en
stierf als secretaris der universiteits-bibliotheek te Breslau .
In Frankrijk was de priester H . F. R . D e L a m e n a i s (f 1854) eerst
een ijveraar geweest voor het Ultramontanisme, maar later kreeg hij
liberale denkbeelden . Met J . B . H . Lacordaire (j 1861), een beroemden kanselredenaar, begon hij een blad uit te geven l'Avenir . De paus
veroordeelde dit blad . Lacordaire onderwierp zich en ging naar Rome,
maar de Lamenais brak met de kerk en ging tot de socialisten over.

Verzet van
de nationale
bewegingen .

Evenals in het Jozefinisme (III . 176) en de punctatio
van Ems (III . 177) werd weder de zucht levendig naar
nationale kerken, wat geheel en al tegen het ideaal van
de Ultramontanen streed .

Het begon in F r a n k r ij k met den abbé F T F .
C h á t e l (i 1857) . Deze trachtte gedurende de Revolutie
van 1830 een onafhankelijke Fransch-Katholieke kerk te stichten . Hij liet
zich door een der leden van de orde der nieuwe tempelheeren tot bisschop wijden en beschouwde zich zelven als den primus van Ga11ië . In
zijn geloofsbelijdenis week hij zeer van de kerk af . Hij noemde Christus
een buitengewoon mensch, een voorbeeld der deugd . Er werden 30 kleine
gemeenten gesticht, die een kommervol bestaan leidden en die in 1842
door de politie opgeheven werden . Chátel brak geheel en al met het
Christendom . Na 1848 beproefde hij zijne nieuwe kerk te herstellen, maar
tevergeefs .
Chatel.

Veel ernstiger was de poging van den abbé H e 1
sen
in B r u s s e 1, die de kerk trachtte te bevrijden van het
pauselijk anti-Christendom . Zijn Apostolische Katholieke" kerk was gegrond op de Heilige Schrift, maar in 1837 hield zij al op te bestaan .
Enkele harer leden gingen over tot het Protestantisme.
Heisen.

Gevaarlijker scheen de poging van J o h a n n e s R o n g e
i n Duitschland, die een Duitsch-Katholieke kerk trachtte
te stichten . Ronge was een afgezette kapelaan, die al meer
dan eens bewijzen had gegeven van ontevredenheid over de RoomschKatholieke kerk . Toen in 1844 de bisschop Arnoldi van Trier den daar
Ronge
(1813.1887) .
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bewaarden heiligen

rok van Jezus

ten

toon

stelde en meer dan een

millioen pelgrims daarheen gingen, om op de bijgeloovigste wijze dien
rok te vereeren, verhief Ronge zijn stem en schreef tegen Arnoldi . Hij
verweet dezen afgoderij en schreef, dat Christus aan zijn discipelen zijn
geest had nagelaten, maar zijn rok aan zijn beulen . Ronge's brief sloeg
in. Op 4 December 1844 werd hij door de kerkelijke overheid geëxcommuniceerd . Weldra schreef hij zijne ,,Rechtfertigung", waarin hij de
Duitsche natie opwekte eerre vrije nationale synode bijeen te roepen uit
mannen, door de gemeenten gekozen . Het papen- en Jezuïetendora moest
voor eeuwig vernietigd, de godsdienst gezuiverd worden en de kerk tot
hare ware roeping weder keeren .
AANMERKING . Ronge vertelt, dat de bijgeloovige menigte riep : „heillige
rok, bid voor ons" . Er waren liederen ter eere van den heiligen rok . Een
dier liederen luidt ;

Singet, singet : Breimal heilig,
Dreimal heilig Christi kleid !
Denn es ward je einst gewurdigt,
Zu umhullen Gottes Leib.
Singet zu des Kleides Ehren
Mit des Himmels Engelchóren
Dreimal heilig Christi Kleid .
Intusschen was ook, onafhankelijk van Ronge, J o h a n n
C z e r s k i (1813-1893) opgetreden . Reeds jaren lang was
hij twijfelende geweest aan de waarheid van Rome's leer. Nadat hij

Czerski.

geschorst was in zijne bediening, legde hij in 1844 zijn ambt neder en
besloot met zijn gemeente de Roomsche kerk te verlaten . Hij verzocht
nu aan de regeering zijn

Christelijke Katholieke" gemeente te erkennen .

In 1845 werd hij geëxcommuniceerd .
Ronge en Czerski verschilden van elkaar in menig stuk der leer, maar
hun beider verhouding tot de kerk bracht hen bijeen . Te Breslau werd
de eerste D u i t s c h-K a t h o 1 i e k e gemeente gesticht . In Maart 1845 werd
de D u i t s c h-K a t h o 1 i e k e k e r k georganiseerd . Hare geloofsbelijdenis
was niet bijzonder positief, wat zeer tegen den wensch van Czerski was .
Zelfs de belijdenis van de godheid van Christus kon Czerski niet opgenomen krijgen . Het primaat van den paus en de geheele hierarchie werd
verworpen en eerre presbyteriale kerkregeering werd aangenomen . De
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oorbiecht, het coelibaat, de heiligen-vereering, het gebruik van het Latijn
als kerktaal werden afgeschaft . Slechts twee sacramenten, doop en
avondmaal, werden gehandhaafd .
Czerski was niet tevreden, omdat Christus het fundament der nieuwe
belijdenis niet was, maar hij trok zich toch niet terug uit de beweging .
Ronge ging voort met propaganda maken, maar het bleek langzamerhand,
dat Ronge meer een demagoog dan een reformator was . Velen onttrokken
zich, omdat de beweging ontaardde . De Duitsch-Katholieke kerk werd
een verzameling van vrijdenkers. In het jaar 1848 deden velen dapper
mee aan de Revolutie. Ronge verliet Duitschiand en de Duitsch-Katholieke
kerk, die eerst 60 .000 zielen telde, ging langzamerhand teniet . De beweging had niets uitgewerkt . Ronge was een man zonder ernst, en Czerski
was een zwak karakter. De heele beweging heeft het Ultramontanisme
eer voor- dan nadeel toegebracht. Wanneer pogingen om het Uitramontanisme te bestrijden zoo eindigen, maken zij het des te krachtiger .
Ook in het Roomsch-Katholieke I t a l i ë werden poLaigi•Proía•
gingen aangewend om te komen tot een N a t i o n a l eGiarleo.
I t a 1 i a a n s c h e kerk . Deze pogingen gingen uit van den
generaal-vicarlus L u i g i-P r o t a-G i u r 1 e o . De minister stelde in 1862
vier kerken te Napels ter beschikking van de aanhangers van Luigi, maar
de curie wist de beweging grootendeels te onderdrukken . Vele priesters
legden het hoofd in den schoot . De gebeurtenissen van 1870 wakkerden
de pogingen weer aan, en in 1875 ontstond een nationale kerk van Italië,
die de onfeilbaarheid verwierp, en die alleen de besluiten der eerste zeven
oecumenische conciliën erkende, maar deze kerk is teniet gegaan .
Een zeer merkwaardig man was C h a r 1 e s L o y s o n,
den naam van P e r e H y a c i n t h e,
meer bekend onder
prediker in de Notre-Dame te Parijs . Hij was een uitnemend orator, die met groote vrijmoedigheid de gebreken der RoomschKatholieke kerk aantoonde . De Jezuïeten legden hem lagen, maar de
aartsbisschop van Parijs, Darboy, beschermde hem . In 1867 werd hij
ontboden naar Rome, om zich te verdedigen tegen de aanklachten der
Ultramontanen . De paus (Plus IX) bestrafte hem niet, maar kende hem
grooten lof toe . Te Parijs teruggekeerd, predikte hij met nog grootere
vrijmoedigheid . Hij begon nu zelfs sommige instellingen der Roomsche
Père
Hyacinthe.
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kerk te verwerpen . De generaal van zijn orde (die der Karmelieten)
verbood hem het preeken, maar hij stoorde zich daar niet aan . In een
brief opgenomen in het blad ~le Temps" gaf hij kennis, dat hij zich uit
zijn orde terugtrok en hij protesteerde tegen de intrigues van de Ultramontaansche partij . Deze brief maakte diepen indruk. De bisschop van
Orleans trachtte hem tot terugkeer te bewegen, doch tevergeefs . Hyacinthe
ging voort op zijn weg. Hij bleef roepen om reorganisatie in de kerk :
In 1869 werd de ban over hem uitgesproken . Na de aanneming van het
dogma der onfeilbaarheid sloot hij zich bij de Oud-Katholieken aan, In
1872 huwde hij . De Oud-Katholieken te Genève verkozen hem tot hun
geestelijke, maar die gemeente was hem te radikaal . In 1879 stichtte hij
te Parijs een K a t h o 1 i e k e G a 11 i s c h e k e r k . Het avondmaal werd er
onder twee gedaanten bediend, de biecht afgeschaft, het coelibaat opgeheven, de leer der onfeilbaarheid verworpen enz . Deze nieuwe kerk heeft
echter geen toekomst gehad . Zij was teveel gebonden aan één man en
te weinig geworteld in een algemeens behoefte der leden .

§ 6. De secten in de Roomsch-Katholieke kerk .
In de Roomsche kerk met haar uitwendige eenheid onder de opperhoogheid van den paus zijn gedurende , de 19e eeuw niet veel secten
ontstaan . Toch hebben ze niet geheel ontbroken . Ze zijn echter niet van
die beteekenis geweest als b ijv. d e secten in de Grieksche kerk.
De orde der nieuwe Tempelieren was in 1754 ontstaan
toen
de Jezuïeten
trachtten de vrijmetselaars onder hun
.,
Tempelieren.
invloed te krijgen . Enkele leden der Loge stichtten toen
de orde der nieuwe Tempelieren, welke eens vernieuwing moest zijn
van de oude orde der Tempelieren . Eerst waren alleen adellijke mannen
lid, maar later traden ook burgers toe . Napoleon begunstigde de orde
en zij breidde zich over geheel Frankrijk uit. Nadat de Jezuïeten-orde
weder hersteld was, werden de nieuwe Tempelieren zeer bemoeilijkt .
Hun grootmeester F a b r é d e P a l a p r a t werd gevangen genomen . Nu
verminderde de belangstelling en langzamerhand verdween de orde, die
pantheïstisch en nationalistisch was . De Drie-eenheid werd geloochend
een eeuwig bestaan der wereld naast God geleerd enz .
De nieuwe
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Graaf Claude Henri Saint-Simon
die zij n goederen
verspild had en daarna leefde op kosten van een zijner
~
vroegere dienaren, had allerhande fantastische denkbeelden
over sociale hervormingen, welke hij bekend maakte in verschillende
geschriften . Kort voor zijn dood gaf hij uit Nouveau Christianisme" . In
dit boek betoogde hij, dat het beginsel der broederliefde moest leiden
tot maatschappelijke hervormingen en deze konden alleen verwezenlijkt
worden door een godsdienstig-hierarchische wereld-organis a t i e . Vele jongelingen sloten zich bij hem aan en zoo ontstond het
Saint-Simonisme .
Een zijner volgelingen, B . P . E n f a n t i n, een gewezen handelsreiziger,
ging veel verder dan zijn meester. Deze, in zijn kring hoog vereerd, en
,,père Enfantin" genoemd, leerde, dat alles in en door God is, dus ook
de zucht naar genot en daarom was de dienst van het vleesch goddelijk.
Het Christendom, hetwelk leerde, dat het vleesch overwonnen moet
worden door den geest, kon daarom de menschen nooit tot volmaaktheid
leiden . Hij stelde zich aan het hoofd van een S a i n t-S i m o n i s t i s c h e
t o e k o m s t k e r k, maar vele ernstige leden scheidden zich in 1831 van
Enfantin af . De regeering achtte het optreden van Enfantin in strijd
met de goede zeden . Hij en zijn volgelingen werden in 1832 veroordeeld en dat was de ondergang van het Saint-Simonisme . Enfantin
vluchtte met enkele volgelingen naar Egypte, maar keerde later in
Frankrijk terug .
Het SantSimonisme,

A u g u s t e C o m t e (1798 1857) was een volgeling van
Sannt-Simon . Hij was eigenlijk filosoof en hij is de vader
van het Positivisme . In het laatst van zijn leven trad hij eerst op als
godsdienststichter, maar de leerlingen uit zijn wijsgeerige school volgden
den meester niet op zijn nieuwe banen, omdat zij meenden, dat hij
eenigszins gekrenkt was in zijn geestvermogens . In de lagere volksklassen en onder den burgerstand vond hij aanhangers voor zijn g o d sdienst der menschheid . Het was een godsdienst zonder
God, een vereering van helden en genieen en van de
vrouw . Het jaar werd verdeeld in 13 maanden van 28 dagen en deze
maanden waren gewijd aan de weldoeners der menschheid . Een hierarchisch ingerichte priesterschap moest den eeredienst leiden . Deze secte
was bepaald anti-Christelijk, maar zij droeg kenteekenen, waaruit blijkt
Aa eusteComte .
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dat ze ontstond op Roomschee bodem . De vereering van de vrouw
(Mariadienst), de vereering der helden (heiligen-vereering), de priesterschap
(hierarchie) doen aan Rome denken .
T h o m a s P ~ s c h 1 (1769 1837) was een priester te
Braunau, in Oostenrijk . Hij had een dweepzieke natuur.
Zijn mystiek-apocalyptische gevoelens begon hij weldra te verbreiden,
niet het minst onder de vrouwen . Wanneer men een zekere olie met een
poeder innam, kwam men (dat was de nieuwe openbaring) in gemeenschap met God, Christus en de heilige Maagd . Het duizendjarig rijk zou
spoedig komen, want de antichrist was reeds verschenen . De antichrist
was Napoleon . Eerst werd Poschl om zijn wonderlijke gevoelens verplaatst, maar, toen hij zich daarom als martelaar begon voor te stellen,
werd hij op last van de geestelijke overheid te Salzburg gevangen gezet.
Toen nam een boer, Joseph Haas, de leiding op zich, maar nu werd
het nog treuriger met de secte . Er kwam in haar boezem een hevig
fanatisme . In 1817 stond een man op, die zich Christus noemde en op
een goeden Vrijdag een meisje (stiefdochter van Haas) den Heere offerde .
Nu trad de politie op en de secte stierf uit . Poschl maakte door een
protest uit zijn gevangenis zich los van deze misdaad .
Póschlianen .

A n t o n U n t e r n á h r e r (j 1823) was een boerenkwakzalver, die in het kanton Bern veel aanhangers won, toen
hij optrad met de prediking van den ondergang van staat, kerk en familie .
Daarna begon hij te verklaren, dat hij de voor-de-tweede-maal-menschgeworden Zoon van God was . Hij was gekomen, om de meeschee
van den vloek der wet te verlossen en hun de ware vrijheid te
schenken, die voornamelijk bestond in de vrije liefde. Hij werd uit
Bern verbannen en naar zijn vaderland gezonden, waar hij in 1824 in
den kerker stierf, zonder dat hij eenigen geestelijke had willen zien
of spreken . Zijne secte breidde zich na zijn dood steeds meer uit . In
Interlaken stond een tweede leider op, B e n e d i c t S c h o r l, die zich
de derde incarnatie van den Zoon Gods noemde . De politie trad wel
met kracht op tegen de secte, maar in 1872 werd nog een boekje tot
propaganda gedrukt en zelfs nu nog worden Antonianen in het kanton
Bern gevonden .
Antonianen,
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De A d a m i e t e n vormden geen nieuwe secte. Zij waren
slechts een herleving van een oude, die trots alle vervolging in den loop der eeuwen had weten stand te houden . Men vond de
Adamieten in Boheme, vooral onder Czechische boeren en handwerkslieden . In naam behoorden zij tot de Roomsche kerk, hoewel zij die
haatten . Voor het oog der wereld leefden zij ingetogen, maar in hun
nachtelijke samenkomsten toonden zij, dat zij den dienst der zonde vereenigden met hun z .g .n . godsdienst. Hun doel was de herstelling van den
Paradijstoestand . Na 1849 werden zij M a r o k k a n e n genoemd, omdat zij iemand uit Marokko verwachtten, die tegen de Roomsche kerk
zou optreden .
Adamieten,

D a v i d L a z a r e t t i trad in 1872 op met de bewering,
dat hij een nakomeling van Karel den Groote was en dat
hij van Petrus de opdracht had ontvangen, om de wereldlijke macht van
den paus te herstellen . In het Vaticaan vertrouwde men hem niet al te
zeer, maar men liet hem begaan . Spoedig had hij meer dan 40 .000 aanhangers. De heilige David (zoo noemden zijne volgelingen hem) bouwde
nu op den berg Monte Labro eerre kerk met een hoogen Davids-toren .
Daar stelde hij toen priesters aan, die echter door den bisschop geëxcommuniceerd werden, omdat zij den dienst wilden veranderen . Lazaretti
begon nu communistische ideeën te krijgen . Zijn volgelingen moesten hun
goederen aan hem afstaan als vertegenwoordiger van de gemeenschap .
Hij verzekerde, dat voor 1 Januari 1891 in alle landen gemeenschap van
goederen zou zijn . In zijn geboorteplaats wilde hij beginnen . Het dorp
werd overvallen, en Lazaretti werd gedood . Toen hij, gelijk men verwacht had, op den derden dag niet opstond, bemerkten zijn volgelingen,
dat zij bedrogen waren .
Lazaretti.

§ 7 . Het Vaticaansche Concilie .
In het jaar 1867 had Pius IX reeds aan de verzamelde
bisschoppen in uitzicht gesteld, dat er spoedig een algemeen Concilie zou gehouden worden . In 1868, op 29 Juni,
werd het uitgeschreven. Het doel van het Concilie zou zijn » kerk en
maatschappij te redden van allerlei dreigend kwaad, het streven tegen
Voor het
Conciiie,

Handti. Kerkgesch. I V
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te gaan van hen, die kerk en staat omver wilden werpen, alle moderne
dwalingen uit te roeien en alle goddelooze vijanden van de kerk en den
apostolischen stoel neder te werpen ." Het bleek al spoedig, vooral door
de uitlatingen van de ,,Civilta cattolica", dat het doel van het Concilie
eigenlijk was, om de onfeilbaarheid van den paus, die lang niet algemeen
in de kerk erkend werd, tot geloofsdogma te verheffen .
Er gingen waarschuwende stemmen op . D u p a n 1 o u p, bisschop van
Orleans, schreef met vrijmoedigheid, wat hij van het Concilie vreesde.
M a r e t, bisschop van Sura, deken van de theologische faculteit te Parijs,
deed een boek het licht zien, waarin hij wees op de rechten en vrijheden
van de Gallicaansche kerk . Bovenal was het de hoogleeraar D o 11 i n € ; e r
te Mi nchen, die op wetenschappelijke gronden het aangekondigde dogma
bestreed . De Ultramontanen waren woedend over die bestrijding, maar
velen, wiep het om waarheid te doen was, gingen de oogen open voor
het dogma der Jezuïeten .
AANMERKING . Nadat op 29 Juli 1868 de oproeping tot het Concilie had
plaats gehad, werden op 13 Sept . de Protestanten en andere niet-Katholieken
opgeroepen, niet om deel te nemen aan de beraadslagingen, maar om hen tot
terugkeer in den schoot der alleen-zaligmakende kerk te bewegen .
Tot het Concilie waren 1044 personen genoodigd, maar
OpáetConciliep er verschenen slechts 767 . Onder deze waren 276 Italianen
en 119 bisschoppen in partibus infidelium, die allen zeer afhankelijk van
de Curie waren . Uit Duitschland waren slechts 14 afgevaardigden . Drie
zaken zouden behandeld worden . 1O een schema over het geloof .
24 een schema over de kerkelijke discipline . 3° een schema
over de kerk en het primaat van den paus en een catechismus, die verplichtend zou zijn voor de gansche kerk .
AANMERKING . Het schema over de kerkelijke discipline en over den catechismus is niet afgehandeld . Een vierde, later ingediend schema over de
missie, evenmin en het verzoek van de Jezuïeten om (N . B.) uit te spreken,
dat Maria lichamelijk ten hemel gevaren was, kon niet eens in behandeling
genomen worden .
Het bleek, nadat het Concilie geopend was (het was op denzelfden dag,
waarop het Concilie van de onbevlekte ontvangenis van Maria geopend
was) aanstonds, dat het hoofddoel was : d e o n f e i 1 b a a r h e i d s v e rk l a r i n g v a n d e n p a u s . In het Jezuïeten-college werd een adres aars
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den paus opgesteld, waarin men ernstig aandrong op onfeilbaarheidsverklaring . Spoedig was dit adres door 400 leden onderteekend (o .a .
door vier Nederlandsche bisschoppen) . Nu dienden 137 leden een tegenadres in met het verzoek, dat de paus op de onfeilbaarheidsverklaring
niet zou ingaan .
Desondanks werd op 6 Maart 1870 een ontwerp-decreet van de onfeilbaarheid voorgelegd . Nu ontstond een geweldige strijd . De voorstanders
van de onfeilbaarheid beriepen zich op de H . Schrift (Luk. 22 : 32), op
de overlevering, en op de noodzakelijkheid der onfeilbaarheid, als voortvloeiende uit het primaat van den paus . De tegenstanders leverden
daartegen geen argumenten, aan de Schrift en de historie ontleend.
Hadden zij dat gedaan, dan zou er meer kracht van hen zijn uitgegaan .
Zij bepaalden zich echter erbij, om te wijzen op de scheuring, welke in
de kerk zou komen, bijaldien dit dogma mocht worden aanvaard .
AANMERKING . Groote voorstanders waren o .a. M a n n i n g van West-Minster,
Ladochowsky van Gnesen, Deschamps van Mechelen, Martin van
Paderborn, M e r m i 11 o d van Genève .
Tegenstanders waren o.a. R a u s c h e r van Weenen, M a t t h i e u van
Besancon, F ~ r s t e r van Breslau, S c h e r r van Mi nchen, M e 1 c h e r s van
Keulen, K e t t e 1 e r van Mainz, H e f e 1 e van Bottenburg, S t o s z m a y e r van
Sirmium.

De paus bemoeide zich met de zaak . Hij verbond den een aan zich
door de meest liefderijke woorden en den ander liet hij zijn vaderlijk
misnoegen gevoelen . Op den 13den Juli had een stemming plaats over het
dogma . 571 waren voor, 61 voor onder voorbehoud en 88 tegen . Toen
het nu vaststond, dat het dogma aangenomen zou worden, gingen verschillende tegenstanders den paus persoonlijk bezoeken, om hem te
bewegen tot terugname of ruimere formuleering . Ketteler, bisschop van
Mainz, deed zelfs een voetval voor den paus, om hem te smeeken toe
te willen geven, maar het was tevergeefs. Scheen de paus een oogenblik
te wankelen, de voorstanders wisten hem van teruggaan af te houden .
Toen werd aan de bisschoppen, die tegengestemd hadden, verlof gegeven,
Rome te verlaten . Op 17 Juli gingen 56 leden heen, nadat zij verklaard hadden uit piëteit voor den paus niet weder tegen te willen
stemmen . Op 18 Juli werd nu in de vierde openbare zitting
het dogma aangenomen met 547 voor en 2 tegen . Het dogma
hield in, dat de paus van Rome, wanneer hij ex cathedra
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spreekt, d . i. in zijn ambt als herder en leeraar aller Christenen, krachtens zijne allerhoogste apostolische autoriteit
eens door de geheele kerk aan te nemen geloofs- en zedeleer verkondigt, door den goddelijken bijstand, die in den
heiligen Petrus aan hem toegezegd is, met die onfeilbaarheid werkzaam is, waarmede de goddelijke Verlosser gewild heeft, dat zijne kerk in het verkondigen der geloofsen zedenleer voorzien zou zijn .
AANMERKING . De oorspronkelijke tekst luidt : Romanurn Pontificem, cum
ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris
munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide
vel moribus ab universa ecclesia tenendam definet, per assistentiam divinam,
ipsi in beato Petro promissam, ex infallibilitate pollere, quo divinus Redemptor ecelesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam
esse voluit ."

Toen Pius IX dit decreet op 18 Juli in de St . Pieterskerk afkondigde,
werd geheel Rome verschrikt door een ontzaglijk onweer . Zoo hadden
dan de Jezuïeten gezegepraald . De hoogste macht over de gewetens der
menschen lag dus nu in een mensch, in een stedehouder te Rome . Het
leersysteem der Middeleeuwen had zijn sluitsteen gekregen . Tegen Schrift
en historie in had men een mensch onfeilbaar verklaard .
AANMERKING . De beroemde kerkhistoricus en kenner van de oude conciliën,
bisschop H e f e 1 e, had met officieels stukken aangetoond, dat paus Honorius
I, (H . 16), die zich eerst vóór het Monotheletisme verklaard had, gefeild had
en deswege veroordeeld was . Het mocht echter niet baten .

Die van de tegenstanders der onfeilbaarheid een krachtige
actie verwachtten, vonden zich teleurgesteld . Deze toonden
den moed hunner overtuiging Iliet . De een na den ander boog het hoofd
voor den onfeilbaren paus. Dupanloup, Maret en Ketteler verzoenden
zich met de nieuwe leer ; en in Augustus 1872 verzonden de anti-

Na hetConcilie .

onfeilbaarheidsbisschoppen zelfs een herderlijk schrijven, waarin zij de
geloovigen vermaanden zich aan de genomen besluiten te onderwerpen .
Hefels zelfs, die getuigde :
dertig jaar heb ik naar de onfeilbaarheid
gezocht, maar ze nergens gevonden", legde ook het hoofd in den schoot .
De laatste, die zich onderwierp, was Stoszmayer . Verschillende motieven
dreven de tegenstanders tot terugkeer . Bij den een was het vrees voor
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scheuring, bij den ander vrees voor verlies van positie, bij een derde
hoop op bevordering .
Alleen de theologen onder de tegenstanders hielden vol in hun verzet .
Mannen als Dóllinger en Friedrich uit Munchen, Reinkens en
Weber uit Breslau, R e u s c h en Langen uit Bonn weken niet . Zij
gaven den stoot tot het stichten van de Oud-Katholieke kerk in Duitschland .

§ 8 . De Oud-Katholieke kerk .
In Nederland bestond reeds sinds 1765 een OudKatholieke kerk (III. 154) , maar deze leidde bi'~ het be gin van de 19e eeuw een kwijnend bestaan . Het getal gemeenten was
slechts gering en van Roomsche zijde werd niets onbeproefd gelaten
om de Oud-Katholieke kerk (ook wel genoemd het genootschap van deoud-bisschoppelijke clerezie of de kerk van Utrecht) schade aan te doen .
Men hoopte, dat de tijd spoedig zou aanbreken, dat de dienstdoende
bisschoppen stierven, want dan was het met de Oud-Katholieke kerk
gedaan . Niet één Roomsch bisschop zou ooit een oud-Katholieken
bisschop immers willen wijden . De hoop der Roomschee scheen weldra
vervuld te zullen worden . De aartsbisschop van Utrecht J. J . v a n R h ij n
Nederland .

stierf, nadat hij

bezoek gehad

had van

een Brabantsch priester, aan

vergiftiging . Ook de bisschop van Haarlem, J . N i e u w e n h u i s stierf en
de bisschop van Deventer, 0 . C . d e J o n g, werd doodelijk krank.
Evenwel hij herstelde en de hoop vervloog in rook . Utrecht kreeg een
nieuwen aartsbisschop en Haarlem een nieuwen bisschop . Stil en bescheiden ging de Oud-Katholieke kerk haar weg, totdat door de OudKatholieke beweging in Duitschland en Zwitserland de aandacht op nieuw
op haar gevestigd werd .
Reeds in Augustus 1870 trad de katholieke professor
M i c h e 1 is te Braunsberg op met een aanklacht tegen paus
Pius IX . Hij noemde hem een verwoester der kerk . Met hem vereenigden
zich vele aanzienlijke theologen . D ó 11 i n g e r en F r i e d r i c h uit Munchen,
Reinkens en Weber uit Breslau, Knoodt, Langen en Reusch
uit Bonn e . a. Deze, uitgezonderd Dóllinger en Friedrich, kwamen tezamen
te Neurenberg en verklaarden openlijk, dat het Vaticaansche Concilie
Duitschland.
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niet oecumenisch was en het aangenomen dogma niet katholiek . Spoedig
kwamen er betuigingen van instemming . Vele professoren, vooral niettheologische, sloten zich bij hen aan . Onder de leeken werd ook een
krachtig protest vernomen . Te Konigswinter werd een leekenvergadering
gehouden, waarin men een protest opstelde, dat door 450 leeken, en onder
deze vele aanzienlijke, geteekend werd .
De bisschoppen, die zich onderworpen hadden, konden dit niet zonder
tegenspraak laten passeeren . De aartsbisschop van Keulen verbood aan
de hoogleeraren te Bonn, die aan de beweging meededen, het geven van
onderwijs ; maar de minister van eeredienst oordeelde, dat de aartsbisschop zijn bevoegdheid was te buiten gegaan . Dóllinger werd met
schorsing bedreigd, maar hij week niet . Hij bood aan voor eene vergadering van bisschoppen en theologen aan te tonnen, dat het onfeilbaarheidsdogma in tegenspraak was met de H . Schrift, de kerkvaders, de
traditie en de historie . Het antwoord van den aartsbisschop was de
excommunicatie van Dóllinger op 14 April 1871 .
Van 22-24 September 1871 werd het e e r s t e c o n g r e s
der Oud-Katholieken te Munchen gehouden . Het werd
bezocht door ongeveer 500 leden, onder wie ook drie geestelijken der
Utrechtsche kerk . Er werd op dit congres een program opgesteld, waarin
uitgesproken werd, dat men vasthield aan het oude Katholieke geloof,
den eeredienst en de oude inrichting der kerk. Men sprak voorts daarin
uit, dat de Vaticaansche besluiten onwettig waren, en de daaruit gevolgde
excommunicaties geen geldigheid hadden . Voorts uitte men de begeerte,
om met de Oud-Katholieke kerk in Nederland saam te leven en sprak
de hoop uit, dat het mocht komen tot een vereeniging met de GriekschKatholieke kerk, en dat men zich zelfs wilde verstaan met de Episcopale
kerk en de Protestanten . Toen echter op den tweeden dag de president
D r v o n S c h u 1 t e voorstelde een zelfstandige organisatie in het leven
te roepen, verhief Dóllinger zijne stem . Dat moest volgens hem leiden
tot sectevorming en tot een herhaling van de Reformatie . Toen ondanks
dit woord het voorstel van den president met vrij groote meerderheid werd
aangenomen, omdat men meende, dat juist de Roomsche kerk kettersch geworden was door het Vaticaansche besluit en dus breken, met die kerk noodzakelijk was, schikte Dollinger zich wel in de beslissing maar hij trok zich
van toen af uit de beweging terug, hoewel hij geen positie tegen haar koos.
Eerste congres,
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Nadat het eerste congres gehouden was, bleek de hulp van de OudKatholieke kerk in Nederland noodig . Er waren n .m . tal van gemeenten,
waar aan kinderen het vormsel moest worden toegediend, maar de OudKatholieken in Duitschland hadden nog geen bisschop . Nu riep men de hulp
van de Oud-Katholieken in Nederland in, en de aartsbisschop van Utrecht
H e n r i c u s L o o s diende in Duitschland op vele plaatsen het vormsel
toe. Dit kon echter niet zoo blijven . Men had een eigen bisschop noodig .
Tweede
congres.

Van 20 24 September 1872 had het t w e e d e c o ng r e s der Oud-Katholieken in Duitschland plaats te Keulen .

Ook nu weder was von Schulte voorzitter. Uit Nederland
waren afgevaardigden, ook uit Engeland en Amerika van de Anglicanen,
uit Rusland van de Grieksch-Katholieke kerk, uit Frankrijk, Spanje en
Italië waren Of afgevaardigden Of bewijzen van sympathie. Het congres
hield zich bezig met de allernoodzakelijkste bepalingen . Een commissie
van zeven leden werd benoemd, om de verkiezing van een bisschop voor
te bereiden . Gerechtigd, om aan deze verkiezing deel te nemen, zouden
zijn : 1° . alle Oud-Katholieke priesters . 2°. afgevaardigden uit elke gemeente . 3° . leden der commissie . Op 4 Juli 1873 had de vergadering
d e r g e d e l e g e e r d e n plaats te Keulen (22 priesters en 55 leeken) . Tot
bisschop werd gekozen Prof . R e i n k e n s, die, omdat de aartsbisschop
van Utrecht gestorven was, gewijd werd door den bisschop van Deventer,
H . H e y k a m p . Deze wijding geschiedde te Rotterdam . Reinkens weigerde
kennis van deze wijding te geven van en goedkeuring te vragen aan
den paus . Tot zijn dood (1896) bleef Reinkens bisschop en woonde te Bonn .
Nu er een bisschop gekozen was konden de kerkelijke

Verschil in
zaken geregeld worden . Men hield op geregelde tijden
eigen boezem,
S y n o d e n . Nadat op de eerste synoden omtrent vele

zaken, zooals de biecht, het vasten, de landstaal bij de eeredienst reeds
beslissingen genomen waren, en ook over het gedwongen coelibaat gesproken was, nam eindelijk de vijfde synode te Bonn (12 Juni 1878)
een beslissing. Bisschop Reinkens ontried de opheffing van het coelibaat.
Een brief van de Nederlandsche Oud-Katholieken, 1 ) die in denzelfden
') AANMERKING. Het Genootschap van de Oud-Katholieke Clérezie" in
Nederland heeft echter in 1922 ook het gedwongen priester-coelibaat afgeschaft .
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geest geschreven, werd voorgelezen, maar dat alles was tevergeefs .
Onder aandrang van de Oud-Katholieken uit Baden en op het voorbeeld
van de Oud-Katholieken in Zwitserland, die twee jaar vroeger het coelibaat reeds afgeschaft hadden, werd met 77 stemmen voor en 22 tegen
besloten dezelfden weg te bewandelen . Dit besluit heeft den OudKatholieken geen voordeel aangebracht . Het heeft velen harer leden
teruggevoerd naar Rome . In 1900 bedroeg het aantal Oud-Katholieken in
Duitschland 50.000 met 54 geestelijken .
De Oud-Katholieken in Duitschland, hoewel in sommige landen zooals
Baden, Hessen en Pruisen begunstigd, hebben ondervonden, dat men
tegenover een kolossus als de Roomsch-Katholieke kerk weinig vordert
met halve maatregelen . Alleen breken met enkele misbruiken kon de kerk
op den , duur geen bloei verzekeren . Wie niet met het gansche leersysteem
en de gansche hierarchie van Rome breekt, vordert weinig en mist dien
invloed op de schare, die noodig is, om een eenigszins belangrijk werk
te doen op het gebied van kerkherstel .
In Z w i t s e r l a n d ontstond ook eene

beweging 'der

De Oad-xath0Oud-Katholieken, die daar meer bekend waren onder den
licken in andere
naam van C h r i s t-K a t h o 1 i k e n . Van Basel-Solothurn
landen.

uit verbreidde zich de beweging over geheel Zwitserland .
De bisschop van Basel-Solothurn zette den pastoor Egli van Luzern af
om zijn protest tegen het nieuwe dogma . Niemand zei daar iets van,
maar, toen hij den tweeden pastoor Gschwind excommuniceerde, werd
het anders. Aan het hoofd der beweging stelde zich Dr . A u g u s t i n
K e 11 e r . Al aanstonds kenmerkte zich de beweging in Zwitserland door
een anderen geest dan die in Duitschland heerschte. In Zwitserland was
men meer liberaal . De Oud-Katholieken te Genève beriepen père Hyacinthe .
Te Zurich verklaarde de geheele gemeente zich tegen het aangenomen
dogma. Te Olten zette de gemeente bij stemming den pastoor af en
koos een Oud-Katholiek en, toen de bisschop met excommunicatie
dreigde, besloot de bondsraad hem, als hij zulks deed, uit het land te
zetten .
De velden schenen wit om te oogsten . Bijna alle kantons steunden
de zaak der Oud-Katholieken met milde bijdragen . De Ultramontanen
werden overal tegengewerkt en zelfs hier en daar verbannen (o.a . 60
geestelijken in de Berner Jura) . De groote raad van Bern besloot zelfs
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een Oud-Katholieke faculteit te stichten met 5 professoren . Op 10 Dec .
1874 had de plechtige opening plaats .
In 1875 had de eerste nationale synode
OudKatholieke
derOudkerk te O 1 t e n plaats . Daar werden verg enomen . Het g ebruik
scheidene hervormingsmaatregelen
.,
van de landstaal werd bij de mis toegestaan . De priesters
mochten huwen . De pogingen der Oud-Katholieken in Duitschland, om
in nauwere verbinding te komen met Grieksch-Katholieken, Episcopalen
en Protestanten werden levendig toegejuicht. Pastoor H e r z o g werd tot
bisschop gekozen . Door bisschop Reinkens werd hij gewijd . De OudKatholieken telden toen 55 gemeenten met 73.000 leden .
Na 1879 is het aantal leden niet toegenomen . Velen keerden naar de
Roomsche kerk terug en de beweging heeft zich niet meer kunnen uitbreiden .
Nationale
Synode
te Olten,

In Oostenrijk stelde zich A l o y s A n t o n, pastoor te
penzing, aan het hoofd der beweging tegen het onfeilbaarheilsdogma . Hij stichtte te Weenen (1871) een Oud-Katholieke gemeente,
en werd toen door den aartsbisschop ontwijd. Het scheen, alsof de
beweging in Oostenrijk en Hongarije grooten opgang zou maken, maar
Anton was niet de geschikte apostel . Hij was te radikaai niet alleen op
het gebied der kerkregeering, maar ook op het gebied der leer . Toen er
in 1872 een onaangenaam proces tegen hem gevoerd werd, had hij zichzelven onmogelijk gemaakt . In 1873 bestonden in geheel Oostenrijk nog
maar vier gemeenten, in Bohemen veertien . De regeering, die de OudKatholieken niet gunstig gezind was, erkende de gemeenten eerst in
1877, toen deze verklaard hadden, dat haar leer die van de katholieke
kerk van vóór 1870 was . In 1880 hielden zij hun eerste synode . Daar werd
besloten de landstaal te gebruiken bij den eeredienst en daar werd het
verplichte vasten en het coelibaat afgeschaft . De Oud-Katholieken leiden
echter een kwijnend bestaan . Zij zijn in den laatsten tijd eenigszins
versterkt door de los-van-Rome-beweging .
Oostenrijk,

Hoewel de los-van-Rome-beweging niet in rechtstreeksch
Los- van-Rome-verband
staat met de Oud-Katholieke kerk, bespreken wij
beweging
haar in dit hoofdstuk, omdat de Oud-Katholieke kerk wel
eenig voordeel van deze beweging gehad heeft. Er bestaat een tweeërlei
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los-van-Rome-beweging, n .m. gene in Oostenrijk en gene in Frankrijk,
maar beide bewegingen hebben verschillenden oorsprong en ook verschillend verloop . De Oostenrijksche ontstond ongeveer 1898, omdat de
Duitsch-Katholieken in dat land meenden, dat de Roomsche clerus de
Duitschers achterzette bij de Slaven . Toen werd het parool g los-vanRome", en in de jaren 1899 tot 1902 verlieten elk jaar 6000 leden de
Roomsche kerk . De Oud-Katholieke kerk kon daarenboven nog op een
jaarlijksche toename van 2000 leden wijzen . Er werden nieuwe gemeenten
gesticht voor de uitgewekenen, en nieuwe kerken werden gebouwd . Tot
1902 ongeveer 30 . Omdat de Oostenrijksche wet voorschrijft, dat overgang tot een andere kerk aan kinderen niet geoorloofd is, moesten vele
ouders het aanzien, dat hun nog-naar-school-gaande kinderen RoomschKatholiek bleven . Deze los-van-Rome-beweging heeft bewezen, dat, wat
los van Rome is, nog niet vast gebonden is aan de reformatorische beginselen . Velen der uitgetredenen gingen over tot de Evangelische kerk
(26.000) en anderen tot de Oud-Katholieken (10 .000) . Enkelen gingen
over tot de broedergemeenten .
De Fransche los-van-Rome-beweging had een anderen oorsprong . In
Frankrijk waren in 't geheel geen politieke factoren in het spel . Vele
priesters hadden bezwaar tegen de Roomsch-Katholieke leer (Bourrier,
Cournaloup e .a .), en voor een groot deel gingen deze priesters over in
protestantschen dienst . Een neiging, om zich bij de Oud-Katholieken te
voegen, vond men in Frankrijk niet. De beweging is daar van zuiver
godsdienstigen aard . Daar bestaat een maandblad » Le Chrétien francais",
dat onder de Roomsch-Katholieken propaganda zoekt te maken voor de
beweging . Ook bestaat er een toevluchtsoord voor bekeerde priesters .
Het voorbeeld der priesters (hun aantal is vele honderden) heeft ook vele
leeken doen besluiten Rome's kerk te verlaten .
AANMERKING . In de laatste jaren heeft de Roomsch Katholieke kerk in
Frankrijk veel strijd te voeren tegen de M o d e r n i s t e n, dat zijn die priesters en leeken, die in de kerk rekening willen houden met de resultaten der
nieuwe wetenschap, en die de resultaten der kritiek willen aanvaarden .

In de Romaansche landen heeft de Oud-Katholieke kerk

DeRomaansche
geen wortel kunnen schieten . In Frankrijk had de treurige
landen,

afloop van den oorlog met Duitschland het Ultramontanisme
niet verzwakt, maar versterkt. Al, wat uit Duitschland kwam, werd met
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tegenzin begroet, dus ook het Oud-Katholicisme . De abbé M ï c h a u d,
die de karakterloosheid van het episcopaat geeselde werd geëxcommuniceerd en de abbé J u n q ua te Bordeaux, die zich durfde te verzetten
tegen het onfeilbaarheidsdogma, werd afgezet en, toen hij zijn geestelijk
kleed bleef dragen, zelfs in de gevangenis geworpen . Tot de stichting
van een Oud-Katholieke kerk kwam het echter in Frankrijk niet .
In I t a 1 i ë waren veler oogen wel open voor de gevaren, die dreigden,
maar ook daar kwam het niet tot doorwerking van het Oud-Katholicisme .
In 1874 werd te Napels een Oud-Katholieke gemeente gesticht door
D o m i n i co di Pa n el l i, maar de paus deed hem in den ban en daarmee was de gemeente ten doode opgeschreven . In 1881 deed de graaf
C a m p e 11 o, domheer van de St . Pieterskerk, geheel Italië van zich
spreken . Hij brak n .m ., nadat hij kort tevoren nog bij den paus geweest
was, met de Roomsche kerk en maakte dat bekend in eene vergadering
der Methodisten . Hij wilde echter niet protestant worden, maar veel meer
een katholieke hervormingspartij stichten . Later sloot hij zich aan bij de
Amerikaansche Episcopale kerk.
In 1883 deed S a v a r e s e, een huisprelaat van den paus, hetzelfde .
Eerst had hij nog gedacht een » Katholieke Italiaansche kerk" te stichten,
maar hij kreeg verschil met zijn vrienden en Savarese, die neiging gevoeld had tot het Oud-Katholicisme, keerde later met berouw in de
Roomsche kerk terug.
In S p a n j e en A m e r i k a vertoonden zich slechts enkele sporen van
Oud-Katholicisme . Sedert 1897 is er in Amerika een Oud-Katholieke
bisschop K o z 1 o w s k y, pastoor te Cleveland, die te Bern gewijd is door
den aartsbischop van Utrecht .
De Oud-Katholieken hielden wel eenige gemeenschap,
maar een nauw verband bestond onder hen niet. Men begon echter te gevoelen . dat dit verband noodzakelijk was
met het oog op den bloei der gemeenten . Op 24 September 1889 kwamen
alle bisschoppen te Utrecht samen op uitnoodiging van den aartsbisschop
J . Heijkamp, „om met elkander te overleggen en te besluiten, wat er tot
meerdere eenheid en tot versterking van den broederband gedaan behoorde te worden ." Daar werd besloten om de twee jaren een conferentie
van bisschoppen te houden, waarvan de aartsbisschop van Utrecht voorzitter zou zijn . Deze conferentie, die door meerdere gevolgd is, heeft dus
Onderlip s
verband.
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een zekeren band gelegd tusschen de Oud-Katholieken . De Oud-Katholieken zijn ontstaan door den strijd tegen het Ultramontanisme, dat zijn
arbeid bekroond zag op het Vaticaansche Concilie . Zij blijven een voortdurend protest handhaven tegen het Jezuïtisme, maar, omdat zij vast blijven
houden aan de middeleeuwsche scholastieke theologie, zullen zij nooit
tot bloei komen . Al wat halfslachtig is, vindt te eeniger tijd een roemloozen dood . De Oud-Katholieken vertoonen iets van de lieden, die vóór
de Reformatie aandrongen op Reformatie in hoofd en leden, maar zij
hebben het h a r t niet aangetast . Het kwaad is bij hen in den wortel
blijven bestaan, en nu zijn ze weinig anders dan een woekerplant op den
bodem van het Roomsch-Katholicisme .

B . De Grieksch-Katholieke kerk.
§ 9. De Czaren en de kerk .
Het doorgaand karakter van de Grieksche kerk is altoos

Ale emeene
geweest de c a e s a r o p a p i e, evenals het karakter van de
karakter der
nog is
Roomsche kerk geweest is en
g „ de h i ë r a r c h i e.
Grieksche kerk. .

Dit verklaart aanstonds het feit, dat wij beginnen met de
C z a r e n e n d e k e r k . De kerk in Rusland was tot voor enkele jaren
in den volsten zin des woords staatskerk . Het bestaan van iedere andere
nationale kerk was bij de wet verboden . Alle belijders van een andere
confessie dan de Grieksch-orthodoxe werden als vreemdelingen aangezien .
Alleen, wat Grieksch-Katholiek was, was nationaal . Deze beschouwing was de heerschende geworden, sinds Peter de Groote (III, 154)
de keizerlijke waardigheid met die van patriarch had verbonden, en dus de
Czaar feitelijk het hoofd der kerk werd . Wel was er een n heilige dirigeerende
synode", maar een lid van het ministerie presideerde die synode en kon in
naam des keizers zijn veto uitbrengen tegen elk genomen besluit .
In de 18e eeuw is er voor de geestelijke ontwikkeling des volks zoo
goed als niets gedaan . Men was bevreesd, dat door het aankweeken van
kennis de eenheid teloor zou gaan . Daarom mochten de popen ook geen
predicatiën voor het volk houden . De Grieksch-Katholieke kerk vertoonde
in alles het toonbeeld van een massief lichaam, dat echter weinig teekenen
van leven gaf .
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A 1 e xa n der I was een goed man, bij wiep de ernstige
Alexander I
wil voorzat' ons zijn volk gelukkig te maken. Als middel
(18011821).
~
daartoe moest de Grieksche kerk dienen . Daaraan gevoelde
hij zich innig gehecht . Wie openlijk met die kerk brak, beging een misdaad . Afval van de orthodoxe kerk werd door den staat gestraft, gewoonlijk met verbanning naar het gruwelijk Siberië .
Door den nood der tijden werd Alexander, die niet onvatbaar was voor
diepere indrukken, ernstiger gestemd . Toen hij in 1812 zich gereed maakte
tot den veldtocht, werd hem door een hofdame een geschrift overhandigd
(het was van de in de geschiedenis bekende mevrouw von Krullener,
door sommigen als een heilige vereerd, door anderen voor een bedriegster
gehouden) . Dat geschrift bevatte slechts een afschrift van Psalm 46
God is ons een toevlucht en sterkte enz . De nederlaag van Napoleon en
de ondergang van diens leger stemde Alexander nog ernstiger.
Dat alles had den grootsten invloed op zijn verhoudi1ig tot de kerk .
Hij zag, hoe diep die kerk gevallen was . De onkunde schreide ten hemel .
Alexander wilde haar opheffen uit haar ellendigen toestand . Er moesten
universiteiten komen tot opleiding van goede geestelijken . Er moesten
gymnasia verrijzen en seminariën .
Ook lagere scholen moesten gesticht worden . Hij stelde zelfs het grootste
belang, wat tot nu toe nooit geschied was, in de oprichting van een
bijbelgenootschap . Er verscheen in 1821 eene Russische vertaling van het
Nieuwe Testament . Zoo scheen er waarlijk nieuw leven te ontwaken,
maar na Alexanders dood kwam al dadelijk de reactie.
Zijn broeder N i c o 1 a a s I volgde hem op, maar deze
vastberaden man duldde niets, wat ook maar van uit de
(
verte dreigde aan zijn volk het Russisch karakter te ontnemen . Alle buitenlandscha invloeden moesten verwijderd blijven . Zijn
voorganger was naar zijn inzien te ver gegaan, en Nicolaas, gesteund
door de synode, begon het werk, door Alexander aangevangen, ongedaan
te maken . Het opgerichte bijbelgenootschap werd in 1826 al opgeheven
en de verspreiding van bijbels in de Russische taal werd verboden . De
ijver voor den bloei der Russische kerk veroorzaakte, dat overal zeer
streng tegen andersdenkenden (Protestanten en Roomsch-Katholieken)
werd opgetreden . Door allerlei middelen zocht men hen tot de Grieksche
kerk te bekeeren . Propaganda-maken dat was de leuze, maar voor de
Nicolaas I
1825--1855),
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onkundige schare in de kerk deed men niets. Men ging zelfs zoover, om
aan niet-Grieksche misdadigers kwijtschelding van straf toe te zeggen,
indien zij maar tot de orthodoxe kerk kwamen .
Onder Nicolaas I heeft het kerkisme gebloeid, maar de
kerk is steeds zwakker geworden .
A 1 e : a n d e r I I (1855-1881) volgde zijn vader op . Deze
Czaar was milder gestemd dan zijn reactionaire echtRussische vader. Wel achtte hij den bloei der orthodoxe kerk geen
onmisbare voorwaarde voor het welzijn van het vaderland, maar hij was
afkeerig van dwangmaatregelen jegens andersdenkenden . In 1865 maakte
hij een einde aan een onrecht, dat gedurende vele jaren jegens verschillende ouders was gepleegd . De wet eischte n .m, dat kinderen uit
een gemengd huwelijk (Grieksch-Orthodox en andere belijdenis) in de
orthodoxe kerk moesten gedoopt en opgevoed worden . Sinds 1865 mochten
de ouders in zake doop en opvoeding een vrije keuze doen .
Voor de kerk zelve deed Alexander II veel . Allereerst trachtte hij het
lage peil van ontwikkeling bij de geestelijkheid te verheffen . De opleiding
van de clerici in seminarian of op academiën werd verplichtend gesteld .
Men kon dus niet meer gelijk vroeger van klokluider door veeljarigen
dienst komen tot den rang van priester . Daarenboven werd bepaald, dat
de zoons van priesters niet gedwongen waren, om hetzelfde ambt te
bekleeden als hun vaders en men behoefde geen priester-zoon te wezen,
om priester te kunnen worden .
Het vaak karige tractement der geestelijken werd ook verbeterd,
hoewel de bezoldiging nog altoos onvoldoende was . Per hoofd ontvingen
de geestelijken van den staat 220 gulden . Vandaar dat vele geestelijken
door sociale ellende gedreven, zich aansloten bij de Nihilisten .
Ook het kloosterleven werd hervormd . De kloosters waren zeer rijk,
maar het leven binnen de kloostermuren beantwoordde niet aan de
bestemming . Daarom was het goed, dat er vaste regelen gegeven werden .
Het gezamenlijke eten aan één discti en het dragen van gelijke kleedi,ng
moest dienen om de weelde tegen te gaan .
In 1870 ontstond het Russische zendinggenootschap . De
massale overgangen tot de kerk, waartoe dit genootschap den stoot laaf
(op 30 Juli 1877 werden vier duizend Aziaten op één dag gedoopt)
wettigt het vermoeden, dat door deze zending meer op den vorm dan
Alexander II.
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op het wezen gezien werd. In China en Japan werden GriekschOrthodoxe gemeenten gesticht .
Alexander was ook een voorstander van b ij b e 1 v e r s p r e i d i n g . In
1885 gaf hij verlof aan het Britsch en buitenlandsch Bijbelgenootschap,
om den arbeid te hervatten onder Roomschee en Protestanten (echter
niet onder de Orthodoxen), en in 1863 werd te Petersburg een R u ss i s c h b ij b e 1 g e n o o t s c h a p gesticht . Het doel was » mede te werken
aan de verspreiding der Heilige Schriften des 0 . en N . Testaments
zooals die met goedkeuring der Heilige Synode uitgegeven worden
inzonderheid van de Evangelieën en apostolische geschriften in Russische
vertaling" . In 1876 kwam op last der Synode een nieuwe Russische
bijbelvertaling tot stand. De Czaar deed ook veel voor het onderwijs
der jeugd . Het grootste gedeelte van het volk kon lezen noch schrijven
(ongeveer 994 /0) .
Gedurende den winter van 1874 tot 1875 hield Lord R a d s t o c k uit
Londen voordrachten over den godsdienst onder de aristocratische kringen .
Hij arbeidde niet ten gunste van eenige kerk, maar alleen tot o p w e k k i n g
v a n m e e r d e r g e e s t e 1 ij k I e v e n . Onder zijn aanhangers behoorde ook
de overste P a s c h k o w, een vermogend man, die eerst volop de wereld
gediend had, maar tot bekeering was gekomen . Hij stichtte na zijne bekeering
een Russisch tractaatgenootschap en verspreidde allerlei godsdienstige geschriften . De vormdienst van de orthodoxe kerk behaagde hem
niet meer en hij getuigde er zelfs tegen in de samenkomsten, die te zijnen
huize gehouden werden . Langen tijd arbeidde hij ongehinderd, maar, toen in
1880 minister T o l s t o i in de Heilige Synode vervangen werd door P o b e d on o s z e w, werden de verhoudingen anders. Nauwelijks was Alexander II door
een moordaanslag om het leven gebracht (1881), of de godsdienstige samenkomsten werden aan Paschkow verboden . Hij richtte zich nu tot de arbeiders,
om die voor den godsdienst te winnen, maar ook deze arbeid vond geen
genade in de oogen van Pobedonoszew. Paschkow ontving bevel om St. Petersburg te verlaten. Hij ging nu naar zijn landgoed en zette daar zijn arbeid
voort, maar ook daar achtervolgde hem de voorzitter der Synode. Men dwong
hem zijn werk te staken, en, toen hij dat niet wilde, werd hij uit Rusland
verbannen .
Allexander II had ongetwijfeld veel goeds gedaan voor de kerk, maar
hij was toch altoos gebleven een voorstander van de R u s s i f i c a t i e .
Roomschee en Protestanten hadden het daarom onder zijn regeerin
dikwerf hard te verantwoorden .
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te Jekaterinenburg vermoord en nu begon een waar schrikbewind . Plundering en doodslag waren aan de orde van den dag . Toen de Sovjetregeering zag, dat het onmogelijk was de kerk en den godsdienst uit te
roeien, kwam er eenige verandering. Thans is in Rusland de godsdienst
vrij . De vijandschap tegen alle positief Christendom blijft bij de Sovjetregeering echter zeer groot. Er zijn honderden slachtoffers gevallen om
des geloofs wille .

§ 10 . Propaganda voor de Grieksch-Katholieke kerk .
De Grieksch-Katholieke kerk scheen langen tijd in ruste te zijn, maar
in de 19e eeuw ontwaakte op merkwaardige wijze, zeker niet buiten invloed van politieke doeleinden, eerre zucht om propaganda te maken voor
het z.g.n . orthodoxe geloof . Het ligt voor de hand, dat in de eerste plaats
de andersdenkenden in Rusland van deze zucht tot propaganda te lijden
hadden, en deze waren eenerzijds de R o o m s c h-K a t h o 1 i e k e n, voornamelijk in West-Rusland, en anderzijds de L u t h e r s c h e n in de Oostzee-provinciën .
In 1596 waren de West-Russische provinciën, die aan
(III. 122),
Ze mochten echter hunne oud-kerkelijke gebruiken behouden . Toen in 1772 deze provinciën aan Rusland
teruggekomen waren, deed de Russische regeering al haar
best, om die provinciën weder tot de orthodoxe kerk te voeren. In
1839 gebeurde dit gedeeltelijk. Ruim 2 millioen keerden weder tot de
kerk . Die niet terugkeerden, en dat waren er duizenden, hadden zeer
veel te verduren van de zijde der Russische regeering. Toen in 1870
het dogma der onfeilbaarheid werd aangenomen, waarmede zij niet
sympathizeerden, maar bovenal, toen de paus in 1847 van hen eischte,
dat ze hun Griekschen ritus zouden laten varen, achtten de meesten
den tijd gekomen, om tot de orthodoxe kerk terug te keeren . In 1875
werd een verzoek aan den Czaar, om weer in de Grieksche kerk opgenomen te mogen worden, toegestaan aan 244 parochiën met 202
geestelijken en 237.200 leden . Slechts 12 parochiën met 25.000 leden
gingen niet mede . Het is zeer te betwijfelen, of deze terugkeer een gevolg
Propaganda
onder h
RoomscKatholieken,

polen waren afgestaan, Roomsch geworden
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was van hartelijke begeerte. Eerder mag men gelooven, dat pressie van
boven den doorslag gegeven heeft . De regeering had altijd het ideaal
gehad, om de vroegere Grieksche provinciën weer bij de orthodoxe kerk
te brengen en dit is haar gelukt . Toen in 1882 enkele teruggekeerden
deelnamen aan een Roomsch feest, vond de regeering daarin aanleiding,
om op ruime schaal de deelnemers naar Siberië te verbannen .
Na den opstand in P o 1 e n (1830) werd de toestand der
Roomsche kerk daar verre van benijdenswaardig. Rusland
trachtte uit politieke overwegingen de Roomsche kerk zooveel mogelijk
tegen te werken en de orthodoxe kerk te bevoordeelen . In 1832 werd
wel aan de Roomschee vrije uitoefening van godsdienst toegestaan, maar
aan de bisschoppen werd » alle directe correspondentie met Rome
verboden, aan de geestelijkheid werd het toezicht op het onderwijs
ontnomen en bij gemengde huwelijken (Roomschee en Griekschen) moesten
de kinderen in de orthodoxe kerk worden opgenomen": In 1840 werden
alle kerkelijke goederen verbeurd verklaard en werd het inkomen der
geestelijken tot op de helft verminderd .
Po1cn,

AANMERKING. Uit een Roomsch nonnenklooster te Minsk, werden 58
nonnen, die niet tot de orthodoxe kerk wilden overgaan, overgeplaatst naar
een Grieksch klooster te Polozk . Ze werden daar op ergerlijke wijze mishandeld .
Van de 58 nonnen waren in 1845 nog maar 19 in leven en deze waren voor
het meerendeel verminkt door mishandelingen .

De Czaar bezocht in 1845 den paus en na langdurige onderhandelingen
kwam eindelijk een overeenkomst tot stand . O.a . zou de benoeming van
bisschoppen door den Czaar, maar de bevestiging door den paus geschieden .
Het gelukte niet door deze overeenkomst den oproerigen geest, die
onder de Roomschee heerschte, te onderdrukken . In 1861 achtten deze
den tijd gekomen voor een nieuwen opstand . In de kerken weerklonken
zelfs revolutionaire liederen. Het liep zoo hoog, dat verschillende
pastoors naar Siberië verbannen werden . De staat van beleg werd afgekondigd . Een nieuwe aartsbisschop F e 1 i x F e 1 i n s k i werd gekozen .
Een oogenblik scheen een betere toestand te zullen aanbreken, maar het
was niet meer dan schijn . In 1863 was de opstand weer in vollen gang.
Nu greep de regeering opnieuw in . Tal van pastoors en monniken werden
doodgeschoten of verbannen . De aartsbisschop Felinski werd gevangen
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naar St . Petersburg gevoerd . Vooral tegen de kloosters, die de centra
waren van het verzet, werd met gestrengheid opgetreden . In 1864 werd
bepaald, dat alle kloosters, waarin minder dan 8 monniken of nonnen
verblijf hielden, zouden worden opgeheven. Insgelijks werden alle kloosters
opgeheven, waarin men deelgenomen had aan den opstand. Van de 155
monniken- en 42 nonnenkloosters bleven slechts 35 en 12 bestaan .
De paus noemde Alexander II een Nero en in 1867 werden alle
betrekkingen tusschen de Roomsche kerk in Polen en den paus verboden
en alle zaken der Roomsche kerk werden ter behandeling opgedragen
aan een geestelijk college te Petersburg .
Nu begon de Russificatie van de kerk in Polen steeds grootere afmetingen aan te nemen . De Grieksche kalender werd voor de Roomschee
ingevoerd (1869), zoodat men op 6 Jan . 1870 voor de tweede maal
Kerstfeest moest vieren . Ook werd voorgeschreven, dat men voortaan in
de godsdienstoefeningen en bij het onderwijs de Russische taal gebruiken
moest . Het verzet van de Roomschee was groot, maar de regeering wilde
niet wijken. Het geestelijk college te St . Petersburg werd zelfs door den
paus in den ban gedaan, maar de regeering antwoordde met gevangenschap en verbanning, zoodat weldra alle bisschoppen uit Polen verdwenen waren .
Deze gespannen toestand kon niet zoo blijven . De nieuwgekozen paus Leo XIII, een man met meer politiek doorzicht dan zijn voorganger, zag naar middelen uit om de rust te herstellen .
Ook de nieuwe Czaar Alexander III verlangde naar pacificatie . Er vonden
onderhandelingen plaats te Weenen en te Rome, waarbij men elkander
zeer beleefd behandelde . Eindelijk werd in 1883 een o v e r e e n k o m s t
getroffen tusschen Rusland en de curie. Het gezantschap bij den paus
werd hersteld, de Poolsche bisschoppen, die in ballingschap waren, zouden
vrij gelaten worden, nieuwe bisschoppen zouden benoemd worden, nadat
de regeering met de curie het eens geworden was, de Russische taal zou
alleen gehandhaafd worden, waar de bevolking Russisch was, en ten
laatste stond de regeering toe aan hen, die Grieksch geworden waren, als
zij dat verkozen, tot de Roomsche kerk terug te keeren .
De vrede scheen geteekend, maar blijvend was hij niet. Toen in Polen
de nieuwe bisschoppen (in 1883 door den paus benoemd) hun intocht
hielden, bleek het maar al te duidelijk, dat de oude nationaal-Poolsche
concordaat.
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demonstratie weer begon . Het wederzijdsch vertrouwen was door het
concordaat niet gewonnen . En het moet ook eerlijk getuigd worden, dat
de Russische regeering, ondanks het concordaat, alles deed om de
orthodoxe kerk te bevoordeelen . Men maakte het den Roomschee lastig,
men benadeelde ze, men vervolgde ze en, toen in 1884 bij Leo XIII
daarover geklaagd werd, beloofde deze den Czaar daarover te zullen
spreken . Hij deed dit, maar de Russische regeering was er over zeer
ontstemd, dat de paus zich met de inwendige aangelegenheden van den
dienst wilde bemoeien, en Leo moest, toen men zelfs in Rusland de
diplomatieke betrekkingen met Rome wilde opzeggen, een nota zenden,
waarin hij wees op onjuiste berichten enz .
AANMERKING. Als een bewijs, hoe men in Rusland werkte voor de orthodoxe kerk, mag gewezen worden op dit sprekende feit . In 1889 besloot de
directie van den Weichsel-spoorweg al hare Roomsche beambten te ontslaan
en niet alleen deze maar ook allen, die Roomsche vrouwen hadden . De
geestelijken, die het waagden zich tegen deze propaganda te verzetten, werden gestraft.

Zoo is er in de 19e eeuw voortdurend strijd geweest tusschen de
Grieksch-Orthodoxe en de Roomsch-Katholieke kerk in Rusland . Schijnbaar was de strijd geëindigd, maar in het wezen der zaak kon hij nooit
geëindigd worden . De paus eischte, dat is zijn beginsel, alle gedoopten
voor zich op. Ook de Grieksche kerk behoorde onder hem te staan . En
omgekeerd achtte de Czaar, die zich het hoofd der Grieksche kerk achtte,
elke inmenging van de zijde van den paus een inbreuk op zijn macht.
Rusland moest voor de orthodoxe kerk zijn . Het panslavisme speelt
hierin een niet geringe rol . De Czaar kon andere kerken dulden,
maar dat was dan ook alles, wat hij doen kon . Verder kon en mocht
hij niet gaan .
Er zijn in het groote Russische rijk slechts weinig Pro-

Propaganda
testanten, ongeveer 4 à 5 millioen . Hoofdzakelijk worden
onder de
zij gevonden in de Oostzeeprovinciën en ze behooren
Latherschen,

meerendeels tot de Luthersche kerk . Gereformeerden zijn
er slechts weinige . Finland is bijna geheel Luthersch . Daar is de Luthersche
kerk de staatskerk .
Sinds Peter den Groote genoten alle Protestanten in Rusland vrijheid
van godsdienst . De prediking mocht echter niet in de Russische taal
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plaats hebben en kinderen, uit gemengde huwelijken geboren, moesten
in de orthodoxe kerk worden opgevoed . Alleen in Finland, dit was een
bijzonder privelege, mochten de kinderen den vader volgen, al was deze
ook Luthersch . Overgang van de orthodoxe kerk tot de Luthersche werd
overal elders door de wet verboden .
Uit dit alles blijkt, dat het Protestantisme wel geduld werd, maar dat
het zich nooit kon uitbreiden . Daarenboven waren er te weinig predikanten
en heerschte er gebrek aan kerken en scholen .
De propaganda van , de orthodoxe kerk werd ook den

De overgang
Lutherschen niet bespaard . Onder N i c o 1 a a s I begon de
van vele
onderdrukking
. Na 1841, het jaar van den hongersnood,
Lutherschen.
,

reisden vele geheime agenten van de orthodoxe kerk door
de Oostzee-provinciën, om de Protestanten voor de staatskerk te winnen .
Men beloofde hun verbetering van maatschappelijke positie . Ongeveer
70.000 Lutherschen gingen tot de orthodoxe kerk over . De overgang werd
hun zeer gemakkelijk gemaakt . Ze mochten hun Luthersche gebedenboeken
behouden . Het eenige, wat men van hen eischte, was, dat zij zich zouden
laten vormen door een orthodoxen priester (pope) . De tot de Grieksche
kerk overgegane zagen zich jammerlijk bedrogen . Hun maatschappelijke
positie werd niet verbeterd en nu wilden zij terug naar hun vroegere
kerk, maar dit was onmogelijk . Verschillende smeekbrieven werden aan
de regeering gezonden, maar niets baatte .
In 1870 ontfermde de Evangelische Alliantie zich

Tusschenover deze ongelukkige lieden . Een deputatie der Alliantie
komst van de
(onder wie de predikanten Monod en de Pressensé beEvangelische
hoorden) bezocht den Czaar Alexander II, toen deze zich
Alliantie,

te Stuttgart bevond, maar dit bezoek werkte niets uit . In
1871 hernieuwde de Alliantie haar pogingen . Negen en dertig leden gingen
op audientie bij den Russischen minister Gortschakoff. Ook deze poging
scheen mislukt, maar geheel onverwachts gebood in 18 7 2 de Czaar, dat
allen, die onder onzedelijke pressie in de orthodoxe kerk opgenomen
waren, terug mochten keeken . Duizenden maakten van die gelegenheid
gebruik, en de popen hielden zich stil . Ze durfden niet te ageeren, nu
de Czaar gesproken had .
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Toen A l e x a n d e r I I gestorven was, werd de toestand
der Lutherschen weder veel ongunstiger . De bepaling van
1865, dat bil' gemengde huwelijken geen belofte mocht
afgeëischt worden, dat de kinderen in de orthodoxe kerk zouden worden
opgevoed, werd in 1885 door Alexander III ingetrokken . Daarenboven
begon men weer krachtig te propageeren voor de orthodoxe kerk in de
Oostzee-provinciën . Vele Luthersche familiën (in 1883 zelfs 300) gingen
over tot de Orieksche kerk . Ongetwijfeld is dit niet alleen een bewijs
voor de ijverige propaganda, maar ook voor de zwakke kerkelijke beginselen bij de Lutherschen, want de meesten gingen over alleen om
tijdelijk voordeel . De Luthersche kerk werd gaandeweg verzwakt . Van
regeeringswege werd in 1885 ook bepaald, dat voor het bouwen van
een nieuwe Luthersche kerk onderzocht moest worden, of er geen bezwaren
in te brengen waren . In 1886 werd de bouw van een Luthersche kerk
in Esthland op die manier tegengehouden .
Het werd echter nog erger . In 1887 werd door de regeering bepaald,
dat in alle lagere en middelbare scholen en ook op de gymnasia
onderwijs in het Russisch moest gegeven worden . Zelfs de professoren
te Dorpat moesten het Russisch gebruiken, maar, toen deze dreigden
hun ambt te zullen neerleggen, werd een uitstel van drie jaren verleend .
Wanneer de predikanten tegen deze wijze van handelen bezwaren
opperden, werden zij gestraft wegens beleediging van de staatskerk of
majesteitsschennis . Zonder vorm van proces werden sommigen verplaatst
of zelfs in de gevangenis geworpen .
Toen de Evangelische Alliantie het voor de verdrukte Lutherschen
opnam, ontving zij tot antwoord, dat men de Lutherschen in het geheel
niet vervolgde, maar dat deze het volk tegen de regeering opzette .
Toen deze onware voorstelling, gegeven door Pobedonoszew, den
opperprocurator der Heilige Synode, protesteerde de predikant der
gereformeerde gemeente te St . Petersburg, H . Dalton .
0n eanstie e
toestanden .

Toen Nicolaas II aan de regeering kwam werd de toestand gewijzigd . De vervolgingen werden gestaakt, maar
d e Russificatie ging nog steeds voort. De Luthersche kerk
kwijnde. Het aantal leden was zeer verminderd . Inwendige kracht was
er ook niet veel. En, wanneer men lette op de manier, waarop de
Czaar tegen Finland was opgetreden, moest men in de toekomst voor
Schijnbare
verademing,
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de Lutherschen niet teveel goeds verwachten . De orthodoxe kerk kon
geen andersdenkenden op den duur dulden . Dat verbood de idee van
de staatskerk . De caesaropapie leidde tot verdrukking van
a n d e r e r g e 1 o of . Nu er onder de Sovjet-regeering gelijkheid van de
kerken voor de wet bestaat, is er natuurlijk van eenige vervolging van
de zijde der Grieksch-orthodoxe kerk geen sprake meer . De onderdrukking
der kerken komt nu van den Staat .

§ 11 .

De secten in de Grieksch-Katholieke kerk .

Reeds vroeger werd door ons aangetoond, (III 156 en 157) hoe in de
Grieksche kerk het sectewezen groote afmetingen had aangenomen . Het
was de regeering wel gelukt, om de Roomschee en Lutherschen in de
orthodoxe kerk te voeren, maar tegen de secten vermocht zij zeer weinig .
De oorzaak van de vele secten ligt deels in de b e s c h o u w i n g van
de Grieksche kerk over den H . Geest (1! 157), deels in d e n d o o d e nd e n v o r m d i e n s t, die velen onbevredigd laat, en deels in de p o l itieke omstandigheden .
Men heeft onder de Grieksche secten sommige, die n i e t s c h i s mat i e k zijn . Dat zijn de S t a r o w e r z i (III 157) . Andere wijken van de
leer der kerk in mindere of meerdere mate af. Dat zijn de M o 1 o k a n e n
en D u c h a b o r s i (III . 157). Deze laatste vooral zijn dikwerf hevig
vervolgd.
In de 19e eeuw ontstonden tal van nieuwe secten, waarvan sommige
bijzonder fanatiek zijn . In 1871 werd officieël geconstateerd, dat er bijna
geen dorp was in het gouvernement Moscou, waar niet 5 of 6 verschillende secten vertegenwoordigd waren .
In Klein-Rusland onder de kozakken worden de S c h a l op a t e n gevonden . Zij verwerpen het Oude Testament,
insgelijks de sacramenten en loochenen de opstanding . Zij hebben iets
van de oude dualistische secten . Zij gelooven aan een voortdurend uitstorten des Heiligen Geestes en tot het ontvangen van dien Geest is ascese
noodzakelijk . Onthouding van het huwelijk is aanbevelenswaardig. Gebed
en vasten zijn noodzakelijk . Het dragen van sieraden en mooie kleerera
is af te keuren .
Schab paten .
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In het jaar 1870 stichtte een schoenmaker, die nog al
schriftkennis had, de secte der W o s d y c h a n z e n, d . i.
zuchienden . Deze verwerpen alle ceremoniën . Ze hebben geen priesters,
geen kerk, geen sacramenten . De godsdienst moet een zuiver geestelijk
karakter dragen en daarom zijn alle vormen te verwerpen . Het eenige
wat zij doen, is zuchten tot God met opgeheven handen. In dien weg
wordt men de verlossing deelachtig .
Wosdychanzen .

In de 17e eeuw bestond reeds de secte der M o r e 1 s c h i k i
of zelfverbranders . Vooral in Noord-Rusland en in Siberië
had deze secte, die zeer fanatiek was, vele aanhangers . Men dacht, dat
zij uitgestorven was, maar zij is in de 19e eeuw weer openbaar geworden .
Bijna elk jaar offeren zich velen vrijwillig op, omdat de weg der zelfvernietiging alleen de weg is, om verlost te worden van de zonde . In
1870 verzamelden zich in het gouvernement Saratow zevenhonderd
menschen in enkele houten huizen . Zij sloten alle uitgangen en staken
toen alles in brand . Niemand ontkwam .
bIorelscbik1 .

Het is helaas maar al te waar, dat men op het gebied
van den godsdienst nooit iets zoo dwaas kan leeren, of
er zijn altoos menschen, die het gelooven . Wie eenmaal den vasten
bodem der Schrift verlaat, ligt voor allerlei dwaling bloot . Bijzonder
dwaas was de secte der S e r a f i n o w s k i, zoo genoemd naar Seraphenes,
een weggeloopen monnik, die voornamelijk propaganda maakte onder
het vrouwelijk geslacht . Wie tot de secte wilde toetreden, moest de
haren laten knippen . De gewetenlooze monnik dreef met het haar der
vrouwen een belangrijken handel . De politie zette den zwendelaar
achter slot en grendel .
Serafinowah,

Van gansch
zijn de S t u n d i s t e n, een
anderen aard
secte, die veel aanhangers telt en in de laatste 'aren zeer
bekend is geworden, ook buiten Rusland . Deze secte begon zich, sedert
1863, te openbaren onder de boeren -in de Krim en Ukrain, in het
gouvernement Kiew tot St. Petersburg toe en zij telde hare aanhangers
bij millioenen .
Sedert 1825 waren de Piëtisten uit Wurtemburg, die zich in ZuidRusland gevestigd hadden, gewoon, om behalve de gewone godsdienstStundiS en.
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oefeningen nog geregeld afzonderlijke biduren (stunden) te houden . Zij
werden daarom Stundisten genoemd, Vele Russische boeren volgden hun
voorbeeld en hielden ook zulke bidstonden, waarin men den bijbel las
en elkander zocht te stichten . De eerste, die daarmee begon, was een
boer, R a t u s k n y, uit de omgeving van Odessa . Hem volgde B a 1 a ban
uit het gouvernement Kiew . Weldra was het getal Stundisten onder de
Russische boeren zeer groot .
De Stundisten zijn eenvoudige en gemoedelijke menschen, die willen
leven naar het bevel van Jezus Christus . Om diens wil te leeren kennen,
is het noodig den bijbel te onderzoeken . De orthodoxe kerk achten zij
in strijd met de Heilige Schrift en daarom scheiden zij zich van die
kerk af. De priesters erkennen zij niet . Vereering van heiligen en aanbidding van beelden is hun een gruwel . Van de sacramenten onthouden
zij zich . Zij zijn wel vaderlandslievend en zij wilden vroeger bidden voor
den Czaar, maar zij wilden niet dienen in het leger . Zij zijn in alles matig .
Daarenboven zijn ze strikt eerlijk . Zij helpen gaarne de ongelukkigen en,
als zij geld leenen, vragen zij nooit rente. Wanneer zij beleedigd worden,
dragen zij het ongelijk, en, als zij gescholden worden, schelden zij niet
weder, maar zij bidden naar des Heilands bevel voor allen, die hun
geweld aandoen .
De orthodoxe kerk vreesde de Stundisten en het oude wapen der
vervolging werd door de regeering voor den dag gehaald . In 1871 werd
B a 1 a d a n veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en verlies van burgerlijke rechten . In 1873 ving men te Odessa een proces aan tegen
R a t u s k n y, dat 5 jaar duurde, en eindigde met vrijspraak,
De invloed der Stundisten werd zoo groot, dat de kerk ook begon
te overwegen, wat haar te doen stond . In 1884 werd een concilie van
bisschoppen gehouden te Kiew . Niet ten onrechte gaven sommige bladen
den raad aan de kerk, om zichzelve te herzien en niet tot dwangmaatregelen over te gaan .
Toch wilden de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders dien weg op,
maar, omdat in St. Petersburg zelfs aanzienlijken zich bij de Stundisten
aansloten, durfde men niet door te tasten . Dit duurde tot 1891 . Toen begon
de ontzettende vervolging, die Europa met afschuw vervulde . Honderden
Stundisten werden gevangen genomen, gefolterd of verbannen naar de
meest onherbergzame oorden, maar zelfs in hun ballingschap zwegen
de Stundisten van hun geloof niet en predikten dikwijls nog heli .
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Evangelie aan medeballingen, die om allerhande misdaden uit hun land
verbannen waren .
Bij de secten in de Grieksche kerk moet ook melding
gemaakt worden van graaf L e 0 T o l s t 01 (1828-1911).
Hij heeft eerst in betrekking gestaan tot de Stundisten . Daarom is er
veel overeenstemming tusschen de beschouwing van deze en de zijne.
De Grieksche kerk voldeed aan Tolstoï niet . Het leven ging buiten
haar om . Langzamerhand koos hij meer positie tegenover haar, zoodat de
kerk hem in 1901 excommuniceerde .
Wij vinden bij Tolstoï evenals bij de Stundisten de overtuiging, dat
het gansche leven moet ingericht worden naar het voorschrift van Jezus .
Hij predikte den eisch der w e e r 10 o s h e i d . Daarom haatte hij den
oorlog . In stille afzondering leefde hij op zijn goederen . Zijn devies was :
vergeldt geen kwaad met kwaad . Indien men u slaat, verdraagt het ;
indien men u iets ontneemt, geeft het ; indien men u laat werken, werkt ;
indien men u wil ontnemen, wat uw eigendom is, doet er afstand van ."
Het huwelijk laat Tolstoï toe, maar onthouding is en blijft een ideaal .
Daar was op moreel gebied veel goeds in wat Toistoi leerde, maar het
Evangelie der zaligheid, der verlossing door Jezus Christus heeft hij niet
gekend . Hij is zedeleeraar geweest, maar geen Evangeliebelijder. Toch
had hij vele aanhangers, vooral buiten Rusland . Honderden hebben hem
beschouwd als den profeet van het echte Christendom . Zoo kunnen alleen
zij oordeelen, die de kracht van het ware Christendom niet kennen, want
Tolstoï's Christendom is een Christendom zonder Zaligmaker .
Leo Tolstoi,

De sociale toestanden in Rusland waren over 't algemeen
genomen zeer slecht . Vandaar dat op sociaal en op politiek
terrein het N i h i l i s m e openbaar werd . Oorspronkelijk was dit een
filosofische richting, welke met bijzondere voorliefde werd gevolgd door
de studeerende jeugd . Mannen als Feuerbach, Bi chner, Moleschott, de
apostelen van het Materialisme hebben aan deze richting den stoot
gegeven . Langzamerhand is het Nihilisme ontaard in een politiek-revolutionaire partij, die tot anarchisme oversloeg . Het stelde zich beslist
vijandig tegenover het Christendom en dus ook tegenover de kerk . Het
school onder alle standen, onder geleerden en onkundigen, onder den
adel en de geestelijkheid, onder mannen en vrouwen . Voor geen misdaad
Nihilisme.
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deinsde het terug . Czaar Alexander II is het slachtoffer van dat Nihilisme
geworden . De strengste politiemaatregelen werden sinds dien tijd tegen
de aanhangers van deze partij genomen, maar ondanks deze maatregelen
groeide deze antichristelijke partij .
De Grieksche kerk had tegenover zulk een satanische macht geen
kracht. Daar was in haar te weinig waarachtig leven, om tegen zulke beginselen te reageeren . Uit dat oogpunt mag men spreken van arme
Grieksche kerk en arm Rusland" .
Eindelijk is de lang gevreesde catastrophe gekomen . De regeering der
Czaren nam een einde en de meest-radicale elementen zijn aan het roer
gekomen . Het Communisme van de Sovjet-regeering zou de wereld een
gelukstaal brengen, maar de maatschappelijke en zedelijke ellende is in
Rusland hoogar gestegen dan ooit te voren . Het Communisme is een
gevaarlijke utopie .

§ 12 .

De Grieksch-Katholieke kerk buiten Rusland .

Er is een belangrijk verschil op te merken tusschen de orthodoxe
kerk in Rusland en daarbuiten . Al is de eerstgenoemde in menig opzicht
een petrofact geworden, de Russische kerk is eene kerk, waarin alles
met orde geschiedt, en waar geen ergerlijke zonden voortwoekeren, zooals
die van oneerlijkheid en omkooperij . Dat kan van de orthodoxe kerk
buiten Rusland niet gezegd worden. Menige patriarch maakte daar zich
schuldig aan simonie . De lagere geestelijkheid was naar verhouding nog
slechter. Beschamend was het, dat in Constantinopel de P o r t e in 1855
den patriarch A n t h i m o s moest afzetten wegens omkooperij en misbruik
maken van macht .
In het klooster was het doorgaans ook droevig gesteld . Moord en
doodslag, giftmengerij en andere gruwelen kwamen menigvuldig voor en
in Grieksche kloosters werden vaak rooverbenden, die door de justitie
vervolgd werden, geherbergd .
Bij het begin van de 19e eeuw stonden alle GriekschKatholieken buiten Rusland onder het p a t r i a r c h a a t
v a n Co n s t a n t i n o p el . De patriarch in die stad meende wel, dat hij
gelijke beteekenis had voor de Oosterscha als de paus te Rome voor de
Griekenland .
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Westerscha kerk, maar deze meening was meer inbeelding dan waarheid,
want de patriarchen te Constantinopel bleven niet tot hun dood in hun
hooge waardigheid, zooals de pausen . Omdat zij geheel en al ondergeschikt waren aan de P o r t e, traden zij dikwerf af . Daarenboven
moesten de patriarchen van Constantinopel het aanzien, hoe van verschillende zijden werd aangestuurd op z e 1 f s t a n d i g e k e r k f o r m a t i e .
Het eerst begon G r i e k e n l a n d . In 1821 ving de vrijheidskrijg tegen
Turkije aan . Het gevolg van dezen oorlog was, dat te Constantinopel een
bloedbad werd aangericht onder de Grieksche Christenen . De patriarch
Gregorius V en al de leden der synode werden gedood . In den tijd van
drie maanden vielen er 30.000 Christenen door het zwaard der Turken .
De Christelijke mogendheden zagen dit lijdelijk aan, doch eindelijk verklaarde de L o n d e n s c h e c o n f e r e n t i e in 1830 Griekenland voor een
onafhankelijken seat. Nu werd de begeerte, om ook k e r k e l ij k o n a fh a n k e 1 ij k te worden, levendiger dan ooit tevoren . In 1833 kwamen de
Grieksche bisschoppen bijeen te Nauplia . Allen verklaarden daar, dat de
kerk van Griekenland geen ander hoofd wilde erkennen dan Jezus
Christus . Men maakte zich los van den patriarch te Constantinopel en droeg de behartiging der inwendige aangelegenheden der kerk op aan eene permanente Synode,
welke door den koning benoemd en elk jaar vernieuwd zou worden .
Onder invloed van Rusland erkende de patriarch van Constantinopel in
1850 deze synode, mits men de eenheid der leer bewaarde en als bewijs
van die eenheid moest de kerk van Griekenland de heilige zalfolie altijd
uit Constantinopel van den patriarch laten komen .
De synode trok zich de belangen van het onderwijs der jeugd aan en
trachtte de opleiding der geestelijken te verbeteren . De universiteit te
Athene, welker professoren voor het meerendeel in Duitschland hun opleiding genoten hadden, begon op te leven . De geestelijkheid, zoowel
hoogere als lagere, was echter in vervallen toestand . Wie let op het
schrijven, door den bisschop Christophorus aan de geestelijkheid gericht,
zal hiervan ten volle overtuigd worden . Immers deze bisschop moest
verbieden : het loopen in koffiehuizen, het ongenoodigd aanzitten aan
feestmaaltijden, en de onbetamelijke kleedij . De kerk in Griekenland, hoewel
vrij, toont niet veel van den waren Christelijken geest . Een dagblad in
Griekenland schreef in 1882 : geen ander Christelijk volk toont zulk een
geringschatting van den Zondag en van de heilige gebouwen als het onze."
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In Servi ë, dat bijna geheel (98 1/ 2 procent) tot de
Grieksche kerk behoort, wilde men ook gaarne verlost
worden van den patriarch van Constantinopel . Reeds in 1832 sloot de
kerk van Servië een concordaat, waardoor zij eigen bestuur verkreeg,
alleen onder die conditie, dat de patriarch jaarlijks een zekere som gelds
zou ontvangen. Het bestuur over de kerk werd nu opgedragen aan een
synode. In 1879 werd de Servische kerk geheel zelfstandig
en de aartsbisschop van Belgrado, Michaël, werd de primus van de Servische kerk .
De zelfstandigheid bracht echter in Servië geen voorspoed. De regeering
eischte in 1881 belasting voor de overname van geestelijke ambten .
Michaël verzette zich daartegen, maar hij werd in een klooster opgesloten De regeering besloot nu de benoeming van een nieuwen aartsbisschop op andere wijze te doen plaats hebben . Er 'noesten n .m . ook
5 leden van de Skuptschina in de commissie zitten met zes bisschoppen
en vier leeken . Het leekenelement had dus de overhand . Hoewel vele
bisschoppen protesteerden, had toch naar den nieuwen regel de benoeming plaats van een nieuwen aartsbisschop (1885) . Gekozen werd
Theodosius Mraovic . Michaël, die beschuldigd werd van hoogverraad,
vluchtte naar Rusland en door Russischen invloed werd hij in 1903 weer
teruggeroepen. De geestelijke toestand in de kerk van Servië is, over
't algemeen genomen, verre van rooskleurig .
Servië,

Ook in B u i g a r ij e behoort de bevolking hoofdzakelijk
tot de Grieksche kerk . Sinds 1757 bezat de Bulgaarsche
kerk geen eigen patriarchen meer, maar stond zij onder het patriarchaat
van Constantinopel . Langzamerhand werd ook in Bulgarije de wensch
openbaar, om zelfstandig de kerk te mogen besturen en los te zijn van
Constantinopel . De Porte verklaarde zich tegen dit streven, maar in 1870
moest zij toegeven . Toen werd, zeer tegen den zin van den patriarch van
Constantinopel, een B u l ga a r s c h e x a r c h a a t ingesteld met 14 bisdommen . Uit de Bulgaarsche bisschoppen zou een patriarch gekozen
worden, die zich met den titel van exarch te Constantinopel zou vestigen .
In 1872 werd A n t h i m o s exarch . De patriarch van Constantinopel
protesteerde, omdat feitelijk dit exarchaat door den staat was gevormd .
De Bulgaren werden sinds dien tijd door de Grieksche kerk beschouwd
als schismatiek .
Bulgarije,
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De toestand der geestelijkheid in de Bulgaarsche kerk is droevig . Zij
heeft bijna geen inkomen . Vorst Alexander (1879-1886) trachtte verbetering aan te brengen door een belasting te heffen, maar het volk wilde
die niet betalen . Toen staakten de geestelijken hun werk (1885) . De rust
werd echter hersteld en de belasting geïnd .
Er is in de Bulgaarsche kerk een sterke neiging, om zich met de
Russische kerk te vereenigen . De aartsbisschop deed in 1886 mede aan
eene samenzwering tegen den protestantschen vorst Alexander, die
daarna afstand deed van den troon . Nu werd F e r d i n a n d van SaksenCoburg regeerend hoofd, maar deze was Roomcch en de Bulgaren hebben
hem er menigmaal van verdacht, dat hij de Roomsche propaganda bevorderde .
De toestand der A r m e n i s c h e kerk in de 19~ eeuw is
eenigszins ingewikkeld . Er bestond sinds den monophykerk.
..
..
,
sitischen strijd (I. 125) eene afzonderlijke kerk in Armenië,
naar haar stichter Gregorius Illuminator de GregoriaanschA r m e n i s c h e kerk genoemd. Deze kerk had een patriarch te ConstanArmenische

tinopel naast den orthodoxen patriarch.

Sinds de 13e eeuw had Rome getracht de Armenische kerk onder haar
bestuur te krijgen . Slechts bij enkelen was dit gelukt . Deze z .g.n . geunieerde
Armeniërs, die een vrije kerkinrichting en liturgie hadden, waren sedert
1830 in het bezit van een e i g e n p a t r i a r c h te Constantinopel, zoodat
daar nu d r i e patriarchen waren .
Toen in 1866 de Armenisch-Katholieke patriarch stierf, werd geen
nieuwe patriarch gekozen, maar de aartsbisschop H a s s u n werd zijn
opvolger. Op die manier trachtte Rome de geunieerde Armeniërs onder
hare macht te krijgen . Velen van de geunieerde Armeniërs waren
hierover zeer ontevreden en stichtten een v a n R o m e o n a f h ank elijke Armenische kerk. Ohan Kupelian werd tot patriarch gekozen en de Porte erkende in 1872 deze kerk . Nu waren er dus vier
patriarchen .
Toen Hassun in 1874 door de Porte ook erkend werd, omdat zij
dankbaarheid wilde betonnen aan de Curie, werd de toestand van Kupelian
minder aangenaam . In 1879 legde hij zijn ambt neder en in 1881 waren
de beide partijen weer vereenigd onder den nieuwen patriarch A z a z i a n .
Hassun was in 1880 tot kardinaal benoemd .
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Reeds in 1821 , was er een bloedbad aangericht onder
de Grieksche Christenen te Constantinopel . In 1860 werd
er een gruwelijke vervolging gehouden onder Christenen in Syrië, waarbij
ongeveer 16.0010 gedood werden . Toen de vervolging geëindigd was,
doolden 120.000 Christenen als ballingen rond . Frankrijk zond nog troepen
om de Christenen in Syrië te beschermen, maar Engeland verhinderde
verdere hulp . De zucht naar invloed en geld deed het Christelijk Engeland
een jammerlijke figuur maken in de geschiedenis.
In 1895 en 1896 werden in Turksch-Armenië weder duizenden Christenen omgebracht . De Armeniërs waren, wat de beschaving aangaat, veel
verder dan de Turken . Zij werden dikwerf tot hooge ambten gekozen .
Dit hinderde de Turken en van Juni 1895 tot Februari 1896 werden
ongeveer 100 .000 Armeniërs door de Turken vermoord . Het leed, dat in die
dagen onder Armenische Christenen geleden is, is bijna niet te beschrijven .
De edele staatsman G 1 a d s t o n e waagde het, om in de bladen zijn
toorn uit te gieten over den grootmoordenaar op den troon te Stamboel", maar de mogendheden zwegen . Politieke belangen hebben in de
19e eeuw het geschrei van verdrukte Christenen doen verstommen, maar
het bloed der geslachte Armeniërs roept om wraak tot God . De
regeeringen der vooraanstaande landen huldigen een p o 1 i t i e k der
belangen en niet der beginselen, en zulk een politiek wreekt
zich vroeger of later.
Vervolging .

C.

§ 13 .

De Luthersche kerk.

De herleving in de Luthersche kerk .

Het Rationalisme had zijn invloed laten gevoelen in de RoomschKatholieke, maar veel meer in de Luthersche kerk . In het begin van de
19e eeuw kwam echter de herleving . Allerwegen traden mannen op, die
terugriepen tot de oude en verlaten paden en die vermaanden tot boete
en bekeering. Enkelen traden in het bijzonder op den voorgrond.

Cl aas Harms

Allereerst wijzen wij

op Claus Harms (1778-1855)

. archidiaconus te Kiel, die, aangegrepen door Schleiermachers
» Reden uber die Religion", zich gedrongen gevoelde, op het derde eeuw-
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feest der Reformatie in 1817 vijf en negentig stellingen openbaar te maken,
waarin hij het aloude Luthersche geloof weder op den voorgrond plaatste .
Hij had om deze moedige daad veel te verduren . Men overlaadde hem met
smaad en spot. Men schreef brochures en pamfletten en gaf den archidiaconus
den scheldnaam van archidiabolus . Zelfs zijn leven werd bedreigd, maar hij
stond pal . Zijn 95 stellingen hadden weergegeven, wat nog sluimerde in veler
hart, maar wat door den ijskouder adem van het Rationalisme bijna verstorven was. Daarom vond zijn woord zooveel weerklank .
. Te Berlijn arbeidde baron v o n K o t t w i t z (1757-1 ,843),
die een weldoener was der armen, en die door persoonlijken
arbeid velen tot een rijken zegen was. Zelfs voor den toenmaligen Duitschen
kroonprins was hij een raadsman . Hij heeft grooten invloed uitgeoefend op
Tholuck en Wichern, die, de eerste op godgeleerd gebied, de tweede op
het terrein der barmhartigheid, een voorname plaats hebben ingenomen .
Voa Kortwitz,

Een man van ; beteekenis, hoewel meer op practisch dan
op wetenschappelijk gebied, was Friedrich P e r t h e s,
(1772-1843), een schoonzoon van Matthias Claudius . Hij had
iets van den kinderlijk vromen zin van zijn schoonvader . Penhes was boekhandelaar te Hamburg. Aan hem is het te danken, dat in 1814 het eerste
Duitsche bijbelgenootschap gesticht werd en, zooveel hij maar kon, gaf hij
boeken uit, die de herleving der reformatorische beginselen bevorderden
(Neander, Tholuck, Ullmann e. a .).
Friedrich
Penhes,

Te Bremen stond de gereformeerde predikant G o t t f r i e d
M e n k e n (1768-1831). Hik was opgevoed in Christelijken
geest en had als student reeds een afkeer van het Rationalisme
yen ook van de Filosofie van Kant . Zijn ideaal was den zin der Heilige
Schrift aan de gemeente duidelijk te maken en zijne ,,Homiliën" geven daarvan een sprekend bewijs. Hij riep het volk terug tot de Wet en tot de
Getuigenis .
Gottfried
1~Ienken .

In de Rijnprovincie, voornamelijk in het Wupperthal, werkte
Gottfried
nog
na de arbeid van den mystisch-getipten Gerhard TerDaniél
steegen. In die omgeving hebben gearbeid Frederik Adolf
Krummacher,
Krummacher (1767-1845), de vader van den Tateren Friedrich
Withelm Krummacher, maar niet minder de innig-vrome G o t t f r i e d D a n i e l
K r u m m a c h e r, die door zijne prediking en geschriften (Waarheid tot godzaligheid, o .a.), grooten invloed heeft uitgeoefend op de vele Gereformeerden,
die men in Elberfeld en in den omtrek vond .
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Zooals Menken te Bremen arbeidde, zoo arbeidde Johann
G e i b e l (1776-1853), de vader van den dichter Immanuel
Geibel, te Lubeck. Hij was een uitnemend kanselredenaar, en, hoewel hij er
eene gereformeerde kerk diende, was hij ook tot grooten zegen voor vele
Lutherschen, die in de verkondiging van de rechtvaardigmaking door het
geloof alleen, het oude steunpunt vonden voor hun onrustig hart .

Johann Geibel .

Niet alleen onder de predikanten en onder de gemeenteleden, maar ook onder de hoogleeraren begon de herleving
zich te openbaren . Johann Christian Gottlob Ludwig
K r a f f t (1784-1845) was professor te Erlangen . Hij een godvruchtig man,
vol kracht en energie, die door zijn onwankelbaar geloof aan de onfeilbaarheid der Heilige Schrift grooten invloed uitoefende op zijn studenten .
Zijn arbeid was niet tevergeefs . Hij heeft de vrucht van zijn onderwijs mogen
aanschouwen in enkele mannen, die in die dagen van groote beteekenis
geweest zijn.
j. C. G. L.
Krafft.

Allereerst moet hier genoemd worden D a v i d M e n d ei, een
Jood, die later tot Christus bekeerd werd en toen den naam
aannam
van
Johan August Welhelm Neander
(1789-1850) . Sinds 1813 was hij hoogleeraar te Berlijn . Hij doceerde de kerkgeschiedenis. Velen noemden hem een Israëliet, in wiep geen bedrog was,
en hij werd als een ,,nieuwe kerkvader" begroet . Naast den geleerden
Hengstenberg heeft hij jaren lang met onverdroten ijver, met heilige overtuiging en met rijke gaven de wetenschap gediend . Hij was innig vroom en
een sieraad voor de universiteit . Uit zijne school zijn tal van bekwame kerkgeschiedschrijvers voortgekomen . Het doel van Neander sinds zijne bekeering
was, overal in de kerkgeschiedenis te wijzen op den Christus, in Wien
alleen het leven is.
I A. W.
Neander.

Een zijner leerlingen was F r i e d r i c h A u g u s t G o t tg e t r e u T h o l u c k (1799--1877), die professor werd in Halle .
Deze was geen kerkhistoricus, maar hik heeft door zijn theologische,, arbeid en bovenal door zijn vaderlijken omgang met zijn studenten
heilzaam gewerkt voor de herleving der reformatorische beginselen . Hij was
voornamelijk exegeet. Honderden zijn door dezen uitnemende,, hoogleeraar,
die een voorbeeld was in leer en leven, tot Christus geleid.
F. A. G.
Tholack,

Handti. Kerkgesch. 1 V
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§ 14.

De Evangelische Unie en hare gevolgen .

Toen er opwekking gezien werd in het godsdienstig
leven, meende F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m I I I, de koning van
Pruisen, een poging te moeten aanwenden, om Lutherschen en Gereformeerden in één kerkverband bijeen te brengen . De vorsten uit zijn huis
waren Gereformeerd, maar de bevolking was overwegend Luthersch .
Met het derde eeuwfeest der Reformatie achtte de koning den tijd gekomen, om uitvoering te geven aan zijn plan . Hij wilde de gescheiden
Protestantsche kerken tot eene Evangelisch-Christelijke maken .
Zulk eene vereeniging was, volgens het zeggen des konings, overeenkomstig de groote bedoelingen van het Christendom, zij
beantwoordde geheel aan de opvatting der Hervormers,
zij lag in den geest van het Protestantisme, zij bevorderde
den kerkelijken zin, zij zou de bron van vele nuttige, dikwijls slechts door het onderscheid van confessies tegengehouden verbeteringen in kerken en scholen zijn . De
koning wilde echter die Unie niet opleggen . Zij moest haar grondslag
vinden in eenigheid des harten .
Het voorstel des konings vond veel instemming . De scherpe lijnen waren
zoowel bij de Lutherschen, die de leer van de consubstantiatie niet meer
op den voorgrond stelden, als bij de Gereformeerden, die de leer der praedestinatie wegdoezelden, weggewischt . Een synode te Berlijn onder voorzitterschap van Schleiermacher juichte het plan toe . In Pruisen kwam spoedig
de e v a n g e l i s c h e L a n d e s k i r c h e tot openbaring . Claus Harms deed
zijn waarschuwende stem hooren, maar tevergeefs, waarom zou men met
de Unie niet meegaan? Men kon immers zijn eigen confessie behouden,
de Gereformeerden den Heidelbergschen catechismus en de Lutherschen
de Augsburgsche confessie . Men behoefde zich alleen onder één kerkbestuur
te stellen en men moest eenheid in cultusvormen voor lief nemen .
Verschillende Duitsche landen volgden het voorbeeld van Pruisen .
Toch ontbrak het niet aan tegenstand en deze werd heftiger, toen de
koning, die bijzonder van de beoefening der theologie hield, een kerkelijk
agendum opstelde. Dit was velen niet naar den zin . Eerst, toen het
agendum door een daartoe benoemde commissie herzien en verbeterd
was (1829), verminderde de tegenstand . De meesten legden zich bij den
De Linie.
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geworden toestand neer . Er was dan nu é é n e E v a n g e 1 i s c h e 1 a n d sk e r k en daarin waren drie groepen vertegenwoordigd : 1° . de Luthers c h e n, 2°. de G e r e f o r m e e r d e n (deze beiden hielden aan hun belijdenis vast) en 3° . een C o n c e n s u s- U n i o n, die allen omvatte, die de
onderscheiding van belijdenis loslieten . Toen nu verwarring ontstond,
sprak de koning in 1834 nog eens uit, dat de Unie n i e t b e d o e l d e
de belijdenisgeschriften af te schaffen .
De man, van wiep een formeel verzet uitging, was de BresDe tegenstand lauer predikant en hoogleeraar J . G . S c h e i b e 1 (1783-1843) .
. Deze was een vol-bloed Lutheraan . Voor hem bestond de
Latherschen
waarheid alleen in de Luthersche belijdenis . Een Gereformeerde gebruikte volgens hem het avondmaal onwaardig . Hoe kon men
dan ooit met de Gereformeerden vereenigen ? Hij weigerde zich aan het
agendum te houden en nu volgde zijne schorsing en in 1832 zijne afzetting .
Door deze daad werd het sein tof afscheiding gegeven. Vele predikanten,
vooral in Silezië, volgden Scheibels voorbeeld . Prof. H . E . F. G u e r i c k e
(1803-1878) te Halle liet zich door Scheibel tot predikant ordenen en bediende een afgescheiden gemeente in zijn huis . Hij werd in 1835 afgezet .
De Afgescheidenen werden bitter bejegend . De koning beschouwde
hun handelingen als rebellie . Velerlei straffen moesten door hen ondergaan worden .
AANMERKING. Een ergerlijk staaltje van vervolging vond te Hdnigern bij
Breslau plaats . Daar was de predikant K e 11 n e r om zijn ageeren tegen de
Unie geschorst, maar de gemeente erkende die schorsing niet . Toen zijn opvolger zijn plaats zou innemen, hadden zich 2000 leden voor de gesloten
kerk verzameld . Toen men de sleutels niet wilde afstaan, verscheen op 28
Dec . 1834 de militaire macht (zelfs met 2 kanonnen) en de kerk werd met
geweld geopend . De opvolger werd bevestigd in een ledige kerk. Kellner
werd tot gevangenisstraf veroordeeld . Ter wille van de vervolging weken
velen uit naar Noord-Amerika en Australië .

Toen de koning gestorven was en de goedhartige Friedrich Wilhelm IV
hem was opgevolgd, hield de vervolging op . De gevangen
predikanten werden in vrijheid gesteld . In 1841 constitueerden zich de
afgescheiden gemeenten tot eene Onafhankelijke Luthersche kerk.
Deze kerk werd in 1845 door den koning erkend en in 1847 verklaarde
het T o l e r a n t i e-p a t e n t, dat allen, die in de bestaande landskerk niet
(1795--1861)
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wenschten te blijven, vrijheid hadden, om zich bij een andere gemeenschap aan te sluiten . De onafhankelijke Lutherschen tellen ongeveer 50 .000
leden en 60 predikanten . Om de vier jaren houdt men eens algemeens
synode . Deze kerk leidt echter een kwijnend bestaan .
In den boezem der Afgescheidenen ontstond weldra verdeeldheid. Dit was niet te verwonderen, want verschillende
synode.
elementen hadden zich verbonden in den strijd tegen de
Unie. Nadat men eens onafhankelijke Luthersche kerk geworden was
kwam dit verschil van meeping voor den dag. Waar geen strijd meer is
van buiten, daar ontbrandt doorgaans de strijd van binnen . Er bestond
verschil over het kerkbegrip en over het kerkbestuur. Sommigen meenden,
dat de ambten slechts menschelijke instellingen waren . Dezen wilden,
dat de kerken volkomen onafhankelijk van elkander zouden zijn . Zij
erkenden geen tucht en geen zeggenschap over elkander . Toen nu in
1858 de onafhankelijke Lutherschen een besluit namen, om voortaan
voor de kerkelijke overheid te bidden, begon de twist . De predikant
D i e d r i c h van Jabel verklaarde met nog zeven predikanten, dat zij zich
niet schikken mochten naar het besluit der kerkelijke overheid, omdat zij
deze niet erkennen mochten . De Synode wilde deze zaak aanhangig
maken bij het Oberkirchencollegium, maar Diedrich en de zijnen waren
hun aanklagers voor, omdat zij zich formeel van de onafhankelijke
Luthersche kerk afscheidden . Vele gemeenten volgden . Deze stelden de
I m m a n u e 1 S y n o d e in . Sinds 1892 deed men pogingen, om weer tot
vereeniging te geraken en dit gelukte in 1904 .
Immanuel

Niet alleen van Luthersche zijde ondervond men tegen-

Tegenstand
stand, ook sommige Gereformeerden openbaarden hun
van de Geretegenzin . In Elberfeld en omstreken in het geheele
formeerden .

WuPperthal woonden honderden Gereformeerden, die eerst
door G. D . Krummacher (zie § 12) en anderen waren bearbeid door het
Evangelie, en die later in F . W. K r u m m a c h e r een talentvollen en
invloedrijken prediker ontvingen, wiens naam niet alleen in Duitschland,
maar ook over de grenzen, tot zelfs in Amerika genoemd werd . Deze
prediker, die zeer hoog bij het hof stond aangeschreven (hij werd in 1864
hofprediker te Potsdam), was met de Unie medegegaan, hoewel niet
onvoorwaardelijk, want zijne gemeente te Elberfeld verklaarde, dat zij
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meeging, inzoover de Unie niet met het wezen van den Gereformeerden
ritus streed. Een klein deel der gemeente, waaronder zeer invloedrijke
leden, veroordeelde deze daad . Zij wilden van geen Unie weten en
vormden een zelfstandige Gereformeerde gemeente te Elberfeld, die den
streng-calvinistischer dr. K o h 1 b r i g g e uit Holland beriep. Deze
Nederlandsche Gereformeerde kerk was feitelijk de eenige, die
een krachtig verzet tegen de Unie openbaarde . In 1847 kreeg deze kerk
door het tolerantie-patent vrijheid van godsdienstoefening. In den laatsten
tijd komt er onder de Gereformeerden in Elberfeld en omgeving eenig
ontwaken . De kerk van Kohlbrugge is van geen groote beteekenis
geweest. Krummacher verbond teveel aan zijn persoon, en Kohlbrugge
heeft met al zijn voortreffelijke eigenschappen toch geen belangrijke opleving van het Calvinisme in de Rijn-provincie kunnen bewerken . Hij
heeft wel *een school gevormd, want tal van theologen, vooral in Holland,
houden hem voor hun geestelijken vader. Hij heeft ook wel op sociaal
gebied zijn invloed doen gelden, want het z .g .n . E 1 b e r f e 1 d s c h e
s t e 1 s e 1 v a n a r m e n z o r g is van hem afkomstig, maar hij kon in
Duitschland geen herleving doen ontstaan van het Calvinisme .
AANMERKING. Hermann Friedrich Kohlbrugge was proponent bij
de Hersteld Evangelische kerk in Nederland . Hij klaagde in 1827 den predikant
D . R . Uckerman te Amsterdam aan wegens onrechtzinnigheid . De aangeklaagde

werd met rust gelaten, de aanklager werd afgezet . Nu ging Kohlbrugge naar
Utrecht, waar hij in 1829 promoveerde tot doctor in de theologie . Toen hij
daar lidmaat van de Ned . Herv. kerk wilde worden, werd hij niet aangenomen .
Voor een man met zulk eene onwrikbare geloofsovertuiging was men destijds
bang. Met de Afscheiding in Nederland wilde hij niet medegaan, hoewel hij
zelf de roeping aannam van een afgescheiden gemeente in Elberfeld . Een
zijner leerlingen was prof. E. B ó h 1 te Weenen, wiens zoon thans professor
te Groningen geworden is .

§ 15. Bestrijding van het Ultramontanisme en bevestiging
van de Unie .
Gustaaf Adolf-Toen de Roomsch-Katholieke kerk ijverig propaganda begon te maken ook onder de Lutherschen en dezen het gevaar
vereeni9ingn
zagen, dat van de zijde van het Ultramontanisme dreigde,
ontstonden enkele vereenigen, die tot doel hadden de Luthersche gemeenten,
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die leefden te midden van eene overwegend Roomsche bevolking, zedelijk en
stoffelijk te steunen .
Toen het in 1832 twee eeuwen geleden was, dat de edele Gustaaf Adolf,
de redder van het Protestantisme, te Liftzen sneuvelde, kwam bij den superintendent C . G. L . G r o s z m a n ~te Leipzig de gedachte op, om eene vereeniging te stichten, die dienen moest tot het reeds genoemde doel . Hoewel
men in den beginne ook Luthersche gemeenten buiten Duitschland wilde
steunen, bleek dit doel in de eerste jaren de krachten te boven te gaan en
arbeidde men alleen in het koninkrijk Saksen .
In 1841 deed de hofprediker K. Z i m m e r m a n n uit Darmstade een oproeping tot de protestantsche wereld om hulpbehoevende gemeenten in
Roomsche omgeving, die dreigden te gronde te gaan, te steunen . In 1842 had
een vergadering te Leipzig plaats, waar Zimmermann met de reeds bestaande
vereeniging besloot samen te werken onder den naam E v a n g e l i s c h e
vereeniging der Gustaaf-Adolf-Stichting. Deze vereeniging was
niet bepaald kerkelijk, maar toch behoudend en zij deed alle moeite om
liberale elementen uit haar midden te weren. In 1898 had zij ruim 33 millioen
mark uitgegeven en daarvan 4518 gemeenten gesteund . Zij had toen niet
minder dan 3972 kerken gesticht, 892 scholen en 768 pastorieën .
In bepaald confessioneels richting arbeidt de L u t h e r s c h e
De Lathersche
. G o t t e s k a s t e n. Deze vereeniging bestaat uit leden der
Gotteskasten
Luthersche kerk, die alleen arbeiden ten behoeve van Luthersche
kerken in de verstrooiing . Zij werd in 1853 gesticht door Dr. P e t r i, predikant
te Hannover en S t e i n m e t z, superintendent, omdat deze mannen zich met den
grondslag der Gustaaf-Adolf-vereeniging niet konden versenigen . Deze vereeniging wilde ook wel stoffelijk steunen, maar haar arbeid lag op geestelijk
terrein . Zij wilde tot de Lutherschen, die onder de Roomschee wonen, Christelijke mannen zenden, om het geestelijk leven te sterken . Vandaar dat zij
gaarne jeugdige theologen uit Oostenrijk-Hongarije bijv . steunde, om Duitsche
universiteiten te bezoeken, opdat zij straks, welonderricht, hun landgenooten
ten zegen zouden kunnen zijn.
Meer positief dan de Gustaaf-Adolf-vereeniging, hoewel toch
niet bepaald kerkelijk, was de Evangelische
Alliantie,
lischeAlliantie, die eigenlijk tot stand kwam uit vreeze voor den vooruitgang
van het Ultramontanisme, zooals die gezien was in Engeland onder Pusey en
Newman (zie § 20) . Zij had ten doel eene samenwerking van de verschillende
protestantsche kerkformatiën over de geheele wereld, om de belangen van de
protestantsche kerken te behartigen . Reeds in 1842 hadden Dr. K n i e w e
predikant te Danzig en Dr. S c h m u c k e r te Gettysburg in Pensylvanië alle
De Evaati
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Protestanten opgewekt tot aaneensluiting . Op 2 Sept . 1846 kwamen te Londen
921 protestantsche mannen bijeen, die de E v a n g e l i s c h e A 11 i a n t i e
stichtten. In haar program stond, dat zij e e n e 1 i e f d e v o 11 e v e r s t a n d-.
houding wilde bevorderen tusschen de geloovige protestantsche Christenen, dat zij alles wilde afweren, wat in het
pausdom en andere verschijnselen der dwaling en der goddeloosheid het Evangelisch Protestantisme tegenstond, dat zij
voor godsdienstvrijheid wenschte op te komen en inzonderheid zich het lot wenschte aan te trekken van de Evangelische
broeders, die om hunne belijdenis vervolgd worden . De Alliantie
stelde een geloofsbelijdenis op van 9 artikelen .
AANMERKING. Deze 9 artikelen hadden den volgenden inhoud : 1°. de
goddelijke ingeving, autoriteit en genoegzaamheid der H. Schrift . 2° . het
recht en de plicht van ieder geloovige in het uitleggen der H . Schrift .
3°. de eenheid der Godheid en de drieheid der personen . 4°, de geheele
verdorvenheid der menschelijke natuur na den val. 5°, de menschwording
van Gods Zoon, en zijn verlossingswerk . 6°, de rechtvaardigmaking door
het geloof alleen . 7° . het werk des Heiligen Geestes in de bekeering en
heiliging der zondaren. 8°. de onsterfelijkheid der ziel, de wederopstanding
des vleesches, het oordeel ten jongsten dage en de eeuwige straf zoowel
als het eeuwige leven . 9° . de goddelijke instelling van het predikambt en
de noodzakelijkheid der sacramenten (doop en avondmaal) .

Men beschouwde de Alliantie zeer verschillend. De strenge Lutherschen,
zooals Hengstenberg en Stahl in Duitschland, verklaarden zich tegen haar,
maar Calvinisten, zooals Groen van Prinsterer en Brummelkamp in Nederland,
waren voor de Alliantie . Het behoudende element had in de eerste tijden de
overhand, zoodat het bijv. aan Prof. Hofstede de Groot, den man van de
Groninger richting, onmogelijk gemaakt werd de vergadering te Amsterdam
1867 bij te wonen . Hoewel de Alliantie krachtens haar onkerkelijk karakter
voor het institutaire leven der kerken niets kon doen, heeft zij toch in menig
opzicht zegenrijk gewerkt . De gemeenschap der heiligen werd gesterkt, op de
nooden van kerk, huisgezin en maatschappij werd in de w e e k d e r g eb e d e n ernstig gewezen en die nooden werden voor God gebracht in het
gebed. Vooral echter voor vervolgde geloofsgenooten trad de Alliantie
tusschenbeide en niet zonder gevolg. Zij zond o .a, een deputatie naar de
koningin van Spanje, opdat de bekende Matomoros en zijn vrienden uit
den kerker bevrijd zouden worden, hetwelk ook geschiedde . Herhaaldelijk
oefende zij invloed op de Russische keizers, opdat de vervolging tegen de
Lutherschen zou ophouden en ook dit geschiedde niet zonder goede uitkomst .
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Ongetwijfeld heeft tot dit alles medegewerkt de steun, dien de Alliantie van
vorsten, o .a. van Frederik Wilhelm IV van Pruisen, mocht ontvangen .
In 1886 werd in Duitschland door mannen van uiteenloopende
. e Evange •
godsdienstige zienswijze de E v a n g e l i s c h e r B u n d z u r
Bachs Bond
. Wahrung der deutschen protestantschen Inter e s s e n opgericht. Dit geschiedde naar aanleiding van de Kulturkampf . Men
werd bevreesd voor den wassenden invloed van het Ultramontanisme . De
Bond was wel zeer breed van grondslag, maar men beleed toch te gelooven
in Jezus Christus, den eeniggeboren Zoon van God, als den
e e n i g e n Middelaar des hei 1 s. Het aantal leden bedroeg in 1897 ruim
100.000. De Bond trad op om de belangen der Protestanten in het algemeen
te bevorderen. Men oefende scherp toezicht op de Ultramontaansche pers,
men gaf brochures uit tegen Rome . Het orgaan van den Bond is de K i r c hliche Korrespondenz .
De confessioneels Lutherschen waren volstrekt niet ingenomen met den
Bond, omdat in elk opzicht verschillende elementen in den Bond opgenomen waren. Toch is de Evangelische Bond in Duitschland nog wat meer
behoudend dan de Evangelische Maatschappij, in Nederland gesticht
in 1853 na de Aprilbeweging (§ 2), want deze is geheel en al in handen der
Modernen en de keuze van Prof. Bolland tot bestuurder (1899) heeft deze
maatschappij, die fel ageert tegen Rome, zelfs zoo, dat haar manier van
strijdvoeren den toets niet altoos doorstaan kan, in de achting van velen, die
vroeger nog met haar sympathizeerden, doen dalen .

§ 16 .

Godgeleerde stroomingen .

Daar de geschiedenis van de theologie niet rechtstreeks behoort tot
het doel van ons handboek, zullen wij over de godgeleerde stroomingen
slechts in het kort handelen, opdat men toch eenigszins zich een beeld
kunne vormen van den huidigen toestand. Wij bepalen ons in deze
paragraaf uitsluitend tot Duitschland, omdat de andere landen later behandeld worden .
De man, die op het gebied der theologie in de 19e eeuw
. een machtigen invloed geoefend heeft is, F r i e d r i c h E r n s t
Daniël SChieiermacher (1768-1834) . Hij was de zoon van een Gereformeerden garnizoenspredikant, die een felle tegenstander was van het
Schleiermacher
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Rationalisme . Zijn eerste opleiding ontving hij bij de Hernhutters . Wat hij
bij deze leerde, bevredigde hem niet, maar evenmin vond hij behagen in
het Rationalisme, dat destijds begon te bloeien . In 1796 werd hij Gereformeerd
predikant te Berlijn . Hij schreef in 1799 zijn beroemde Reden u b e r die
Religion an den Gebildeten unter ihren Verachters . Godsdienst
was volgens hem het zich bewust worden en ervaren van het eeuwige en
oneindige. De zetel van den godsdienst was het gevoel . Zij boek maakte
grooten opgang en heeft ongetwijfeld aan velen de holheid van het Rationalisme
doen gevoelen, maar Schleiermacher was geen confessioneel man . Hij verwierp
verschillende dogma's. Zijn verdienste is echter, dat hij eene plaats geëischt
heeft voor het gemoed, toen de dorre rede-godsdienst alles had doen verstijven . In zijn Geloofsleer" spreekt hij niet meer van den zin voor het
oneindige, maar daar noemt hij den godsdienst „het onmiddellijk bewustzijn
der absolute afhankelijkheid van God" . In Jezus woonde dat bewustzijn in
zijn volle kracht . Bij den mensch wordt het door het zinnelijk bewustzijn
onder gehouden. Zoo ontstond de zonde . God getuigt echter in het geweten
van den mensch . En Christus maakt in de geloovigen het Godsbewustzijn
weder vrij . Door gemeenschap met Christus worden wij nieuwe schepselen .
Dat is de wedergeboorte, die zich openbaart in bekeering (berouw) en rechtvaardigmaking (bewustzijn van vergeving der zonden) . Dat leven der wedergeboorte openbaart zich in de heiligmaking . Alle geloovigen samen vormen
de kerk, die door den H . Geest wordt geleid.
De voornaamste dogma's, zooals de godheid van Christus, de persoonlijkheid van den H . Geest, de opstanding uit de dooden, de wederkomst ten
oordeel rekende Schleiermacher onder de onverschillige zaken en toch heeft
hij grooten invloed uitgeoefend . Hij is van het objectieve standpunt teruggegaan tot het subjectieve . Dat was de nieuwe weg, dien hij baande, al heeft
die weg ook tot veel ellende geleid . Hij stierf in 1834 en Neander zei na zijn
zijn dood : „Heute is der Mann gestorben, vos dem man eine neue Epoche
der Theologie datieren wird ."
Het o u d e Rationalisme vond in het begin der 19y eeuw
Het Rationalisme en zijn nog verdedigers in J. F . R o h r te Weimar, E . G. P a u 1 u s
te Heidelberg en J . A ; L . W e g s c h n e i d e r te Halle . Wetenbestrijders,
schappelijke beteekenis had deze richting niet meer . Meer
kracht ontwikkelde het n i e u w e Rationalisme, dat historisch-kritisch van
aard was en dat op bekwame vertegenwoordigers mocht wijzen . Daartoe
behoorden de exegeet W . M . L, d e W e t t e te Berlijn, later te Basel,
G. B. W i n e r, H . H u p f e l d te Marburg, F . H i t z i g te Heidelberg en vooral
de orientalist W . G e s e n i u s te Halle, die ook kerkgeschiedenis doceerde en
van wiep F. W. Krummacher later zeide : als hij over kerkgeschiedenis lasr
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meende men in een krankzinnigengesticht te wandelen, waar men nu eens
stof voor innig medelijden en dan voor een Homerisch gelach vond .
Tegenover deze Rationalisten stonden de verdedigers van het geloof der
vaderen, die Schleiermachers geschriften lieten liggen, maar met scherpe
wapenen zich keerden tegen het Rationalisme . Allereerst moet hier genoemd
worden E. W. H e n g s t e n b e r g, de onvermoeide strijder voor de oude waarheid, de oprichter van de evangelische Kirchenzeitung . Nevens hem
moeten genoemd worden H . A . C . H a v e r n i c k te Koningsbergen, zijn
leerling, A . Haten te Breslau, A . G. R u d e l b a c h, A . N e a n d e r te Berlijn,
A . T h o 1 u c k te Halle e . a. Deze mannen hebben niet gerust van den strijd,
maar hebben met veel geloofsmoed het goede pand, hun toevertrouwd,
verdedigd .

De theologie stond in de 19e eeuw in Duitschland deels
De Tubinger
onder den invloed van de twee filosofen I . K a n t (III . 173,
School,
174) en K . H e g e 1 en deels onder invloed van den theoloog
F . E . D . Schleiermacher.
Onder invloed van Hegel stond de o u d e T Li b i n g e r s c h o o 1 . Haar voornaamste vertegenwoordiger was D a v i d F r i e d r i c h S tra u s s (1808-1874),
die in zijn boek d a s L e b e n J e s u de waarheid der Evangelische verhalen
bestreed en alles voorstelde als een raamvatting van mythen, in den eersten
tijd ontstaan. Dit boek, dat veel opschudding verwekte, was oorzaak, dat
hij zijn betrekking in Tiibingen verloor . Er ontstond nu een hevige strijd in
geschriften. In 1863 gaf de oppervlakkige Ernest R e n a n (1823-1892) een
V i e d e J e s u s uit, waarin op romantische wijze Jezus ais de held wordt
voorgesteld van een Galileesche dorpsgeschiedenis . Strauss gaf nu een
tweeden druk van zijn boek en verklaarde daarin, dat er ook opzettelijk
bedrog was in de samenstelling der Evangelische verhalen . Van nu aan begon
hij hoe langer zoo vijandiger te staan tegenover het positieve Christendom
en hij eindigde met het Christendom den rug toe te keeren en materialist
te worden .
B r u n o B a u e r (1809-1882) wilde eerst de filosofie van Hegel gebruiken,
om de rechtzinnige leer te verdedigen, maar hij kwam bij de onrechtzinnigen
terecht en vond nu zijn vermaak in ruwe bestrijding van de H . Schrift .
Verschillende bijbelboeken verklaarde hij voor onecht . Ten slotte kreeg hij
een afkeer van alle theologie en stierf als lid van eene vrije gemeente .
De nieuwe Tubinger school had tot stichter Ferdinand Christian
B a u r (1792-1860) . Deze man was een scherpe criticus . Volgens hem was
Paulus de stichter van het Christendom, maar de andere apostelen waren
.zijne vijanden. Na Paulus' dood trachtte men diens richting te onderdrukken,
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maar in de tweede eeuw kwam zij weer op. De beide partijen losten zich
op in de katholieke kerk . Behalve de vier hoofdbrieven van Paulus (Romeinen,
Corintfie 1, 2, Galsten) zijn alle N .-Testamentische geschriften tendenzgeschriften, die ontstaan zijn in de tweede eeuw, om de richting van Petrus
met die van Paulus te verzoenen .
Vele theologen van naam schaarden zich aan zijne zijde, o .a . Ed. Z e 11 e r,
A . H i 1 g e n f e 1 d e, a. In ons land vonden Baurs gedachten weerklank bij
A . D. L o m a n, te Amsterdam, die zelfs zoover ging van te ontkennen, dat
Jezus waarlijk bestaan heeft, wat hij later weer terugnam.
Van orthodoxe zijde is veel tegen deze nieuwe Tubinger school geschreven .
In ons land voerden voornamelijk sommige professoren van de Utrechtsche
universiteit strijd tegen haar. In Duitschland heeft de geleerde T h e o d. Z a h n
de onhoudbaarheid harer theorieën aangetoond .
De Luthersche confessie vond onder de geleerden nog verDe Con%ssioschillende talentvolle verdedigers . Er was onder hen wel
neele
een meer behoudende en een meer vrije richting, maar beide
theologen .
sloten zich toch aan bij de kerkleer .
Tot de behoudende richting behoorden o, a. E . W. C . S a r t o r i u s te
Dorpat, H . E. F. G u e r i c k e te Halle, A . F . C. V i 1 m a r te Marburg,
Th. Kliefoth, A. Philippi te Dorpat en Theod . Harnack.
Tot de meer vrije richting behoorden o .a. G. T h o m a s i u s te Erlangen,
H. F. A. K a h n i s te Leipzig, F . D e l i t z s c h te Leipzig, de beroemde
orientalist en J. H . K u r t z te Dorpat, de talentvolle schrijver over kerkgeschiedenis .
Het aantal dezer theologen zou met vele andere namen kunnen worden
vergroot. Uitstekende werken op dogmatisch, ethisch, exegetisch en kerkhistorisch gebied hebben wij aan deze mannen te danken, en zij hebben niet
weinig ertoe bijgedragen, dat de Luthersche confessie bij honderden, ook
onder de predikanten, nog in eere gebleven is .
De Tubinger school had haar ontstaan te danken aan Hegel,
De Vermittede Vermittelungstheologie dankt haar oorsprong aan
lungs
Schleiermacher. Deze richting zocht een middenweg tusschen
theologen.
het Rationalisme en het Confessionalisme . Over het algemeen
genomen, waren hare voorstanders behoudend, maar zij wilden van geen
confessiedwang weten. Het Christendom was voor hen niet in de eerste
plaats een 1 e e r, maar 1 e v e n . Er waren onder die Vermittelungstheologen
uitnemende mannen, die blijken hebben gegeven van schitterende geleerdheid
en tevens van oprechte vroomheid ; maar het was moeilijk, om te zeggen,
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wie er eigenlijk buiten hun kring viel, omdat er zooveel nuanceeringen
onder hen waren . Men telt onder hun coryphaeën vele bekende namen . Aan
de r e c h t e r z ij d e van Schleiermacher stonden de meer behoudenden
R . R o t h e te Heidelberg, een der voormannen, J u l . M ii 11 e r te Halle, vriend
van Tholuck, A . D. C. T w e s t e n te Berlijn, opvolger van Schleiermacher,
K. I . N i t z s c h te Berlijn, een diepzinnig en oorspronkelijk theoloog,
A . D o r p e r te Berlijn, een uitnemend theoloog, J . P . L a n g e te Zurich,
uitgever van het bekende Lange's Bibelwerk", K . U 11 m a n n. In Denemarken
H . L. M a r t e n s e n, vriend van Dorper en in Nederland J . J . v a n 0 o s t e r z e e
te Utrecht, een man met breede kennis, maar niet met daaraan beantwoordende diepte . In Frankrijk E . de P r e s s e n s é, uitnemend kerkgeschiedschrijver en in Amerika P h . S c haf f, een leerling van Neander, die van zijn
leermeester de gave geërfd had, om de kerkhistorie met meesterhand te
bewerken.
Aan de 1 i n k e r z ij d e van Schleiermacher stonden de meer moderne
theologen, die deels naar Hegel neigden, zooals 0 . P f l e i d e r e r, en
A . E. B i e d e r m a n n te Zurich, deels zich meer aansloten bij Kant, zooals
R. A. L i p s i u s te Leipzig .

Een zeer eigenaardig standpunt nam A . R i t s c h 1 in
A. Ritschl en
(1822-1889), die vroeger behoord had tot de nieuwe Tubinger
zijne school
. school, maar later de grondlegger werd van een vrije school.
Hij arbeidde te Góttingen . Bij zijne school hebben zich aangesloten theologen
van rechts en van links . Vermittelungstheologen, modernen, confessioneelen,
van iedere richting zijn er onder den invloed van Ritschl gekomen . Men heeft
hooggespannen verwachtingen gekoesterd van zijn theologie . Nieuwe banen
zouden geopend worden. Het Protestantisme zou verjongd worden, maar al
deze idealen zijn niet verwezenlijkt . Ritschl heeft zijn tijd al gehad en de
oude vragen van vroeger zijn nog altoos de vragen van den dag .
Wat Ritschl dan leerde ? Hij maakte de metaphysica los van de theologie .
Het was niet de vraag, of de dingen bestaan, maar alleen, welke waarde zij
voor ons hebben . Of God en of Christus bestaan, komt niet ter sprake, maar
alleen, welke ethische waarde zij voor ons hebben .
Christus is de Zoon van God. Van zijn prae-existentie kan echter niets
gezegd worden. Dat valt buiten ons bereik . Erfzonde is er niet . God beoordeelt
de zonde als onwetendheid . Hij vergeeft ze daarom . De mensch meent, dat
God straft, maar dat is misverstand . Wie inziet, dat hij zich vergiste, komt
tot geloof. Christus behoefde dus ook aan de goddelijke gerechtigheid niet
te voldoen. Zijn dood is geen zoendood geweest, maar een offer van volmaakte gehoorzaamheid . De rechtvaardigmaking des zondaars bestaat daarin,
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Jat de mensch tot de ontdekking komt : ik had God nooit begrepen . Ik
dacht, dat Hij zou straffen, maar Hij denkt aan geen straffen . Wie tot
dat bewustzijn komt, moet de echtheid van zijn geloof tonnen in gebed,
ootmoed en geduld .
Sinds 1882 vereenigden zich de aanhangers van Ritschl jaarlijks te Eisenach
als ,,Freunde der christlichen Welt" . Van orthodoxe zijde is zijn theologie
bestreden o. a . door L u t h a r d t te Leipzig en door F r a n k te Erlangen . Van
moderne zijde door L i p s i u s te Jena en P f l e i d e r e r te Berlijn .
Volgelingen van Ritschl zijn o. a . F . K a t t e n b u s c h te Gdttingen,
P. L o b s t e i n te Straatsburg, A . H a r n a c k te Berlijn, J . K a f t a n, ook daar,
en F. L o o f s te Halle.
Onder de velerlei godgeleerde stroomingen behoorde ook
die van de Biblicisten of Bijbelscha theologen.
Deze mannen wilden hun systeem aanstonds uit de H . Schrift putten, zonder
rekening te houden met de historie van het Christendom en de kerk . Het
historisch gewordene in dogma en symbool lieten zij liggen en zij bouwden
hun eigen leersysteem op uit de H . Schrift. Aan het hoofd dezer richting
stond J . T . B e c k te Tubingen, en nauw aan hem verwant waren W . E. G e s z
te Góttingen en R. K ii b e 1 te Tubingen . Verder behooren nog tot deze
richting M. K a h 1 e r te Halle, H. C r e m e r te Greifswald en J . C . K, v o n
H o f m a n n te Erlangen, een origineel en zeer begaafd theoloog .
De Biblicisten,

de beschouwing van het 0 . Testament is in de 19e eeuw
Welhaasen en In
.,
eene kentering gekomen. Eene critische school vormde zich,
zijne school.
welke de evolutie-leer toepaste op het terrein der historie .
Men ziet bij elk volk de ontwikkeling voortschrijden van het lagere tot het
hoogere. Dat is volgens het Oude Testament bij Israël niet zoo . Reeds bij
het begin der historie heeft dat volk een wet, een tabernakel, een eeredienst,
die bewondering afdwingt . Nu reconstrueerde men de geschiedenis en, om
aan de gerezen moeilijkheden te ontkomen, plaatste men de Wet achter de
profeten . De Wet was eerst ontstaan na de Babylonische ballingschap. De
eerste kiemen van deze beschouwing trof men aan bij E d . R e u s s te Straatsburg en bij K . W . G r af, maar eigenlijk uitgewerkt is zij door J u l. W e 11h a u s e n, te Greifswald . Eens geestes met hem was de Leidsche hoogleeraar
A. K u e n e n. Een groote schare van leerlingen sloot zich bij deze mannen
aan, maar de resultaten van deze geleerden blijken voorbarig te zijn
geweest. Velen wenden zich in onzen tijd van de eens zoo hoog geprezen
theorie af .
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In 1902 hield de jonge F. D e 1 i t z s c h, professor in de
Assyriologie te Berlijn, een voordracht, welke hik later ook
voor den keizer hield, over B a b e 1 u n d B i b ei . Doel van die voordracht was
aan te tonnen, dat de oude godsdienst der Israëlieten achterstond bij den
godsdienst der Babyloniërs en te bewijzen, dat eigenlijk heel de Israëlitische
godsdienst zijn oorsprong dankt aan de Assyrisch-Babylonische cultuur.
Deze voordracht baarde groot opzien, omdat zij het bovennatuurlijk karakter
aan Israëls godsdienst ontnam .
Bij een tweede voordracht maakte hij het nog erger. Het was in 1903,
toen Delitzsch sprak over het openbarings-karakter van het 0 . Testament.
Volgens hem kon alles afgeleid worden uit het in Babel heerschende
monotheïsme (2500 voor Christus) . De Keizer was over deze tweede voordracht niet tevreden . Hij schreef er zelfs een brief over aan den Voorzitter
van het ~deutsche Orientgesellschaft" .
Velen traden met Delitzsch in het krijt en toonden aan, dat het offer en
de profetie onder Israël onmogelijk uit Babel afkomstig konden zijn . Er is
in Israëls geschiedenis en godsdienst veel, dat niet te verklaren is dan uit
bovennatuurlijker oorsprong . De boetpsalmen in Assyrië en Babylon zijn
ontstaan uit een gevoel van angst, maar er ontbreekt aan het rechte zondebewustzijn, zooals dat bij Israël gevonden werd .
Het goede, dat deze strijd heeft opgeleverd is, dat meri meer met de
menschelijke factoren is gaan rekenen in Israëls geschiedenis, want beide
èn menschelijke èn goddelijke factoren moeten aangewezen worden .
Babel en Bijbel.

Grooten opgang maakt in onze dagen de richting der
De richting
R e l i g i o n s g e s c h i c h t e . Het is de poging, om het Christender Religionsdom evenzoo te behandelen als elke andere godsdienst Men
geschichte.
ontkent eenig bijzonder karakter in het Christendom en
verwerpt natuurlijk de oude onderscheiding in waren en valschep godsdienst.
Men wil de natuurlijke oorzaken opsporen van den Christelijken godsdienst .
Deze richting noemt het modernisme onwetenschappelijk, verwerpt alle
vermittelung, en bestrijdt vooral heftig de orthodoxie. Tot deze richting
behooren mannen als H . U s e n e r te Bonn, W e r n 1 e te Basel, S c h i e 1 e te
Marburg en bovenal T r ó lts c h te Heidelberg .
Heel de religions-geschichtliche beschouwing is niet anders dan het toepassen van de wet der evolutie op het terrein der historie . De godsdienst
begint dan op den laagsten trap met Animisme en eindigt op den hoogsten
trap met het Monotheïsme . Zoo heeft dus de evolutie plaats . Alle essentiëel
verschil tusschen het Christendom en de andere godsdiensten vervalt, omdat
men den bovennatuurlijker factor loochent . En men moet op dit standpunt
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er wel toe komen, om voor dezen tijd het Christendom wel als hoogsten trap
der ontwikkeling aan te zien, maar het geen absoluut karakter toe te kennen .
Er kan nog wel iets hoogers ontstaan op het gebied der
religie dan het Christendom .

§

17.

De Luthersche kerk in andere landen .

I . Denemarken, Zweden en Noorwegen .

Denemarken.

In D e n e m a r k e n, waar het Rationalisme diepe voren
getrokken had, en waar de eens zoo bloeiende Luthersche

kerk door den stroom des ongeloofs scheen verzwolgen, kwam ook in
het begin der 19e eeuw eerre herleving. Toen de Kopenhagen hoogleeraar
H . N. Clausen (1793-1877) het Protestantisme gelijk stelde met het
Rationalisme en de kerk gelijk stelde meteen genootschap tot beschaving,
trad N . F. S. G r u n d t v i g (1784-1872) tegen hem op . Deze predikant
was een origineel man, theoloog en dichter tegelijk. Hij had een bijzondere
liefde voor de leer van Luther en vrijmoedig bestreed hij de zienswijze
van Clausen, dien hij een vijand van Gods Woord noemde, en die, zooals
hij zeide, de kerk maakte tot een afgodstempel . De moedige predikant
werd in de gevangenis gezet (1825) . Tijdens het over hem gevoerde
proces legde hij in 1826 zijn ambt neer. Hij begon later in conventikelen
velen rondom zich te vergaderen en bevorderde daardoor de liefde voor
het aloude geloof . Een gelijk lot, als Grundtvig getroffen had, trof ook
L i n d b e r g, die Clausen beschuldigd had van verbreking van zijn ambtseed . In 1832 ontving Grundtvig weer vrijheid, om openbare godsdienstoefeningen te houden .
Op meer gematigde wijze werd de herleving bevorderd door den bisschop van Seeland J . P. M ij n s t e r, die opgevolgd werd door H . L . .
Martensen (1808-1884), een man, die zich op het gebied der theologie niet zonder vrucht bewogen heeft (§ 16) en door S ó r e n K i e r k eg a a r d, die geen theoloog, maar litterator was . Martensen was een gevoelige natuur . Hij heeft Jezus Christus gepredikt als het middelpunt van
al ons denken en met onvermoeiden ijver heeft hij aangedrongen op
geloof en bekeering . Kierkegaard was van eerre andere natuur . Hij was
een man met rijke fantasie . Onophoudelijk predikte hij de navolging van
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Christus, vooral in den weg van lijden, en het kerkelijke Christendom
van zijn tijd geeselde hij op onbarmhartige wijze .
Toen in 1848 de vaderlandsliefde der Denen begon op te leven, kwam
er scheiding tusschen de vrienden . Grundtvig wilde Deen zijn en blijven
en hij wendde zich van het Lutheranisme, wijl het een nationaal Duitsch
verschijnsel was in zijn oogera, af . Daardoor geraakte hij in separatistische
wateren .
In 1849 kwam in Denemarken vrijheid van godsdienst . Daardoor wies
de invloed van de Roomschee . In 1857 werd het instituut der kies`g e m e e n t e n ingesteld . Twintig familiën uit een of meer parochiën, die
niet tevreden zijn met hun predikant, mogen eene zelfstandige gemeente
vormen en op eigen kosten een predikant beroepen . Ze blijven dan toch
in de staatskerk . Dit instituut heeft begrijpelijkerwijze de goede orde niet
bevorderd .
In Z w e d e n was het leekenelement altoos zeer krachtig .
Het godsdienstig leven werd voornamelijk gekweekt in de
-kringen der L a s a r e, d.w .z. l e z e r s . Het Rationalisme, dat in de kerk
triumfen vierde, was dezen een doorn in het oog en een zwaard, dat
door hun ziel ging . De heiligste waarheden hoorden zij loochenen . Vandaar
dat zij samenkwamen in conventikelen, om met elkander den Bijbel en
dc geschriften van Luther te lezen . Afscheiding van de kerk zochten zij
.niet. Zij bleven tot de kerk behooren, evenals de Piëtisten dat vroeger
deden . Voornamelijk handelden zij zoo met het oog op den H . Doop.
Door het gepeupel werden zij bespot en door de overheid bemoeilijkt,
zelfs met boeten en gevangenis gestraft . Een enkele maal kwamen zij ter
kerk, namelijk wanneer een leeraar optrad, dien zij voor een geloovige
hielden . Het waren ernstige lieden, die streng-zedelijk leefden . In 1842
trad onder hen een boer op, E r i k J a n s e n, die door hen als een
apostel geëerd werd . Te bejammeren is het, dat toen de dweepzucht
zich begon te openbaren . Zij begonnen nu de openbare godsdienstoefeningen te verstoren . Tal van deze Lásare verlieten de kerk en, omdat
tot 1858 overgang van de staatskerk tot eene andere gemeenschap strafbaar
was, verlieten velen hun land en togen naar N .-Amerika, waar zij met
Jansen in de kolonie B i s h o p s h i 11 eene gemeente stichtten .
In de kerk zelve kwam wel eeralge herleving . Er stonden predikanten
'op, die weder het onvervalschte Evangelie verkondigden, maar de herZweden,

81
leving heeft zich in Zweden niet zoo krachtig geopenbaard als in andere
landen van Europa .
Ook in N o o r w e g e n had het Rationalisme gezegepraalel . Bijna van alle kansels werden de platvloersche
gedachten van den redegodsdienst verkondigd . Er kwam echter eene
opwekking van eene zijde, waarvan men het niet verwacht zou hebben .
In 1796 trad een eenvoudige landbouwer, H a n s N i e 1 s e n H a u g e
(1771-1824) op, als prediker van het oude orthodoxe geloof . Zijn ernst en
zijn zeldzame geestkracht veroorzaakten, dat zijn woord ingang vond bij
honderden en vooral onder de boerenbevolking wilde men luisteren naar
de prediking van dezen invloedrijken profeet . Hij doorreisde doorgaans
te voet geheel Noorwegen, om terug te roepen tot het Woord Gods en
overal richtte hij vereenigingen van broeders op . De rationalistische
predikanten, die nooit iets hadden bemerkt van een invloed, als deze
boer uitoefende, haatten hem . Een oude wet van 1741 verbood in Noorwegen aan leeken het prediken . Van die wet maakte men gebruik, om
tegen Hauge op te treden . Tienmaal werd hij in de gevangenis geworpen,
maar telkens weder vrijgelaten . Hauge staakte zijn arbeid niet . Zijn parool
was het oude apostolische woord : a men moet Gode meer gehoorzaam
zijn dan den meeschee ." Zijne bezielende prediking : waardoor geen
steenen, maar brood aan de hoorders aangeboden werd, maakte steeds
meer indruk . Soms predikte hij drie of viermaal per dag, niet alleen in
de huizen, maar ook in het open veld . In 1804 werd hij weder gevangen
genomen en toen bleef hij tien jaar in den kerker . Toen hij in 1814 vrijgelaten werd na betaling van eene geldboete, was hij een gebroken man
naar ziel en lichaam beide ; maar zijn arbeid was niet te vergeefsch
geweest. Tal van boeren, door hem onderwezen, begonnen nu ook te
prediken en de nawerking daarvan is tot op den huidigen dag merkbaar .
In 1842 werd de wet van 1741 afgeschaft door de Stortping, zoodat de
prediking aan leeken vrij stond . In 1845 werd geheele vrijheid van godsdienst verleend en daarvan hebben de Roomschee weder het meest geprofiteerd . De Jezuïeten liggen overal op den loer, om gebruik te maken
van het geschikte moment tot vermeerdering van Rome's macht . In 1892
werd te Christiania een apostolisch vicariaat opgericht .
Noorwe gen,
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§ 18.

Vervolg.

Oostenrijk-Hongarije en Rusland .
Door het Tolerantie-edict van Jozef II (III. 176)
was er voor de Lutherschen zoowel als voor de Gereformeerden in Oostenrijk verademing gekomen . Zij waren nog wel aan
lastige bepalingen gebonden (o .a. zij mochten bij hun kerken geen torens
of klokken hebben ; zij moesten belasting aan de Roomsche geestelijkheid
betalen ; bij gemengde huwelijken moesten alle kinderen den vader volgen,
als deze Roomsch was en, als de moeder Roomsch was, moesten alle
dochters Roomsch worden) maar zij genoten toch vrijheid, om hun godsdienst uit te oefenen . Na den dood van Jozef II werd de toestand minder
gunstig . Wel durfde men het Tolerantie-edict niet intrekken, maar men
legde den Protestanten allerlei moeilijkheden in den weg . Zij mochten
geen openbare ambten bekieeden en zij moesten de Roomsche feestdagen
mee vieren . In 1834 werden tal van protestantsche familiën uit het
Zillerthal genoodzaakt tot de Roomsche kerk terug te keeren, of hun
vaderland te verlaten . Zij besloten tot het laatste . De koning van Pruisen
stond aan 399 ballingen toe te E r d m a n n s d o r f in Silezië, een koninklijk domein, een kolonie ,,Zillerthall" te stichten. De koning ondersteunde
deze kolonie ook financieel .
Na 1848 werd de toestand weer beter. Op 4 Maart 1849 verzekerde een
keizerlijk patent wel volkomen gewetensvrijheid en het recht om eigen kerkelijke aangelegenheden zelfstandig te regelen, maar toen in 1855 het Concordaat
met Rome gesloten werd, werden de Protestanten weer bemoeilijkt .
In 1861 gaf een liberale minster aan de Protestanten door het geheele
keizerrijk volkomen gelijke rechten als aan de Roomschee . Zij mochten
alle overheidsambten bekleeden en scholen en kerken bouwen . Alleen
moesten zij de reglementen, door hun synode gemaakt, aan de keizerlijke
goedkeuring onderwerpen .
Nog beter werd de toestand, toen in 1870 het Concordaat met Rome
werd verbroken . De Protestanten worden nu in niets meer belemmerd .
Zij moeten wel aan het openbaar onderwijs, dat Roomsch is, meebetalen, maar zij hebben vrijheid om eigen scholen te stichten, die o.a . in
Bohemen van staatswege zelfs gesteund werden .
Oostenrijk.
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Aan de Hoogeschool te Weenen is sinds 1821 een protestantsche
theologische faculteit, die echter nog niet in het lichaam der universiteit
is opgenomen . Sinds 1872 kunnen niet-Roomschee ook academische
graden verkrijgen .
In H o n g a r ij e wonen ongeveeer 1 .200.000 Lutherschen
en 2 .250 .000 Gereformeerden . Sinds 1791 hadden deze allen
vrijheid van godsdienst, maar zij werden toch dikwijls in hun rechten
gekrenkt. De r ij k s d a g v a n P r e s b u r g van 1833, hoewel in meerderheid Roomsch-Katholiek, nam het voor de Protestanten op . Men eischte,
dat bij gemengde huwelijken beide partijen gelijke rechten zouden hebben .
Daarenboven eischte men afschaffing van de tendenzieuse bepaling, welke
ook in Oostenrijk geldig was, dat ieder, die de Roomsche kerk wilde
verlaten, eerst nog zes weken onderwijs van een priester moest ontvangen . Tegen deze bepalingen ontstond verzet voornamelijk van de zijde
der magnaten . In 1844 verkregen de Protestanten, nadat de regeering
herhaaldelijk onderhandeld had met den paus, wat zij wenschten in zake
de gemengde huwelijken en den overgang uit de Roomsch-Katholieke
kerk tot eene andere kerkgemeenschap .
Groote verandering kwam er na 1848 . Onder K o s s u t h, die protestant
was, ontstond een opstand . Hij beloofde zijn geloofsgenooten, dat hij de
Evangelische kerk tot staatskerk zou verheffen, indien zij hem bijstonden,
om Hongarije zelfstandig te maken . De opstand werd in bloed gesmoord
en aan de Protestanten werden in 1850 alle rechten ontnomen . Nu moest
de strijd opnieuw begonnen worden . Allerlei verzoekschriften werden tot
de regeering gericht . Tal van deputaties werden gezonden, om de zaak
van de vrijheid der kerken te bespreken, maar alles bleef zonder gevolg .
Eindelijk, in 1856, beproefde minister L e o T h u n een ontwerp voor
eene organisatie der Lutherschen en Gereformeerden voor te stellen . De
kerken zouden geregeerd worden door een uit haar midden gekozen
g e n e r a l e s y n o d e, maar het hoogste bestuur zou berusten bij een
keizerlijke O b e r k i r c h e n r a t h . De synode zou echter van de besluiten
van de laatste zich mogen beroepen op den keizer . De Protestanten verwierpen deze organisatie, waardoor de kerk werd gebracht onder de
macht van den staat . Toch verhief de regeering deze niet-gewenschte
organisatie in 1859 tot wet, maar toen kwam het verzet . Men wilde de
opgedrongen organisatie niet, al moest men ook door deze weigering het
Hongar>>e,
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allerergste verduren en de keizer was genoodzaakt in 1860 de wet
b u i t e n w e r k i n g te stellen . Men zou voortaan mogen leven, zooals
men vóór 1848 leefde . In 1867 werd de hatelijke wet ingetrokken .
Kort daarop werd Frans Jozef tot koning van Hongarije gekroond . De
Lutherschen zoowel als de Gereformeerden hebben nu volkomen vrijheid,
Zij zijn onafhankelijk van den staat en kunnen hunne eigen kerkelijke
zaken regelen, maar ze moeten dan ook zelve geheel in de kosten van
hun eeredienst voorzien .
Door den oorlog is de toestand in Hongarije zeer gewijzigd . Er zijn
talrijke kerken door het verlies van land aan Tsecho-Slowakye onder de
regeering van dat rijk gekomen . Daardoor is haar positie vooral op
financieel gebied uiterst slecht geworden . (Zie voorts § 26).
De Luthersche kerk in R u s l a n d wordt bijna uitsluitend
gevonden in F i n 1 a n d, waar zij staatskerk was, en in de
Oostzee-provinciën (zie § 12) . Alexander I stichtte de universiteit te
Dorpat, die voor de Lutherschen dienen moest. Hier hebben mannen als
Sartorius, Philippi, Kurtz e . a . gearbeid . De Luthersche kerk is echter
van alle zijden in verdrukking gekomen . In haar eigen boezem richtte
het Rationalisme verwoestingen aan, zoodat de leer naar de Augsburgsche
confessie in gedrang kwam . Vele gemoedelijk-aangelegde Lutherschen
gingen over tot de Hernhutters . Daarenboven wist de Grieksch-orthodoxe
kerk tal van Lutherschen, vooral onder den boerenstand, te bewegen,
tot die kerk over te gaan . Bloeiend is de toestand der Luthersche kerk
in Rusland niet. Door tegenwerking van de regeering en door inwendige
verzwakking gaat zij steeds achteruit .
In 1852 kregen de Lutherschen hun organisatie en kerkenorde . Aan
het hoofd der kerk staat het generaal-consistorie te Petersburg . De
Lutherschen in Polen hebben hun consistorie in Warschau . In het
gouvernement Cherson bestaat nog een afgescheiden-Luthersche gemeente ,,Hoffnungsthall", die in 1817 door Lutherschen uit Wurtemberg
gesticht werd .
Rasland.
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§ 19 .
Frankrijk .

Vervolg .

Nederland.

Amerika .

Australië .

De Luthersche kerk is in Frankrijk niet sterk. Zij telt
ongeveer 90.000 leden . De Fransch-Duitsche oorlog was
oorzaak, dat vele Duitschers uit Frankrijk verdreven werden, en, omdat
deze meestal van Luthersche confessie waren, werden de toch al niet
krachtige gemeenten nog zwakker . Parijs en Montbéliard vormen nog
twee centra voor de Lutherschen . Men heeft kleine consistoriën, die
jaarlijks een provinciale synode houden . Alle predikanten dezer consistoriën
met een dubbel zoo groot aantal leden vormen de generale Synode .
Nadat de Luthersche faculteit te Straatsburg opgeheven was, zou er te
Parijs een gemengde Luthersche en gereformeerde faculteit in haar plaats
komen, maar dat bleef voorloopig een plan . Wél zijn aan de gereformeerde universiteit te Montauban twee Luthersche professoren gekomen .
In 1877 kwam er eindelijk een theologisch seminarie te Parijs, waar
ook gereformeerde studenten konden ingeschreven worden .
ran rij k,

De oude Luthersche gemeenten in N e d e r l a n d waren
gevestigd in Amsterdam, Woerden en Bodegraven . Eerst
hinderde men de Martinisten, maar langzamerhand werd men tegenover
hen verdraagzamer . Hun oudste kerkelijke ordonnantie dagteekent van
het jaar 1597 . In 1605 werd de grondslag gelegd van de L u t h e r s c h e
Fraterniteit, waaruit in 1614 het Luthersche Kerkgenootschap
ontstond . De Luthersche gemeenten waren wel zelfstandig, maar uit
financieel oogpunt waren ze doorgaans van het rijke Amsterdam
afhankelijk .
In het jaar 1791 kwam het in de Luthersche kerk in Nederland tot een
scheuring. Het Rationalisme was in haar boezem bijna oppermachtig
geworden en daar verzette zich een kleine maar dappere schare tegen .
Deze verdedigde met prijzenswaardigen moed de oude Luthersche
belijdenis . Eene aanklacht tegen drie predikanten der Luthersche kerk
over niet minder dan dertien punten, waarin deze afweken van de
belijdenis, werd door het kerkbestuur afgewezen . Toen was de breuk
niet meer te voorkomen . De tegenpartij scheidde zich af en stichtte een
Nederland .
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tal bedraagt ongeveer 12 .000 . Naast de Amsterdamsche faculteit onderhield
deze kerk ook een kweekschool voor predikanten met één docent, n .m .
Prof. J . W. P o n t . Tegenwoordig is die school in Utrecht gevestigd .
Alle pogingen, die zijn aangewend, om tot vereeniging te geraken,
hebben gefaald . In 1874 werd bepaald, dat men over en weer beroepen
mocht, maar sinds de Evangelisch-Lutherschen een » colloquium" zijn
gaan eischep, is dat opgehouden.
De Luthersche kerk behield van de echte Luthersche beschouwing over
leer en eeredienst niet veel . Zij heeft een gereformeerd type aangenomen . Veel kracht gaat er van haar niet uit . Ze is hier en daar een
toevlucht en bolwerk voor het modernisme geworden .
In Noord-Amerika zijn de Lutherschen talrijk . Volgens de laatste statistiek zijn er ruim 5 millioen Lutherschen,
12 .200 gemeenten, 7289 predikanten en 23 theologische
seminaria . Voor een groot gedeelte zijn deze Lutherschen in Amerika
gekomen door landverhuizing . Wel zijn duizenden Duitschers, die tot de
Luthersche kerk behoorden, geheel Amerikaansch geworden en hebben
zich bij daar bestaande kerkgemeenschappen aangesloten, maar het aantal
Lutherschen is desal-niettemin tamelijk groot gebleven . Zij trachten hun
zelfstandigheid te bewaren in hun leer, eeredienst en zelfs in hun taal,
maar het is zeer moeilijk, dit vol te houden .
A . H e t 0 o s t e n . De eerste predikant, die onder de Lutherschen
van Noord-Amerika organisatie bracht, was H . M . M u h l e n b e r g (1748)
te Philadelfia . Hij stichtte de L u t h e r s c h e S y n o d e v a n P e n s y 1v a n i ë . Door den Amerikaanschen vrijheidsoorlog en door de verlichte
ideeën der Aufkl~rung, die ook in Amerika gebracht werden, zonk de
kerk in, maar in 1820 kwam er nieuw leven . Toen greep de moedersynode van Pensylvanië den moed, om een G e n e r a 1 e S y n o d e te
stichten, die echter niet alle Lutherschen omvatte . Die tot deze Synode
behoorden, waren echter onderling het niet eens . Er waren onder hen
confessioneels Lutherschen, maar ook Unionistische, d .w.z . zulken, die
aansluiting zochten aan de Amerikaansche toestanden (Methodisme) .
Daardoor ontstond tweespalt. De confessioneelen of orthodoxen scheidden
zich af en stichtten het Generale Concilie in 1866 .
B . H e t W e s t e n. In het Westen ontstonden ook streng confessioneels
gemeenten, voornamelijk door landverhuizers uit Saksen en Pruisen .
NoordAmerika.
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In 1818 ontstond de 0 h i o-S y n o d e, sinds 1833 eerst zoo genoemd .
In 1845 de B u f f a l o-Synode, gesticht door den predikant G r a b a u,
die uit tegenzin tegen de Pruisische Unie naar Amerika gegaan was . Hij
was hoog-kerkelijk en daardoor hierarchisch .
In 1847 de M is souri-Syno de, de grootste Luthersche gemeenschap
in Amerika (1700 predikanten en 500.000 leden) . Deze werd gesticht
door S t e p h a n, predikant te St. Louis. Zijn opvolger was W a 1 t h e r .
In 1854 I o w a-S y n o d e, gesticht door Lohe, ook streng confessioneel .
In 1892 de S y n o d a 1 e C o n f e r e n t i e, omvattende 5 synoden uit het
Westen (2129 predikanten, 600 .000 leden) . Zij staat onder leiding van de
Missouri-Synode . Sinds 1872 is er in deze Synode strijd over de praedestinatie . Walther n .m . en zijn aanhangers waren de Calvinistische leer
der praedestinatie toegedaan . De anderen houden zich aan de Luthersche
leer. Door dit geschil hebben velen de Synodale Conferentie reeds vaarwel
gezegd . De Zweden, Noren, Denen en Finnen hebben eigen kerkgenootschappen gesticht.
C. H e t Z u i d e n . In de zuidelijke staten Virginia, Carolina, Georgië,
Mississippi, Florida, Tenessee ontstond in 1886 een V e r e e n i g d e S yn o d e v a n h e t Z u i d e n (215 predikanten en ongeveer 40 .000 leden),
Bovendien zijn er nog een aantal kleinere Synoden, b ijv . d e TexasSynode, de Immanuel-Synode.
Men kan van de Luthersche gemeenten in Noord-Amerika zeggen, dat
er weinig kracht van uitgaat . Invloed op het volksleven hebben de
Lutherschen niet gehad . Een zeer groot deel is nog behoudend van
richting, maar er zijn ook symptomen merkbaar, die met zorg voor de
toekomst vervullen .
In A u s t r a 1 i ë zijn ook verscheiden Duitsch-Luthersche
gemeenten, die grootendeels haar oorsprong danken aan
landverhuizing . Deze gemeenten hebben drie Synoden .
In 1852 werd de V i c t o r i a-S y n o d e gesticht door den predikant
Gothe . Zij is tamelijk behoudend .
In 1835 werd de I m m a n u e l-S y n o d e in het leven geroepen door
den predikant K a v e l, die Duitschland verlaten had met vele Pruisische
Lutheranen, om aan de gehate Unie te ontkomen . Sinds 1875 ontvangt
deze Synode predikanten van het zendingshuis te Neuendettelsau . Deze
Austrah .
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predikanten onderscheiden zich door ijverigen arbeid onder de inboorlingen . De Immanuel-Synode is behoudend, en houdt zich voornamelijk
met de profetieën bezig .
Tegenover haar is de Z u i d-A u s t r a 1 i s c h e S y n o d e ontstaan, die
scherp tegen de Immanuel-Synode optreedt, omdat zij niets van het
Chiliasme wil weten .

D.

De Gereformeerde kerken .

§ 20 . Engeland en Schotland .
Bij het begin van de 18e eeuw waren er in de Staatsvan Engeland t w e e partijen . Ten eerste de
Highchurch (hoog-kerkelijke) party . Deze partij
hield zich krampachtig vast aan de leer en den eeredienst der Staatskerk .
Zij meed allen omgang met de dissenters . Geestelijk leven vond men
onder deze partij maar schaarsch . Men ging op in de vormen en bekommerde zich om het leven weinig of niets . Zij vond haar aanhangers
voornamelijk onder den adel en onder den hongeren clerus . Ten tweede
vond men de Lowchurch (laag-kerkelijke) party, ook wel genoemd de e v a n g e 1 i c a 1 p a r t y . Die partij, die voornamelijk haar aanhangers telde onder den burgerstand, was ontstaan onder den invloed
van het Methodisme in de 18e eeuw. Zij onderscheidde zich door een
Evangelischen geest, wilde onafhankelijkheid der kerk van den Staat,
bestreed het formalisme in de kerk, was vriendschappelijk gezind jegens
de dissenters en arbeidde zelfs op het terrein der barmhartigheid met
deze samen .
De hoofdzetel der Highchurch party was 0 xf o r d, die der Lowchurch
party Cambridge .
De Highchurch party ontving nieuw leven door de z.g .n 0 x f o r derbeweging of het Anglo-Katholicisme .
Partijen in de
kerk
Staatskerk.

Het Anglo-Katholicisme of de Oxforder-beHet A nglow e g i n g beoogde versterking van de Staatskerk, maar
Katholicisme.
naderde in haar ijver tot de Roomsch-Katholieke kerk . .

Deze richting heeft drie phasen doorloopen . Eerst ontstond het T r a c-
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tarianisme, daarna het Puseyisme en eindelijk het Ritualisme .
A. H e t T r a c t a r i a n i s m e. Door de Test-act van 1673 (III . 142)
waren allen, die niet tot de Staatskerk behoorden, feitelijk uitgesloten
van staatsambten . In 1829 kwam daaraan een einde . In het parlement
kregen nu ook dissenters zitting . Daarenboven gingen in de kerk stemmen
op, die eene synodale vertegenwoordiging eischten en eene verandering
van de liturgie . Toen meenden enkele mannen van de hoog-kerkelijke
partij, dat het tijd werd om in te grijpen . De Episcopale kerk, de kerk
met hare apostolische traditiën, bleek in gevaar. De beweging ontstond
in Oxford . Daar waren werkzaam R . H . F r o u d e (1803-1836) en
J . H . N e w m a n (1803-1890) . Eerstgenoemde was een bewonderaar
van de oude Roomsch-Katholieke kerk . Hij onderschreef haar leer, hij
beminde haar eeredienst, maar van de Reformatie en van de Reformatoren
had hij een afkeer . Zijn vriend Newman werd de ziel van de Oxforder
beweging. Men begon een reeks van tractaten uit te geven van 1833--1841
(Tracts for the Time). In deze tractaten werd het liberalisme bestreden
en werd propaganda gemaakt voor de hoog-kerkelijke partij . Het grootste
gedeelte der geestelijken ontving deze tractaten met instemming, omdat
de leer van de apostolische successie er zoo krachtig in verdedigd werd,
maar, omdat ze een tamelijk Roomschee geest ademden, begon de laagkerkelijke partij al na de verschijning van het derde tractaat in het
orgaan » The Christian Observer" te waarschuwen . Newman antwoordde
daarop, dat de Engelsche kerk juist den middenweg had ingeslagen
tusschen de Hervormers en Rome . De beweging werd belangrijker, toen
professor Pusey er zich bij aansloot. Deze verdedigde in een tractaat
de transsubstantiatie. Zoo kwam men al nader tot Rome, en, toen
Newman in tractaat 90 (het laatste) de 39 artikelen verklaarde in
Roomsch-Katholieken geest, verwekte dit zulk een ergernis, dat zelfs de
universiteit van Oxford de tractaten niet sanctioneerde (1841) . De
bisschop van Oxford verbood zelfs de verdere uitgave. Nu begon de
overgang van vele geestelijken, vooral onder de jongere, tot de RoomschKatholieke kerk . In 1845 gingen er 150 over en onder hen Newman zelf .
B. H e t P u s e y i s m e . Sinds 1841 werd Pusey de leider en de beweging trad nu een nieuwe phase in . Pusey was een man van groote
geleerdheid en daarenboven om zijn leven zeer gezien. Hij stelde zich
tot ideaal de Engelsche kerk te hervormen naar het beeld der oorspronkelijke kerk. Daartoe arbeidde hij, om de leer in Roomschee zin om te
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zetten .

Het Puseyisme,

belangrijke nederlagen .

hoe sterk het
Allereerst

ook

door

de

gepropageerd werd, leed
G o r h a m s c h e doop-

kwestie (1847-1850) en daarna door de Denisonsche avondmaalsk w e s t i e (1851-1858) .
AANMERKING . De G o r h a m s c h e d o o p k w e s t i e was de volgende . De
geestelijke Gorham wenschte in 1847 verplaatst te worden. De bisschop van
Exeter, een tractariaan, weigerde hem eene aanstelling te geven, omdat Gorham
niet geloofde, dat de kinderen door den doop wedergeboren worden .
Gorham klaagde den bisschop aan . In 1850 werd het proces geëindigd en
Gorham werd in 't gelijk gesteld. De Denis onsche avondmaalskwestie
was de volgende . Denison was Puseyist . Hij leerde, dat de geloovigen en de
ongeloovigen bij het avondmaal Christus' bloed ontvangen en genieten . In
1854 werd hij aangeklaagd en Denison werd in het ongelijk gesteld .

Door deze nederlagen gingen er steeds meer geestelijken over naar
de Roomsche kerk . Ook de archidiaken H . E. M a n n i n g, de latere
aartsbisschop van Westminster, werd Roomsch .
C. H e t R i t u a 1 i s m e . Toen het niet gelukte de l e e r te wijzigen,
begon men pogingen aan te wenden, om den ritus te veranderen in
Roomschee geest . Vandaar dat nu de naam R i t u a l i s m e opkwam . Men
bracht beelden, kruisen, altaren, wijwater, misgewaden in de kerk ; men
voerde de oorbiecht, het gebed voor de dooden

e nz . i n . Daardoor

ontstond een hevige strijd . De Ritualisten werden het meest aangetroffen
onder de geestelijken en onder den adel, maar het volk bleef roepen
K no popery" .
In 1859 stichtten 20 ritualistische geestelijken eene vereeniging ~The
E n g l i s h C h u r c h U n i o n" ter verdediging van de leer en de discipline
der Katholieke kerk in Engeland . In 1865 stichtte de tegenpartij eene
vereeniging ~T h e C h u r c h A s s o c i a t i o n", welke ten doel had : „de
leeringen, grondbeginselen en kerkenorde van de vereenigde kerk van
Engeland en Ierland te handhaven, de tegenwoordige pogingen, om hare
leer over de wezenlijke punten des Christelijken geloofs te vervormen
of hare godsdienstoefeningen aan die der Roomsche kerk gelijk te maken,
tegen te staan en verder tot eene gemeenschappelijke werkzaamheid ter
bevordering eener geestelijke religie op te wekken ."
Het Ritualisme nam gaandeweg toe . Men prees zelfs het oude monnikenwezen aan . Te Norwich en te Newcastel werden kloosters gesticht . Nu
volgde een tijd van processen tusschen

Church Union en de Church
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Association . Een groot gedeelte der geestelijken was ritualistisch . Velen
hunner gingen naar de Roomsche kerk over en, die nog in de Staatskerk bleven, waren meer Roomsch dan protestantsch .
Naast de Highchurch en de Lowchurch partij ontstond

Broad•C hurch
nog een derde party, de B r o a d-c h u r c h p a r t y, die wel
partij,

in de Staatskerk wil blijven, maar haar grondslag wil
verbreeden, niet in Roomsch-Katholieken maar in l i b e r a l e n geest . Tot
deze partij behoorden meerendeels de geleerden, o . a . C h . K i n g s l e y
(1819-1875) en F . W . Robertson (1816--1853) beiden zeer geleerde
mannen .
Uit deze B r o a d- c h u r c h partij kwamen ook voort de 0 x f o r der
E s s a y s, zeven verhandelingen door zeven verschillende Oxf order
geleerden geschreven, in welke het orthodoxe geloof bestreden werd .
Een storm van verontwaardiging stak op . Negen duizend geestelijken
en alle bisschoppen protesteerden .
Het zou echter nog erger worden . J . W . C o 1 e n s o, bisschop van
Natal, schreef zeven deelen over den Pentateuch en Jozua en beweerde,
dat deze boeken onecht waren . Hij werd door de Zuid-Afrikaansche
bisschoppen wel geexcommuniceerd, toen hij op reis was naar Engeland,
om zich te verdedigen, maar deze veroordeeling werd in Engeland voor
ongeldig verklaard .
Nog vrijzinniger handelt de H i b b e r t s t i c h t i n g. Een rijk particulier,
R o b . H i b b e r t, te Londen, liet een groot kapitaal na, om het Christendom, maar in vrijzinnigen geest, te propageeren . Deze stichting steunt
behoeftige vrijzinnige geestelijken, biedt hulp aan behoeftige studenten,
en laat, dit is de propaganda, de z.g .n . H i b b e r t L e c t u r e s houden
door geleerde mannen uit verschillende landen . De lezingen handelen
over filosofie, bijbelcritiek, vergelijkende godsdienstwetenschap en
godsdienstgeschiedenis .
De kerk ifi S c h o t l a n d had altoos een sterk Calvinistisch karakter gedragen, zoowel wat de leer als den dienst
betrof. De Gereformeerde kerk was in Schotland sinds 1707 Staatskerk.
Toen onder koningin Anna (1712) het z .g.n, patronaatsrecht hersteld
werd, ontstonden er groote verdeeldheden . In 1732 werd de S e c e s s i o n
C h u r c h gesticht en in 1752 de R e 1 i e f C h u r c h . De laatste had behalve
Schotland.
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de bezwaren tegen het patronaatsrecht ook bezwaar tegen het Era st i a n is m e (de noodzakelijke verbinding van Staat en kerk) en de
bezoldiging der predikanten anders dan uit vrijwillige bijdragen van de
gemeente .
In 1843 ontstond er weder strijd in de Staatskerk . De generale Synode
had aan de kerken het recht van veto toegekend bij de benoeming van
nieuwe predikanten, maar, omdat de rechtbank bij voorkomende gevallen,
waarin dat veto" uitgesproken werd, altoos het voor de patroons opnam
ontstond onder leiding van Dr . C h a 1 m e r s, een nieuwe scheiding . In
1843 werd de V r ij e S c h o t s c h e k e r k gesticht, die 470 predikanten
telde . Plotseling was deze kerk zonder eenigen financieelen steun . Er
werd echter op bewonderenswaardige wijze geofferd . De vrije kerk
bloeide zoo, dat er weldra 1200 predikanten waren . De mannen van de
Staatskerk hadden nooit gedacht, dat de beweging zulk een omvang zou
nemen, maar het was telaai. Men heeft wel meer dan eens over vereeniging
gesproken, maar daar kwam niets van . Zelfs toen in 1877 het parlement
het patronaatsrecht geheel ophief, wilde de Vrije Schotsche kerk van
geen terugkeeren weten .
Wel heeft er eene vereeniging plaats gehad in 1900 . In 1847 waren
de Secession Church en de Relief Church vereenigd onder den naam
van United Presbyterian Church .
In 1900 vereenigde zich deze United Presbyterian Church met
de Free Church tot de United Scotch Free Church . Een
minderheid van 20 predikanten wilde niet meegaan en aan deze werden
door het gerechtshof alle goederen van de vroegere Free Church toegewezen (1904). Zij troffen echter eene schikking met de vereenigden .
In de Schotsche kerk was men zeer behoudend . Professor W. R o b e r ts o n S m i t h (1846-1894) was hoogleeraar in de uitlegkunde te Aberdeen.
Hij werd van onrechtzinnigheid aangeklaagd, omdat hij den Mozaïschen
oorsprong van Deuteronomium loochende en de inspiratie verwierp .
De Synode hield zich vier jaar met deze zaak bezig . Zij verklaarde, dat
Smith niet onrechtzinnig was, maar waarschuwde hem toch, om toe te
zien . Nu begon hij lezingen over het 0 . Testament te houden en, voor de
tweede maal aangeklaagd, ontnam de Synode van 1881 hem zijn professoraat .
Tegenwoordig is men in Schotland zoo behoudend niet meer . De
schriftcritiek heeft heel wat verwoestingen aangericht, en dreigt die kerk
steeds meer van de vaste grondslagen te verdringen .
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§ 21 .

Vervolg .

Frankrijk en Zwitserland .
De eens zoo bloeiende Gereformeerde kerken in F r a n kr i1' k hadden geweldige verliezen geleden . Allereerst hadden
duizenden van hare uitnemendste leden door de ontzettende vervolgingen
het vaderland moeten verlaten ; maar in ;de tweede plaats hadden de
ongeloofstheorieën van de » verlichting" in haar boezem groote verwoestingen aangericht . Toen in het begin van de 19e eeuw overal eene godsdienstige herleving waar te nemen was, begon ook in Frankrijk het kwijnend
leven weder te bloeien onder den invloed van het Z w i t s e r s c h e
R e v e i l . Robert Haldane (zie het tweede gedeelte van deze paragraaf)
had in Frankrijk gewerkt. Zijn godsvrucht had diepen indruk gemaakt op velen . De man, dien God gebruikt heeft, om het geestelijk
leven bij velen op te wekken of te versterken, was A d o 1 p h e M o n o d
(1803--1856) . Deze redenaar was een prediker bij uitnemendheid . Zijn
geschiedschrijver zegt : „hij was in dubbelen zin de eerste onder de
protestantsche leeraren van Frankrijk van onzen tijd, vooreerst door de
verhevenheid van zijn redenaarsgenie en dan door de heiligheid van zijn
leven . Te midden van de golvingen van het godsdienstig leven zag een
ieder op tot hem, zooals de zeeman in een storm naar een lichttoren, en,
als hij in tijden van onzekerheid en strijd sprak, hoorde men naar zijn
woorden als naar een stem van het Christelijk geweten ." (De Félice .)
Monod had te Genève gestudeerd en leerde in 1825 den Heere kennen .
Te Napels stichtte hij een Evangelische gemeente en in 1827 werd hij
beroepen te Lyon. Daar kreeg hij verschil met het consistorium, omdat
hij te rechtzinnig was . In 1831 werd hij zelfs afgezet . Toen werd in Lyon
een eigen gemeente gesticht . In 1836 werd Monod hoogleeraar in de
theologie te Montauban waar hij elf jaar arbeidde, doceerende en predikende. In 1847 ging hij naar Parijs en daar arbeidde hij als prediker
tot zijn dood.
Frankrijk,

Sinds 1802 hadden de Gereformeerde kerken vrijheid
van godsdienst . Deze vrijheid werd door Lodewijk XVIII
en Karel X wel niet opgeheven, maar de Gereformeerden werden in het
Vrije kerk.
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geheim onderdrukt . Geheel anders werd dit na 1848 . Toen er volkomen
vrijheid kwam, konden de Gereformeerden zich meer wijden aan den
bloei hunner gemeenten . Een Synode, gehouden in 1848 te Parijs, besloot
ter wille van velerlei verschil in den boezem der kerken g e e n b ep a a 1 d e c o n f e s s i e meer te erkennen . Hoewel A. Monoel dit zeer betreurde, verliet hij de kerk niet . Anders deden zijn broeder F . M o n o d
en de graaf d e G a s p a r i n. Deze dienden een protest in en constitueerden met 30 kerken in 1849 te Parijs eene U n i o n d e s é g l i s e s é vang é 1 i q u e s d e F r a n c e . Om de twee jaar zou men Synode houden .
Deze vrije kerk heeft jaren lang zeer gebloeid. Mannen als Th . Monoel,
E . de Pressensé e.a . hebben veel voor haar gearbeid, maar de bloeitijd
dier kerk is al sinds jaren voorbij .
In de Staatskerk nam het Rationalisme steeds meer toe. Mannen als
C o 1 a n i en C o q u e r e l deden, wat in hun vermogen was, om de vrijere
richting te bevorderen .
Het rechtzinnige element wordt in Frankrijk steeds zwakker . Onder
de 500 .000 Gereformeerden zijn nog maar weinigen, die de oude gereformeerde waarheid belijden .
In

Fransch-Zwitserland is een geestelijke

Fransch•
o pwekking ontstaan, die wij aanduiden met den naam vare
Zwitserland,
~

R e v e i l . Deze opwekking heeft haar invloed laten gevoelen
in vele landen van Europa . Te Genève, het oude bolwerk der Gereformeerden, was bij het begin der 19e eeuw van den geest van Johannes
Calvijn zoo goed als niets meer te bespeuren . Het oude geloof had men
losgelaten en op de kansels hoorde men geen waarheid meer . De denkbeelden van Rousseau hadden die van Calvijn vervangen . In het begin
van de 19e eeuw kwamen uit Schotland enkele geloovige mannen naar
Genève o .a. Robert Haldane (1764-1842) en zijn broeder Jam e s
H a 1 d a n e (1773-1851). Het was Haldane te doen, om zielen voor Jezus
Christus te winnen . In Genève wist hij door bemiddeling van een candidaat in de theologie L . G a u s s e n (1790-1863) enkele studenten
rondom zich te verzamelen, met wie hij den brief aan de Romeinen las .
Onder deze studenten behoorden o .m . de latere kerkhistoricus J . H .
M e r i e d' A u b i g n é en F . M o n o d, een der stichters van de ,,Eglise
libre" in Frankrijk . Bij Haldane sloot zich ook aan de reeds op rijperen
leeftijd zijnde C é s a r M a 1 a n, een man, die veel gearbeid heeft in het
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Evangelie en die door woord en lied (Chants de Sion) in Genève en
daarbuiten (Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitschland, België en Nederland) geroepen heeft tot geloof en bekeering .
Toen Malan in Genève het onvervalschte Evangelie predikte, nam de
vergadering van Geneefsche predikanten, die daarover gebelgd waren,
het besluit, dat het voortaan verboden zou zijn, om op den kansel te
-spreken over erfzonde, twee naturen in Christus, de manier waarop de
goddelijke genade werkt enz . Daarna begon Malan met groote vrijmoedigheid te preeken over de rechtvaardigmaking door het geloof . N u
werd hem echter de kansel verboden . Hij bouwde toen in den
tuin van zijn huis een kapel en predikte daar . De geestelijke beweging
nam steeds grootere afmetingen aan niettegenstaande de verachting,
waaraan haar deelnemers blootstonden . De vijanden noemden hen
M o m i e r s d . i . huichelaars. Er ontstonden zoo langzamerhand vrije
gemeenten", die zich afscheidden van de ~église nationale" . In 1830
stichtten de mannen van het Reveil een » Société évangelique" en deze
richtte eene theologische school" op . In 1849 verbonden zich de afzonderlijke gemeenten tot een V r ij e k e r k . In deze kerk zijn weder twee
richtingen opgekomen : de gemeente der Pélisserie en de gemeente de
1'Oratoire . Eerstgenoemde vertegenwoordigde de strengere richting . In 1883
gingen deze beide uit elkander .
In W a a d t l a n d drong het Reveil ook door, maar daar bewerkte het
niet aanstonds separatie. Toen echter in 1845 de radicale volkspartij
maatregelen nam tegen bidstonden en van de predikanten eischee, dat
zij een politieke proclamatie van den kansel zouden voorlezen, verlieten
153 predikanten de kerk en stichtten de Vrij e W a a d t l a n d s c h e kerk .
De man, die in Waadtland veel gearbeid heeft tot geestelijke opwekking
en tot verdediging van de vrijheid van godsdienst was A 1 e x a n d r e
R . V i n e t (1797-1847), een geleerd man, die echter zeer individualistisch
was. Jaren lang was hij hoogleeraar te Lausanne .
Het Reveil deed ook zijn invloed gevoelen in D u i t s c hZ w i t s e r l a n d maar niet in die mate als in Frans h'
Zwitserland . Het kanton Bazel was altoos tamelijk behoudend
geweest. Daar heerschee nog altoos iets van den piëtistischen geest . De
aldaar gestichte Z e n d i n g s v e r e e n i g i n g werkte ook voor eigen omgeving veel goeds . In het kanton Z i r i c h verzette het volk zich nog
Daitech•
Zwitserland.

97
wel tegen de benoeming van den radicalen Dr . D . Strausz, maar hier
drong het Rationalisme meer en meer door . In het k a n t o n B e r n kwam
n de theologische faculteit een overheerschend kerkelijk liberalisme aan
het daglicht.
Drieërlei partijen vielen in Duitsch-Zwitserland duidelijk te onderscheiden,
n .m . de r e c h t s c h e behoudende partij doorgaans piëtistisch getint,
de m i d d e n p a r t ij in verband staande met de Duitsche Vermittelungstheologie, (o .a. Hagenbach in Bazel) en de 1 i n k s c h e 1 i b e r a 1 e, soms
radicale partij .
Sinds 1870 voert de linker partij, ook wel de Reformpartij, den
boventoon . Zij maakte allerhande stuitende bepalingen voor het kerkelijk
leven, zooals de bepaling, dat een predikant maar voor 6 jaar mocht
beroepen worden . Sinds 1883 is in Bazel en Zi rich de doop facultatief
gesteld en sinds 1898 worden niet-gedoopten als leden der kerk aangemerkt .
Zulk een radicalisme moest tot reactie voeren . Deze kwam van twee
zijden . Eensdeel kwamen velen in c o n v e n t i k e l e n te zamen, maar
verbraken den band met de kerk niet terwille van de sacramenten . Deze
conventikelen zijn meest piëtistisch van aard, maar tal van uitmuntende
Christenen behooren ertoe . Anderdeels zijn er tal van leden uit de kerk
getreden en hebben eene E g i i s e i n d é p e n d a n t e gesticht (1873) . Tot
deze behoorde o . a . de bekende uitlegkundige F . C o d e t. In 1907 werd
de volledige scheiding van kerk en Staat geproclameerd . De desbetrcff`nde
wet is in werking getreden in 1909, maar de houding der radicalen is
tot nu toe tegenover de religie niet zoo vijandig als in Frankrijk .
Zwitserland, het land van de Reformatie, is een bolwerk geworden
voor het ongeloof, ten minste wat de groote steden betreft . Alleen in
de landelijke gemeenten vindt men hier en daar nog waren godsdienstzin
en een vasthouden aan de hoofdwaarheden der Hervorming . Wie echter
eens of meermalen een godsdienstoefening in een Evangelisch-gereformeerde kerk in een der dorpen, b ijv. i n het kanton Bern bijwoonde,
heeft zeker versteld gestaan over de geringe opkomst . De kerken zijn
nog voor geen derde deel gevuld, en onder de toehoorders is de lagere
volksklasse bijna alleen of geheel alleen vertegenwoordigd en onder deze
vormen de vrouwen dan nog het grootste contingent .
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§ 22 .

Vervolg .

Nederland.
Het Rationalisme had ook zijn verderfelijker invloed in
de Gereformeerde kerken van N e d e r l a n d doen gevoelen .
Bestrijding van de leer der vaderen was aan de orde van
den dag. In 1811 gaf J . H . R e g e n b o g e n, professor te Franeker, zijn
Christelijke godgeleerdheid naar de behoefte van dezen
tij d uit . In dat boek vierde het Rationalisme hoogtij . Met het begrip
van de bijzondere openbaring werd ook dat van het wonder verwijderd ;
de zonde heette voortaan onvolkomenheid, de verlossing verlichting,
het geloof verstandsovertuiging, de bekeering verbetering . Christus een
zedeleeraar, de kerk een verbeterhuis en ontwikkelingsschool, de doop
een formaliteit, het nachtmaal een broederfeest" . In het voetspoor van
dezen rationalist traden tal van leerlingen, die de gereformeerde leer
bestreden en hare aanhangers voor obscuranten uitmaakten . Bij het begin
van de 19e eeuw was het meerendeel der predikanten en godgeleerden
heterodox. Het getal der rechtzinnigen was niet groot en de meesten
hunner zwegen, toen het tijd ware geweest om te spreken . Tegenover
dit Rationalisme trad het S u p r a n a t u r a l i s m e te voorschijn . In Duitschland had deze richting talentvolle verdedigers . Zij erkenden » de noodzakelijkheid en werkelijkheid der bijzondere openbaring in de leer van
Christus gegeven, inzonderheid door wonderen en voorspellingen van
Godswege bevestigd" .
In ons land huwde het Supranaturalisme met het Rationalisme . Daardoor ontstond eerre richting, welke men gewoon is aan te duiden met
den naam van j u s t e-m i 1 i e u . Het Rationalisme was velen te radicaal,
het Supranaturalisme te conservatief. Daarom zocht men naar een middenweg. » De scherpste en aanstootelijkste punten van het oude dogma
werden afgeslepen ." Daardoor onstond bij leeraars en leden een Laodiceesche lauwheid . Al, wat den toon aangaf, zong mede in het nieuwe
lied der ware liberaliteit . Men werd zoo verdraagzaam, dat men het
onverdragelijkste verdroeg . W . H o v i n g gaf in 1816 te Groningen een
boek uit getiteld : Christendom en Hervorming, vergeleken
met den protestantschen kerkstaat bijzonder in de NederAlgemeens
toestand .
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landen . Daarin kon men lezen : » blijft weg met uw leer van de Driet enheid" .
De liturgische geschriften werden » allerellendigste formulieren" genoemd
en er werd in dat boek gesmeekt om verbreking van » Dordtsche kluisters".
Slechts enkele stemmen gingen op tot verdediging van de oude leer .
Lukas Fockens, predikant te Sneek en Nicolaas Schotsman,
predikant te Leiden traden wel moedig in het krijt, maar men overlaadde hen met smaad en trachtte hun stem te versmoren .
Zoodra in eerre kerk de w a a r h e i d geloochend wordt,
gaat ook het gevoel voor , r e c h t verminderen . Dat bleek
duidelijk in het beruchte daar 1816.
Na de herstelling van Nederlands onafhankelijkheid wilde Koning
Willem I zich het lot der kerken aantrekken . Toen hij in het buitenland
toefde, had hij kennis gemaakt met de Luthersch-consistoriale kerk in
Duitschland en met de Episcopaalsche kerk in Engeland . Er was in die
organisaties veel, dat hem aantrok . In 1814 werd reeds een afzonderlijk
Departement voor den eeredienst opgericht . In hetzelfde jaar
werd door den Raad van State geadvizeerd eerre c o n s u 1 e e r e n d e
c o m m i s s i e te benoemen van verlichte leeraars en andere kundige
mannen . Deze moesten den koning en zijne raadsleden voorlichten omtrent den meest gewenschten kerkvorm . In stilte werd nu aan het Departement van binnenlandsche zaken een n i e u w R e g l e m e n t klaar gemaakt onder toezicht van den secretaris J a n s e n . Toen het gereed was,
werd aan den koning het plan voorgelegd, om in stilte eerre commissie
te benoemen . Dit geschiedde op 11 Mei 1815 en, wat op het Departement
klaar gemaakt was, werd aan elk predikant toegezonden onder den titel
Algemeen Reglement voor het bestuur van de hervormde
kerk in het koninkrijk der Nederlanden . De elf verlichte
mannen brachten enkele wijzigingen aan en kwamen daarna op 25 Oct .
1815 in den Haag bijeen . Daar werd het Reglement goedgekeurd . Daarna
bracht de Raad van State nog enkele wijzigingen aan en o p 7 Jan .
1816 volgde de koninklijke goedkeuring.
Het nieuwe
Reglement
nieuw .

De oude Dordtsche kerkenordening was dus nu op zijde
gezet en een Reglement was daarvoor in de plaats gekomen, dat c o 11 e g i a 1 i s t i s c h de kerken oploste in een
genootschap . Het schibboleth voor de Gereformeerde kerken was de
De Synode
ven 1816 .
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autonomie van de plaatselijke kerk, maar deze ging door het
nieuwe Reglement geheel en al teloor en eerre bestuursmacht werd gecreëerd, die geheel tegen het karakter der kerk streed .
De classis Amsterdam protesteerde op 4 Maart 1816 bij den koning,
maar dit protest werd onontvankelijk verklaard, omdat de classis Amsterdam niet meer bestond . (Er was n .m . eerre nieuwe verdeeling gemaakt
in de classes) .
4p 3 Juni 1816 werd in den Haag de eerste Synode onder
de vigeur van het nieuwe Reglement gehouden . De'leden van
de Synode waren door den koning benoemd. Ds . Krieger was voorzitter
en de Synode gaf in alles duidelijk blijken, dat zij de regeering naar de
oogen zag . Enkele protesten van predikanten uit de classes Leiden en
Woerden waren zonder eenig succes . De tijd van de hiërarchie was
ingeluid, en de wederrechterlijke, van buiten opgelegde, organisatie zou
jammerlijk blijken voor de Nederlandsch Hervormde kerk .

§ 23. Vervolg.
Reveil en Afscheiding .
Uit Zwitserland en Frankrijk kwam de geest van het
R e v e i 1 zich ook krachtig openbaren in ons land . Het
Reveil droeg een eigenaardig karakter . Het was ontstaan als een reactie
tegen de ongodsdienstigheid . De mannen van het Reveil riepen tot geloof en bekeering. Zij waren in woord en wandel levende brieven van
Christus, maar zij hebben niet reformatorisch gearbeid voor het vervallen
instituut der kerk . Het Reveil was eerre algemeen-Christelijke doch geen
kerkelijke beweging. Vandaar dat mannen, die tot geheel van elkander
verschillende kerken behoorden, zich erbij aansloten . Toch heeft het
Reveil veel zegen afgeworpen, ook in ons land, voor de herleving van
den godsdienstzin, voor het onderzoek der Heilige Schrift en voor het
waarachtig geloof in Jezus Christus als den Verlosser van zondaren .
Voornamelijk openbaarde het Reveil zich onder de hoogere kringen, en,
hoewel van buiten tot ons gekomen, heeft het Reveil in ons land een
eigenaardig type verkregen .
Reveil.
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De voorlooper van het Reveil was W i 11 e m B i 1 d e r d ij k
(1756-1831), dichter en geleerde . Deze man, niet altijd
aangenaam in den omgang, door velerlei tegenspoed vaak geprikkeld,
was een kloeke strijder voor de oude waarheid . Hij heeft de oppervlakkigheid van zijn tijd heftig gekastijd . Calvinist was hij in zijn hart.
Vandaar dat hij zijn scherp zwaard niet alleen hanteerde tegenover de
Rationalisten, maar ook tegenover de Arminianen . Rondom zich verzamelde
hij een kring van jonge mannen, die hij met liefde wist te bezielen voor
de beginselen, die hem dierbaar waren .

w. Bilderdijk.

Een zijner meest bekende leerlingen is
da
Costa
geweest, een bekeerde Jood, een vurigeIs.zoon van
het
Oosten, die in 1823 uitgaf zijne Bezwaren tegen den geest der
e e u w, een boek, dat als een donderslag bij helderen hemel was . In dat
boek wees hij het volk van Nederland op » zijn geestelijk verval op het
gebied van godsdienst, zedelijkheid, staatkunde, wetenschap enz ." Toen
brak de storm los . De verdraagzamen vergaten plotseling zichzelve . De
Arnhemsche Courant noemde da Costa een ,,ellendeling" . Zondags werd
er van den kansel tegen hem gewaarschuwd . Men zond hem schandbrieven
over de post en zijn huis moest zelfs door de politie bewaakt worden .
Aller hand scheen tegen den man, die het gewaagd had een wanklank
te laten hooren in het koor der ware liberaliteit . Alleen Bilderdijk, zijn
geestelijke vader, en Willem de Clercq, de beroemde improvisator, bleven
hem getrouw.
Is. da Costa .

Onder hen, die medewerkten om het volk van Neder-

Groen van
van
land terug te leiden op de oude beproefde paden, moet
Prinsterer .

G'

voornamelijk gewezen worden op Mr. G . G r o e n
P r i n s t e r e r (1801-1876), een der grootste mannen, die Nederland in
de 19e eeuw gekend heeft . Hij was onder de prediking van Merle
d'Aubigné te Brussel tot bekeering gekomen . Sinds die ure was zijn
leuze : tegenover de Revolutie het Evangelie . Gedurende zijn
leven heeft hij niet veel vrucht op zijn arbeid gezien . Meestal stond hij
alleen, maar na zijn dood heeft men bespeurd, tot welk een zegen deze
staatsman en Evangeliebelijder voor staat en kerk is geweest . Op staatkundig terrein was hij niet contra-revolutionair, zooals Bilderdijk,
maar antirevolutionair . Op kerkelijk terrein was hij juridisch-
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c o n f e s s i o n e e l en niet zooals da Costa een voorstander van den
m e d i s c h e n weg. Hij was een besliste vijand van leervrijheid . De belijdenis was voor hem het levensbeginsel van de kerk.
Ook op schoolgebied was hij een moedig strijder . Hij ijverde voor de
Christelijke school . Zelf vorstelijk gevende van het zijne en aan velen
hulp biedende, is hij voor het Christelijk onderwijs in zijn opkomst een
steunpilaar geweest .
Tijdens zijn leven is hij vaak gesmaad, maar na zijn dood is de bekwame historieschrijver, de Christelijke rechtsgeleerde, de antirevolutionaire
staatsman, de kampioen voor het Christelijk onderwijs door vriend en
vijand gehuldigd . Duizenden in ons land danken God voor den man, die,
toen de tijden donker waren, als een ster geschitterd heeft .
In den eersten tijd van het Reveil leefden de vrienden
De Christelijke
zonder eenig verband . Toen behoorden o.a . tot hen, bevrien en,

halve de eerder genoemden, de Waalsche predikant

B a h 1 e r, de Episcopaalsche predikant T h e l w all, de doopsgezinde

Ter Borg, de Nederlandsch Hervormde L a a t s m a n . In 1845 werden
echter op initiatief van 0 . 0. H e l d r i n g (1804-1886), den bekenden
filantroop, samenkomsten gehouden van » Christelijke vrienden" . Groen
van Prinsterer was de aangewezen voorzitter . Men bouwde daar elkander
op in het allerheiligst geloof . Aanzienlijken en burgers (hoewel de laatsten
maar schaars vertegenwoordigd waren) spraken met elkander over den
weg van zaligheid . Men wist wel, dat men niet éénzelfde moeder had,
maar men verheugde zich er in, dat men éénzelfden Vader bezat . Op de
samenkomsten verschenen behalve de reeds genoemden, N i c . Beets,
J . P . Hasebroek, J . J . v . Tooreneríbergen, de doopsgezinde J . de
L i e f d e, de afgescheidene A . B r u m m e 1 k a m p, de Luthersche L . C .
Lentz . Voorts dr . A . Capadose, Mr. P. J. Elout van Soeterwoude, Mr. D . J . baron Mackay van Ophemert, Mr. C . M . v . d .
Kemp, Mr . J . J . L . van der Brugghen, J . A . Wormser e .a. Sinds
1847 hadden zij een eigen orgaan De Vereeniging, Christelijke
stemmen.
In 1834 ontstond in ons land eene kerkelijke beweging
welke genoemd werd de A f s c h e i d i n g . Deze Afscheiding was geen rechtstreeksche vrucht van . het Reveil, al hebben enkelen
De Afscheiding,
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harer leiders, vooral wat hun geestelijk leven betreft, veel aan het Reveil
te danken . Het Reveil heeft meer bezield dan hervormd, terwijl de Afscheiding juist Reformatie van de Gereformeerde kerken beoogde .
De Afscheiding is ook niet geweest een uitloopster van de piëtistische
beweging. Zij heeft even weinig te doen met het wereldschuwe Piëtisme
als met het lichtschuwe Methodisme.
Zij is ook niet geweest het onvoorzichtig optreden van enkele ontevreden jeugdige predikanten .
Zij was een nationale gereformeerde beweging, opgekomen uit den boezem der kerken, die zich ten doel stelde den
terugkeer tot de leer en den dienst der Vaderen .
In 1829 werd Hendrik de Cock predikant te Ulrum . Hij
was toen nog blind voor de waarheid, maar enkele godvruchtige leden in de gemeente waren het middel tot zijn
waarachtige bekeering. Hij begon nu de gereformeerde leer, die hij niet
kende, te bestudeeren . Calvijns Institutie en de Dordtsche leerregels
werden biddend door hem onderzocht . Weldra trad hij op, om de ware
gereformeerde leer te prediken . Velen van heinde en ver kwamen onder
zijn gehoor. In 1831 schreef hij een boekje getiteld Ernstige e n hartelijke toespraak aan mijne landgenooten in deze zorgvolle
en droevige dagen vooral in betrekking tot hun eeuwige
b e 1 a n g e n . Dat was een conscientiekreet. De Groninger hoogleeraar
Hofstede de Groot achtte het zelfs gewenscht, zijn vroegeren vriend te
vermanen, doch tevergeefs .
In 1833 verschenen twee boekjes, die op den loop der historie een
grooten invloed uitoefenden . Het eene was van Dr . M e y e r Brouwer
te Uithuizen en droeg tot titel N o o d i g e w a a r s c h u w i n g e n heilzame raad aan mijne geweente en het andere was van
Ds . Benthem Reddingins te Assen en had tot opschrift : Brieven
over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in
d e H e r v o r m d e k e r k . In beide boekjes werden de godvreezenden
voor dweepers uitgekreten . De Cock las ze met innige verontwaardiging.
Hij wilde ze beantwoorden, maar, voor hij daartoe kon overgaan, moest
hij voor het classikaal bestuur verschijnen, omdat hij twee kinderen
gedoopt had van buiten zijne gemeente . Ds . de Cock werd deswege
vermaand .
Hendrik
de Cock.
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Daarna schreef hij zijn boek : V e r d e d i g i n g v a n d e w a r e gereformeerde leer en de ware gereformeerden bestreden
en ten toon gesteld door twee zoogenaamde gerèformeerde leeraars of de schaapskooi van Christus aangetast
door twee wolven en verdedigd door H . de Cock . Over dit
schrijven werd de Cock voor het classikaal bestuur gedaagd en, hoewel
het vereischte a/ 3 van de leden niet tegenwoordig was, werd hij voor
onbepaalder tijd geschorst. De Cock beriep zich op het provinciaal
kerkbestuur . Dit beloofde de zaak te zullen onderzoeken . In dien
tusschentijd plaatste de Cock een voorrede in een boekje, dat in forsche
taal de Evangelische gezangen bestreed . Toen trad het provinciaal kerkbestuur op en bevestigde het classikale vonnis . De tijd der schorsing
was bepaald op twee jaren met verlies van tractement . Dit vonnis werd
kort daarop gevolgd door a l g e h e e 1 e a f z e t t i n g . De Cock beriep zich
op de Synode, en deze oordeelde, dat men hem nog een tijd van beraad
had moeten laten . Die tijd werd hem nog gegund (een half jaar) . Toen
werd hij voor goed afgezet .
Op 13 Oct . 1834 besloot de kerkeraad van Ulrum in zijn
geheel zich af te scheiden van de Nederl . Hervormde kerk
o m t e b 1 ij v e n b ij d e w a r e k e r k . Op den volgenden dag verklaarde
de gemeente (8 leden uitgezonderd) zich h o m o g e e n met den kerke
raad. Ulrums kerk had zich afgescheiden van het Genootschap, en keerde
weder tot de leer en den dienst der vaderen . Afscheiding was geen
d o e 1, maar m id d e l om te komen tot kerkherstel .
Een schok ging door het gansche land . Sinds de Reformatie van de
16e eeuw had men van zulk eene daad niet gehoord . De Cock werd
spoedig gevolgd door H . P . S c h o f t e, A . B r u m m e 1 k a m p,
S . v . Velzen, A. Gezelle Meerburg e . a., die allen om conflicten
met de Besturen afgezet werden. De candidaat v . R a a 1 t e, die later
naar Noord-Amerika toog, werd voor het provinciaal kerkbestuur
afgewezen, omdat hij de Reglementen niet kende . Na de Afscheiding
werd hij op de eerste Synode te Amsterdam geëxamineerd en toegelaten .
In 1836 bedroeg het aantal Afgescheiden ruim 4000 . De meesten vond
men in Groningen . Zij werden eerst vervolgd, omdat de regeering de
wet op de verboden samenkomsten (Code Napoleon) op hen toepaste .
Vergaderingen van 20 personen en daarboven mochten niet gehouden
worden . De Cock zat drie maanden gevangen . Honderden guldens
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werden aan boeten betaald . Groen van Prinsterer nam het voor der
Afgescheidenen op in zijn boek Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsrecht getoetst .
L . G . C. Ledeboer en H . J. B u d d zijn
i n g, predikanten
; C. Lede
te
Benthuizen
en
te
Big
gekerke'
twee eigenboer en
aardige figuren geweest. Zij waren singulier in vele dingen,
H. J..Badding.
gansch anders dan de andere Afgescheiden predikanten .
Ledeboer, die te Benthuizen de vromen aantrok door zijn gevoelige
prediking, begroef den gezangenbundel en de synodale reglementen
achter zijn huis in den tuin . Op 13 Nov . 1840 werd hij geschorst, en,
omdat de toegang tot den kansel hem ontzegd werd, predikte hij in een
door hem gekocht huis. Op 26 Jan . 1841 werd hij afgezet . Eerst wendde
hij zich tot de Afgescheidenen en woonde zelfs hun synode te Amsterdam
bij, maar het » vragen om vrijheid" was zulk een doorn in Ledeboers
oog, dat hij zich weder van hen afkeerde en zelfstandige gemeentere
stichtte. Hij trok het gansche land door en stelde overal opzieners aan
o . a. P, v . D ij k e en D . B a k k e r. Zoo ontstonden tal van Ledeboeriaansche gemeenten . Deze kenmerken zich door grooten eenvoud .
Ze zingen de psalmen van Datheen, houden zeer gestreng den Zondag,
beminnen een gemoedelijke prediking en verwarren niet zelden de be .
griepen buitengewoon en godzalig.
Een eigenaardig man was ook H . J. B u d d i n g, predikant te Biggekerke . Op 1 April 1876 scheidde deze zich af, omdat hij geen gezangen
wilde laten zingen. Hij had meer gaven dan Ledeboer, was ook meer
geregeld in zijn prediking, maar was overigens even mystiek aangelegd .
Ook hij behoorde korten tijd tot de Afgescheidenen, maar hij verbrak
de kerkelijke gemeenschap met deze en stichtte eigen gemeenten, waarvan er nu nog verscheidene in Zeeland bestaan, evenzeer als er
verschillende Ledeboeriaansche gemeenten zijn . In het laatst van zijn
leven schijnt hij van de gereformeerde leer afgeweken te zijn . Hij zelf
ontkende dit .
L.

Onder de Afgescheidenen ontstond een niet geringe
Onderlinge
v e r d e e 1 d h e 1 d . De diepste grond van deze verdeeldheid
verdeeldheid,
was het continuïteitsbesef . Velen der Afgescheidenen
hielden vast aan de gedachte, dat zij de voortzetting waren van de
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te Amsterdam . In het jaar 1921 overleed hij . Thans zijn aan de Theologische school werkzaam de hoogleeraren H . B o u w m a n, A. G . H o n i g,
J . Ridderbos, T. Hoekstra en S . Greydanus .

§ 24 . Vervolg .

Godgeleerde stroomingen .

Om de geschiedenis der kerk in ons land goed te kunnen volgen, is
het noodzakelijk te letten op de verschillende godgeleerde stroomingen,
welke zich gedurende de 19e eeuw in Nederland hebben geopenbaard .
Gedeeltelijk vinden deze stroomingen haar oorsprong aan de universiteiten .
Groninger
xichting .

De Groninger richting, ook wel de Evangelische
genoemd, vond haar verdedigers aan de Groninger academie

Zij was gedeeltelijk gevormd door den Utrechtschen hoogleeraar en bewonderaar der Platonische filosofie, P h . W . v a n H e u s d e
(1718-1839) en deels door de professoren P . Hofstede d e Groot
(1802-1806) en L . G. P a r e a u (1805-1882) . Deze richting was, wat de leer
van God aangaat u n i t a r i s c h, en, wat de leer van zonde en genade betreft
S e m i-P e 1 a g i a a n s c h en in de beschouwing van den Middelaar A r i a a n s c h .
Het Evangelie was voor haar niet een blijde boodschap der verlossing, maar
een middel om het menschdom op te voeden tot God . De leer des duivels
werd geheel en al gemist en, wat de toekomst aangaat, werd gepredikt, dat
eens alle dingen zouden worden hersteld, d .w .z. dat er geen eeuwige straf
zou wezen . Deze richting heeft in de eerste helft der 19e eeuw grooten invloed uitgeoefend, voornamelijk in de Noordelijke provinciën.

De Groninger richting hield nog aan een bijzondere openbaring vast en geloofde nog aan de lichamelijke opstanding
van Jezus, maar dit ging velen niet ver genoeg . J . H.
S c h o l t e n (1811-1885), leerling der Utrechtsche academie, eerst predikant
te Meerkerk, later hoogleeraar aan het Athenaeum te Franeker, werd hoogleeraar aan de hoogeschool te Leiden . Hij oefende daar een grooten invloed
uit op zijne studenten . Door zijne Nieuw-Testamentische studiën en
bovenal door zijne Leer der Hervormde kerk in hare grondbeginselen vestigde hij zich een naam als geleerde . Hij trachtte zijne filosofische
(deterministische) beschouwingen ingang te doen vinden . De Groninger
Moderne
richting,
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richting verwaterde de Gereformeerde theologie, maar de moderne richting
van Scholten ondermijnde haar door haar hoog-opgezette critiek . Naast Scholten
arbeidde A . K u e n e n (1828-1891), die door zijne studiën over het Oude
Testament niet weinig heeft bijgedragen, om de moderne richting bij velen
ingang te doen vinden . Naast deze beiden arbeidden C . P . T i e 1 e e.a.
De leerlingen van Scholten en Kuenen durfden niet aanstonds met hun
afwijkende meeningen voor den dag te komen . Men hield zich in het preeken
nog aan de oude termen, al bedoelde men geheel iets anders . Enkelen
traden echter met open vizier op . A . P i e r s o n (1831-1896) schreef zijn
Richting en leven en de Oorsprong der moderne richting, en
Cd . Buskeu Huet. (1826-1886) gaf zijn Brieven over den Bijbel uit.
Nu scheen de moderne richting een bloeitijd tegemoet te gaan . Velen sloten
zich bij haar aan. Hooykaas Herderschee, Maronier en in 1864 de welsprekende
Dr. Zaalberg in den Haag, die publiek van den kansel de heiligste waarheden
loochende. Toch was de bloei slechts van korten duur . Enkele moderne
predikanten gevoelden, dat zij toch eigenlijk niet in de kerk thuis hoorden .
Buskeu Huet in Haarlem legde zijn ambt neder en ging naar Parijs. Pierson,
in Rotterdam, volgde diens voorbeeld en ging naar België . H, de Veer, in
Delft, werd directeur aan een Hoogere Burgerschool .
De hoogeschool te U t r e c h t was altoos nog behoudend .
Apologetische
De hoogleeraren B o u m a n en V i n k e gingen niet met de
richtin 9
.
heerschende richting mede . Toen echter aan die school C .
W. 0 p z o o m e r (1821-1892) als hoogleeraar optrad, en deze eene empirische
school stichtte, dreigde er gevaar. Intusschen waren aan die hoogeschool als
professoren verbonden J . J. v. O o s t e r z e e (1817-1882) en J . J . D o e des
1817-1897), die den strijd aanbonden tegen de Tubinger school, maar evenzeer
tegen Scholten en Opzoomer . Hun richting wordt de a p o l o g e t i s c h e genoemd . Ongetwijfeld heeft hun arbeid vrucht gedragen . Het positief geloof is
er door gesterkt, maar eene richting moet, om op den duur zich te kunnen
laten gelden, niet alleen apologetisch zijn . Wat het teische betreft, is de
Utrechtsche hoogeschool in die dagen uiterst zwak geweest .
De vader van de Ethische richting is D . Chantepie
d e 1 a S a u s s a y e (1818-1878), die, na eerst predikant te zijn
geweest, hoogleeraar werd in Groningen (1872). Deze gevoelde
zich aangetrokken tot de geschriften van Schleiermacher . Hij ging in zijne
theologie niet uit van de H . Schrift als kenbron der goddelijke waarheden,
maar hij ging uit van het geloovig bewustzijn der gemeente . Uit het leven
der gemeente moest de theologie ontstaan . Het dogma is niets anders dan de
De Ethische
.
richting
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formuleering van het beslaande leven. God had, volgens hem, Zichzelven geopenbaard en geen begrippen of waarheden .
Christus is de volkomen eenheid van God met de menschheid . Na Zijne
opstanding stroomt het leven uit Christus in de gemeente. Deze inwoning
Gods zal echter in deze wereldperiode niet volkomen worden .
Wie als bron voor de theologie het bewustzijn der gemeente stelt, moet,
omdat het leven altoos voorafgaat aan de beschrijving van het leven, de
moraal stellen voor de dogmatiek. Die verliest den vasten grondslag van het
dogma, om zich straks te verliezen in het moeras van subjectieve gevoelens .
Dat is ook merkbaar bij de ethische theologen . Het is uiterst moeilijk, om
aan te tonnen, waarin eigenlijk de ethische theologie bestaat . Ieder heeft bijna
een aparte theologie en, omdat helderheid van voorstelling en belijning der
begrippen nu juist niet de hoofdkenmerken van deze richting zijn, is er altoos
veel zwevends in haar beschouwingen .
Onder de oudere leerlingen behooren de oud-hoogleeraar J . H. G u n n i n g
en de predikant J . H . L . R o o s e m e y e r. Langzamerhand is bij de Ethischer
een tegenzin ontstaan tegen alles, wat confessioneel is . Duidelijk is er onder
hen een r e c h t s c h e partij merkbaar, die meer behoudend is en een
I i n k s c h e, die meer nadert tot de vrijzinnigen .
Zij, die in de Ned. Hervormde kerk zich wilden houden aan
Confessioneele
de belijdenis, vormden de c o n f e s s i o n e e l s richting . In
richting(.
1865 werd de Confessioneele vereeniging opgericht
te Utrecht. Ds . G . B a r g e r van Utrecht was voorzitter, J . W. F e 1 i x, insgelijks te Utrecht, en 0 . G. H e 1 d r i n g te Hemmen waren er de steunpilaren
van . Deze vereeniging stelde zich ten doel versterking van den band aan de
belijdenis en saamwerking van allen, die aan de belijdenis getrouw wilden
blijven . Art. 3 van hare statuten hield in, d a t d e b e l ij d e n i s d e r kerk
boven allen kerkvorm en ieder reglement als voorwaarde der
kerkgemeenschap behoort te worden geëerbiedigd en bijgevolg geen bepaling, die aan de handhaving van dit hoogste
goed der kerk in den weg staat, voor hare voorgangers en
leden verbindend mag worden geacht . De ziel van deze beweging
werd al spoedig Dr. A . K u y p e r (geb . 1837). In latere jaren is in de confessioneels vereeniging de eenheid niet toegenomen . Het bleek, vooral nadat
met de Doleantie velen uit deze vereeniging gegaan waren, dat er zwakconfessioneelen, gematigd-confessioneelen en streng-confessioneelen waren .
(Zie daarover de volgende paragraaf) .
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§ 25 . Vervolg .
De strijd der confessioneelen in de Ned. Hervormde kerk .
Nadat, mede door de Afscheiding, veter oogen waren
opengegaan voor den droeven toestand, waarin de Ned .
Hervormde kerk zich bevond, begonnen zij, die getrouw wenschten te
blijven aan de belijdenis, den strijd voor de confessie . Na de vele
adressen, welke de Synode in den eersten tijd der Afscheiding ontving,
werd zij eenigen tijd met rust gelaten, totdat in 1841 Ds . B. M o o r rees
den ouden strijd, reeds in de dagen van Ds . M o 1 e n a a r in den Haag
begonnen, hernieuwde . Een adres, door 8790 gemeenteleden geteekend,
werd aan de Synode gezonden en in dat adres werd aangedrongen op
handhaving der formulieren van eenigheid, wederilivoering van het oude onderteekeningsformulier, en herziening der reglementen naar de kerkenorde van Dord r e c h t. Op hooghartigen toon antwoordde de Synode, dat de onderteekenaren onbevoegd waren, om te oordeelen . Zij bedreigde zelfs de
predikanten, indien zij op dezen weg voortgingen .
B . HIoorrees,

ding had de Synode gedaan, dat gewichtige gevolgen
EnZij had n
had.
.m . verklaard, dat de predikanten verplicht
aagsche
waren de kerkleer in w e z e n e n h o o f d z a a k te onderHheeren,
wijzen. Omdat dit in de meeste kerken niet geschiedde,
richtten zeven Haagsche heeren, t .w. G r o e n v a n P r i n s t e r e r, Van
Hogendorp, Gevers, Capadose, Elout van Soeterwoude,
S i n g e n d o n c k en V a n d e r K e m p een adres aan de Synode, waarin
zij aandrongen op handhaving der formulieren in » wezen en hoofdzaak"
en waarin geprotesteerd werd tegen het verraad van de dierbaarste
belangen der kerk", zooals dat geschiedde door de Groninger hoogleeraren . Dit adres verwekte veel beweging. Tegenover dit adres ontving
de Synode tal van adressen, waarin sympathie betuigd werd met de
Groninger hoogleeraren . De Synode antwoordde aan de Haagsche heeren,
dat zij over iemands leer geen uitspraak wilde doen, wanneer geen aanklacht van lagere of hoogere besturen tot haar was gekomen .
Nu zonden de genoemde heeren in 1843 een tweede adres, niet aan
De zeven
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de Synode, maar aan de Hervormde gemeenten, waarin zij opwekten, om .
onrechtzinnige leeraren aan te klagen bij het betrokken kerkbestuur .
Daardoor werd de beweging nog grooter, maar de toestand werd niet
veranderd .
In 1848 had de Haagsche Synode door de nieuwe grond
wet vrijheid gekregen, om de reglementen te wijzigen . Zit
begon inderdaad het Reglement van 1816 onder handen te
nemen, maar het bleek spoedig, dat men meer h e r z i e n i n g dan v e rb e t e r i n g beoogde. In Sept . 1851 was het nieuwe Reglement gereed en
op 23 Maart 1852 werd het door Willem III goedgekeurd. D e i n h oud
van dit Reglement was echter even strijdig met het karakter der kerk als het oude .
Reglement
van 1852,

De grondwet van 1848 bepaalde, dat elk kerkgenootschap
bevoegd was zijn eigen inrichting te regelen . De Hervormde
kerk had van die vrijheid gebruik gemaakt, maar de Roomschee wilden
dit eveneens doen . Volgens den pauselijken brief van 4 Maart 1853 werd
de bisschoppelijke hiërarchie weder ingevoerd en behalve het
aartsbisdom U t r e c h t werden gesticht de bisdommen H a a r 1 e m,
's Hertogenbosch, Breda en Roermond . Dit besluit van den
Roomschee stoel verwekte groote ergernis, en de Aprilbeweging ontstond .
Van Utrecht ging een verzoekschrift naar den koning om bescherming
van de protestantsche kerk . Het ministerie Thorbecke viel wel, maar
desalniettemin werd onder het ministerie van Hall de bisschoppelijke
hiërarchie goedgekeurd. Nu werden door vele Protestanten in het leven
geroepen : de Nederlandsche Gustaaf-Adolf-Vereeniging en
de E v a n g e 1 i s c h e M a a t s c h a p p ij, die den invloed van Rome moesten
keeren, maar die door haar algemeen karakter weinig goeds uitwerkten .

Aprilbeweging.

In 1866 besloot Willem III het b e h e e r over de
Vrij beheer .
kerkeaan goederen, dat sinds 1819 aan de regeermg behoorde
aan de kerken terug te geven, zoodat er v r ij b e h e e r kwam . (Amsterdams kerk had van 1813 al vrij beheer gehad) . De Synode wilde gaarne
zeggenschap hebben in zake de kerkelijke goederen en daarom riep zij
in het leven een Algemeen College van toezicht . Vele kerken,
die op de waarschuwing van Groen van Prinsterer en anderen acht
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sloegen, gaven haar vrij beheer" niet prijs, maar andere stelden zich
onder het genoemde college .
Zeer ingrijpend was de verandering , welke in 1867
gemaakt werd in artikel 23 van het Reglement. Tot op dien
tijd had het recht van beroep uitsluitend berust bij den kerkeraad, maar
in 1867 werd bepaald, dat ook de gemeente zeggenschap zou hebben .
Op grootere plaatsen gaf de gemeente haar recht over aan een k i e sc o 11 e g e, hetwelk door haar gekozen werd, maar in kleinere kerken
nam de gemeente in haar geheel aan de beroeping deel . Het gevolg
daarvan was, dat in de meeste kerken orthodoxe predikanten beroepen
werden en de Groningers en Modernen een gevoeligen slag ontvingen .
Artike123,

De man, die van den strijd voor de confessie in de
Hervormde kerk Jaren lang de ziel geweest is was Dr . A.
K u y p e r . Hij studeerde te Leiden onder Scholten . Reeds als student
muntte hij uit door rijke gaven . Een prijsvraag over Johannes à Lasco,
door hem beantwoord, werd bekroond . In 1863 werd hij predikant te
$eesd . Als leerling van Scholten was hij de moderne richting toegedaan,
maar door krachtdadige verandering kwam er in zijn godsdienstige overtuiging een groote omkeer . In 1867 werd hij beroepen in Utrecht. Daar
schikte hij zich aan de zijde der Ethischer, maar hoe langer zoo meer
rijpte in hem de overtuiging, dat alleen in terugkeer tot de Calvinistische
levensbeschouwing redding lag voor land en volk . In 1870 ging hij naar
Amsterdam .
»Wie zóó gehaat en zóó bemind werd als deze man, moet buitengewoon zijn" . Hij was een groot geleerde, een onovertroffen journalist en
een kundig staatsman . Zijn groote encyclopaedische kennis, zijn scherp
oordeel, zijn fijne dialectiek, zijn meesterschap over de taal, zijn organizeerend talent, zijn gave om menschen aan zich te verbinden, hadden
hem een plaats gegeven in de voorste rij der groote mannen van de
19e eeuw. Eerst later zal de beteekenis van dezen grooten man ten volle
-overzien kunnen worden. Nu zien wij in hem den man, die met bewonderenswaardig talent het Calvinisme, weleer de kracht onzer stoere
vaderen, heeft weten te doen zegevieren op menig terrein .
Dr A. Kuyper.
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Op hf t terrein van het honger onderwijs heeft hij den

Vrije Linieersistoot gegeven tot de stichting van de V r ij e U n i v e r
SI
ei t,

t e i t. In 1876 werd in de wet op het Hooger Onderwijs
bepaald, dat voortaan alleen onderwijs gegeven zou worden in de godsdienstwetenschap . De theologie werd daardoor van de universiteiten gebannen. De Synode der Herv . kerk benoemde aan elke universiteit twee
kerkelijke hoogleeraren, die onderwijs moesten geven in die vakken, die
volgens de nieuwe wet niet meer tot het universitair onderwijs gerekend
werden . De nieuwbenoemden behoorden Of tot de Groninger Of tot de
moderne richting . Nu stichtten sommigen een » Vereeniging van Hooger
Onderwijs" en benoemden Dr. A . W. B r o n s v e l d als aanvullingsdocent
aan de universiteit te Utrecht . Dr . Kuyper vond dit niet doeltreffend. Hij
wenschte geen aanvulling van het onderwijs, maar zulk onderwijs, dat
geheel en al doorzuurd was van de Gereformeerde beginselen . Daarom
werd er gesticht een Vereeniging van universitair onderwijs op Gereformeerden grondslag" en van die Vereeniging ging de stichting der Vrije
Universiteit uit in 1880 . Zij begon met drie faculteiten . T h e o l o g i e Dr .
A . Kuyper, Dr. F . L. Rutgers, Dr. Ph . J . Hoedemaker . R e c h t s g e 1 e e r dh e i d Mr . D . P . D . Fabius en Jhr . Mr . A . F, de Savornin Lohman .
L e t t e r e r! F . W . J . Dilloo, Dr . A . H. de Hartog en Dr. J . Woltjer.
Tegenwoordig zijn, wat de theologische faculteit betreft, aan haar werkzaam ; H . H . Kuyper, G. H . J . W. J . Geesink, C . v . Gelderen, F.
W . Grosheide, G . Ch . Aalders en V . Hepp .
A. K u y p e r is, totdat hij zijn ambt neerlegde, de glorie van deze
Universiteit geweest . Hij was de ziel van haar bestaan . Zijn ,,Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid" legt getuigenis af van zijn hoogen
geest en van zijn altoosdurend streven, om een eigen theologische
wetenschap op te bouwen naar Gereformeerde beginselen . Hij stierf in
1921, door duizenden beweend .
F. L. R u t g e r s was zijn trouwe medestrijder . Deze geleerde was doorkneed in de geschiedenis der kerk, voornamelijk het tijdperk der Reformatie . Daarenboven had hij zeldzame gaven om het Geref . Kerkrecht te
doceeren . Hij was inderdaad de Gereformeerde canonicus van zijn tijd .
Door tal van adviezen aan kerkeraden en bijzondere personen gegeven
(deze zijn grootendeels na zijn dood uitgegeven door een zijner zonen)
heeft hij velen doen genieten van zijn helder inzicht in het kerkrecht .
Hij stierf in 1917 .
Handti. Kerkgesch, l V
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en o n t z e t t e de geschorsten uit hun bedieningen . Deze kwamen in
honger beroep . De S y n o d u s c o n t r a c t a bevestigde dit vonnis op
24 Sept . 1886 en de V o 11 e d i g e S y n o d e deed einduitspraak op 1 Dec .
1886 in denzelfden geest.
Nu begon de beweging in het land toe te nemen . Spoedig waren er
tal van doleerende kerken, die optraden onder den naam : N e d e rduitsch Gereformeerde kerken (doleerende) .
Nadat deze kerken, wat het behoud harer goederen aangaat, overal
voor de rechtbanken waren afgewezen, lieten zij den naam doleerende" vallen .
Aanstonds zochten deze doleerende kerken vereeniging
met de kerken, die sinds 1834 uit de Afscheiding ontstaan
waren . Vele voorbereidende vergaderingen werden gehouden . Op onderscheidene Generale Synoden kwam deze
gewichtige zaak ter sprake. Op de Generale Synode der
Christelijke Gereformeerde kerk, gehouden te Leeuwarden
18-29 Aug . 1891, werd aangenomen, dat de Christelijke Gereformeerde
kerk bereid was tot vereeniging onder vier conditiën : 1~ . dat men over
en weer elkander als ware en zuivere kerken erkennen zou ; 2°. dat men
zou uitspreken van de zijde der Ned . Gereformeerden, dat men niet
alleen met de besturen, maar ook met de leden in corporatieven zin
dat men geen gemeente zou formeeren, waar al
gebroken had ;
eene gemeente van een der vereenigde kerken was ; 40 , dat men zou
uitspreken de noodzakelijkheid, dat de kerk een eigen inrichting tot
opleiding van leeraren zou hebben . De Christelijke Gereformeerden verklaarden hunnerzijds het Reglement van 1869 te zullen wegdoen om
daarvoor alleen de Dordtsche kerkenordening te stellen . Op de voorloopige Synode der Nederl . Geref, kerken in d e n H a a g (1891) werden
deze conditiën aanvaard .
Vereeniging
met de
Christehjke
Gereformeerde
kerk.

3OO

In 18 9 2 had te A m s t e r d a m de vereeniging der twee
kerkengroepen plaats, en daar besloot men voortaan alleen
den naam te voeren van G e r e f o r m e e r d e k e r k e n . Deze kerken tellen
thans ongeveer 500 .000 leden en 700 predikanten .
Enkele Christelijke Gereformeerden wilden met deze vereeniging niet
medegaan . Onder leiding van Ds . W i s s e te 's Gravenhalte en
Ontevredenen.
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Met behulp van enkele Christenen riep deze in 1837 in het leven een
S o c i é t é é v a n g é l i q u e . Deze vereeniging stelt zich ten doel onder de
Belgen te evangelizeeren. Zij ontving geldelijken steun uit het buitenland,
voornamelijk uit Engeland en Schotland . Uit haar ontstond de É g 1 i s e
chrétienne missionaire belge, de Belgische zendingskerk, die in
1848 haar eerste Synode hield . Deze kei k heeft tot grondslag de Nederlandsche geloofsbelijdenis van 1562 . Tot haar behooren voor het
meerendeel Walen uit de arbeidende klasse . Zij telt 34 gemeenten, 31
predikanten, 2 evangelisten en 11 ;colporteurs . Ongeveer 11 .000 leden
behooren tot haar.
Naast deze Belgische zendingskerk bestaat de in 1839 gestichte U n i o n
des Églises évangéliques protestanten de la Belgique . Bij
deze Unie behooren Hollandsche, Duitsche en Fransche gemeenten . Een
vastgestelde belijdenis heeft deze Unie niet . Zij geniet subsidie van den
Staat . Tot haar hebben behoord de predikant H e n r i v a n M a a s d ij k
en diens opvolger N . d e Jonge .
In Brussel en Antwerpen bestaan Gereformeerde kerken,
die in kerkverband leven met de Gereformeerde kerken in Nederland .
Zij tellen te zamen ongeveer 400 leden en trachten de oude leer der
Reformatie hoog te houden in het land, dat eenmaal vooraan stónd in
den strijd voor de waarheid.
E

In D u i t s c h 1 a n d is van de Gereformeerde kerken,
welke in vroeger dagen in verschillende gedeelten van
Duitschland gebloeid hebben, niet veel overgebleven . Bijna al die kerken
zijn met de Unie medegegaan . Daardoor is het Gereformeerde leven zeer
verzwakt. In de laatste jaren komt er echter opleving. Onder de leiding
van Prof . A . Lang te Halle begint er weder eenige kracht ten goede
uit te gaan . Door correspondentie met de Gereformeerde kerken in Nederland wordt er tot behoud van de Calvinistische beginselen gearbeid .
In Oost-Friesland en in het Graafschap Bentheim zijn er
Gereformeerde kerken, die zonder staatshulp leven en geen staatsinmenging kennen . Er zijn daar 14 gemeenten met 8 predikanten . Tot
1923 onderhielden deze gemeenten een Theologische School te Emden .
Sinds dien tijd is er alleen een litterarische opleiding te Bentheim,
waaraan Ds. E . Bronger docent is. De theologische opleiding ontvangen
de studenten sinds 1923 aan de Theologische School te Kampen . Op de
Dcsitschland,
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(III . 148) . Later kwamen er ook E p i s c o p a a l s c h e geestelijken en
leeken naar Amerika. Deze stichtten een Episcopaalsche kerk, evenals
er een in het moederland bestond, maar deze kerk werd nooit populair.
Na den vrijheidsoorlog (1776-1783) werden de ,,Vereenigde Staten van
Noord-Amerika" geconstitueerd, en deze Republiek stelde vast : Ie. vrijheid van godsdienst ; 2e. dat elke kerk haar eigen inrichting zou bekostigen . Daar was dus scheiding van kerk en Staat, doch niet in dien
zin, dat de Staat met het Christendom niet rekenen wilde . Integendeel
de Republiek toont meer belangstelling in den godsdienst dan menige
andere regeering, maar de Staat wilde zich met de kerken niet inlaten,
zoolang deze geen leer huldigden, die met de openbare zedelijkheid streed .
In de Zondagsviering, in het gebed op het congres, en andere instellingen
toont de Republiek een eerbied voor den godsdienst, dien men in vele
landen van Europa mist. Het kerkelijk leven in Noord-Amerika wordt
door twee bezwaren gedrukt . Allereerst is er in Amerika een z u c h t
tot scheiding en versnippering van krachten, die jammerlijk
is en ten tweede is de Amerikaan geneigd, om alle dingen te beschouwen
uit het oogpunt van n u t t i g h e i d . Daardoor wordt de oppervlakkigheid
zeer in de hand gewerkt. Daardoor lijdt ook het kerkelijk leven .
Wij zullen hier nu de kerken noemen, die van Gereformeerden oorsprong zijn, al is het waar, dat vele van het eigenlijke Gereformeerde
type niet veel behouden hebben .
De Ep is cop a alsc h e kerk met haar bisschoppelijke
Episcopaalsche hiërarchie beschouwt zich als d e kerk
. Alle andere kerken
kerk, zijn in haar oog secten
. Eerst stond deze kerk onder de
jurisdictie van den bisschop van Londen . In 1719 hield zij haar eerste
kerkvergadering te Williamsburg . Toen ontving men nog bisschoppen uit
Engeland, maar, sinds den vrijheidskrijg (1783), trad zij zelfstandig op . In
1792 werd de eerste Amerikaansche bisschop gewijd. Het »Book of
common prayer" heeft men aangepast aan de Amerikaansche toestanden .
Het heeft ook in deze kerk niet aan strijd ontbroken . In 1873 scheidde
zich een geestelijke, die reformatorisch gezind was (D . C u m m i n s), van
de kerk af en stichtte de R e f o r m e d E p i s c o p a l C h u r c h . Deze kerk
leidt echter een kwijnend bestaan . Tot de Episcopaalsche kerk behoort
de elite in Noord-Amerika . Zij is eigenlijk de officieels kerk, wel niet
voor den Staat, maar in de oogen van velen . Tot haar behooren ruim
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1,000.000 leden . Zij telt 85 bisschoppen en 5050 geestelijken in 6789
gemeenten,
De Presbyteriaansche kerk

Presbytekerk, die
is, naar haar naam te
oordeelen, de
het naast staat
bi' de , Calvinistische
riaansebe kerk.
'
, ,

leer en dienst . Zij heeft een organisatie, die aldus ingericht is . De Presbyteriaansche kerk wordt geregeerd door presbyters
(oudsten, elders) . Zij maakt onderscheid tusschen ouderlingen, die leerera
(teaching elders) en ouderlingen, die regeerera (ruling elders) . Uit de
kerkeraden komen de Synoden op en boven de Synoden staat de G e n er a 1 e S y n o d e (general assembly), die recht heeft om wetten te maken,
welke noodig zijn voor het kerkelijk leven . Oorspronkelijk had deze kerk
de West-Minstersche Confessies' als uitdrukking van haar geloof, maar
op de Synode van 1903, te Los Angelos gehouden, is deze belijdenis
aanmerkelijk verzwakt. De Presbyterianen zijn voor het meerendeel van
Scholschen oorsprong . In 1706 werd de eerste kerkeraad gekozen . Tot
deze kerk behoorden o .a, de beroemde prediker Henry W à r d B e e c h e r,
broeder van Harriet Beecher-Stowe, en T h o m a s d e W i t t T a 1 m a g e
(1832-1902), die met kracht de zonde bestreed en machtigen invloed
uitoefende door zijne preekera en geschriften . Ook in deze kerk is strijd
ontstaan . In 1810 werd in Cumberland de C u m b e r l a n d P r e s b yt e r i a n C h u r c h gesticht, welke de leer der praedestinatie losliet . Zij
telt thans ongeveer 500 .000 leden . De Presbyteriaansche kerk telt
3 .767 .500 zielen, 7705 predikanten en 7882 kerken . De moderne en
orthodoxe elementen beginnen zich in deze kerk te scheiden . Dat verwekt heel wat strijd in Amerika .
Er bestaat in Noord-Amerika ook nog een V e r e e n i g d e P r e s b yt e r i a a n s c h e k e r k (the United Presbyterian Church), welke uit kleine
Presbyteriaansche groepen is saamgesteld . Deze telt ook ongeveer
500 .000 leden .
De Congregationalisten of Independenter
De Congrezijn
de geestelijke
kinderen van de oud eP e1 gr'tmvaders .
g
gationalisíen,
Hunne gemeenten staan geheel onafhankelijk (independent)
naast elkander . Van eenig zeggenschap van eene Synode, hetzij over de
leer of over den dienst in de kerk, willen zij niet weten . Wat de belijdenis
aangaat, staan zij op den bodem van het Calvinisme . Opmerkelijk is hun
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ijver voor de zending. Zij hebben acht theologische seminaries, waarvan
het voornaamste zich te Chicago bevindt . Het zielental bij de Congregationalisten is ongeveer 2 1 /2 millioen . Zij tellen circa 6000 gemeenten
Hun voornaamste theoloog was j o n a t h a n E d w a r d s (1653--1758) .
In 1628 werd de eerste H o 11 a n d s c h e G e r e f o r-

De Hollandschm e e r d e k e r k gesticht te Nieuw-Amsterdam, thans NewGereformeerde

York. Zij heette toen : Reformed Protestant Dutch Church" .
Anderhalve eeuw stond zij onder het opzicht van de
classis Amsterdam, maar sinds 1792 trad zij onafhankelijk op . New-York
en New Jersey, met de stad New-York als middelpunt, was haar kerkelijk
terrein . Zij breidde zich niet ver in Amerika uit, maar bleef haar arbeidsveld bepalen tot de Hudson-rivier en de omstreken daarvan . In 1830
telde zij 194 gemeenten en 159 predikanten. Terwijl andere kerkengroepen
zich snel ontwikkelden, ging deze Hollandsch-Gereformeerde kerk zeer
langzaam vooruit . Wel poogde zij in het Zuiden, Noorden en Westen
uitbreiding te verkrijgen, maar de resultaten waren uiterst pover .
kerk.

In de eerste helft van de 19e eeuw heerschte er in

Emigratie ait
Nederland op maatschappelijk gebied groots malaise . Een
Nederland.

groote schuldenlast drukte op den Staat, de arbeidersstand
kwijnde, de bonen waren zeer laag . Daarenboven brachten de vreeseli jke
aardappelziekte en de veepest velen bijna tot den bedelstaf . Toen kwam
de wensch op, om het vaderland te verlaten . Naar Zuid-Afrika was de
afstand te groot en de toestanden daar waren niet gunstig . Daarom koos
men Noord-Amerika . Velen vertrokken naar de nieuwe wereld . De meesten
hunner behoorden tot de Christelijke Afgescheiden kerk . Ds. C . van
Raalte was hun leider . Deze stichtte in 1847 de stad » Holland". Dr. C .
v . d . M e u l e n was de stichter van ,,Zeeland" . Ds . M . A. Y p m a die
van » Friesland" . Ds . S. B o 1 k s die van ,,Overijsel" .
Ontzaglijke moeilijkheden hadden deze kolonisten te doorworstelen .
Zij moesten aan de oer-wouden bebouwbare» grond ontworstelen . Er
was dikwerf gebrek aan voedsel . Ziekte, ontstaan door de microben van
den pas ontgonnen grond, sleepte de meesten ten grave . De altoos moedige
v . Raalte riep eens in benauwdheid uit : ,,o God, moeten wij dan allen
sterven ?" De toestand werd echter langzamerhand beter . In 1849 bezaten
de kolonisten al 630 huizen . Hun aantal was ongeveer 3000 . Deze stoere
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lieden hebben den grondslag gelegd van den thans zoo bloeienden
staat Michigan .
Nauwelijks had de Hollandsche Gereformeerde kerk van
de kolonisten en hun moeiten gehoord, of zip zonden een
n .m, ds . I . N . W i' c k
afgevaardi g de
~
off, predikant te
Albany, om de Hollanders met raad en daad bij te staan .
Deze predikant was echter ook gezonden om kerkelijke
aansluiting te zoeken . Hij deed dan ook de vraag aan de kolonisten, of
deze begeerte hadden, om met de Hollandsche Gereformeerde kerk in
N .-Amerika zich te vereenigen . Van Raalte antwoordde, dat de kolonisten
-een sterk verlangen koesterden naar gemeenschap der heiligen en dat
zij allen sectegeest haatten . Zonder een gewenscht onderzoek in te
stellen naar den toestand der Hollandsche Gereformeerde kerk, werd
v. Raalte afgevaardigd naar de Particuliere Synode van Albany (1850)
en spoedig daarop was de zaak al afgehandeld . De Generale Synode
der Hollandsche Gereformeerde kerk nam de kolonisten in haar kerkverband op als c 1 a s s i s H o 11 a n d, verbonden met de Particuliere
Synode in Albany. Deze vereeniging was te haastig geschied . Daarenboven
was door de betrokken predikanten niet geheel wettig gehandeld . Men
besloot niet op de wettige kerkelijke vergaderingen tot dien belangrijken stap .
Opnemin g
in de Du d
R eforne
Church .

De droeve gevolgen bleven niet uit . Nieuwe kolonisten
Ontstaan van
uit Nederland, die eerst eenig en tijd onder de leden der
de Christelijke
'
Dutch Reformed Church in het Oosten vertoefden, beGereformeerde
merkten, dat vele toestanden daar veroordeeld moesten
kerk.
worden . Men preekte slechts zelden uit den Catechismus ,
sommigen wilden hun kinderen niet laten doopen, de catechisatiën werden
niet of spaarzaamlijk gehouden, niet-Gereformeerden werden tot het
avondmaal toegelaten, men zong gezangen, sommigen loochenden de
Gereformeerde waarheden en, wat niet het minst ergernis verwekte
men liet vrijmetselaars toe als leden, er waren zelfs vrijmetselaars onder
de kerkeraadsleden . Toen riepen velen der kolonisten uit : » men heeft
ons verkocht" en de zucht ontwaakte, om zich van de Dutch Reformed
Church los te maken . D i t i s g e s c h i e d i n 18 5 7 . Toen ontstond de
Christelijke Gereformeerde kerk in Amerika, die eerst een moeilijken
strijd te doorworstelen had, maar die langzamerhand zeer is uitgebreid .
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Niet allen, die zich eerst aangesloten hadden bij de Dutch Reformed
Church, verlieten haar. Velen bleven in die kerkgemeenschap en zoo
kwamen vele broederen tegenover elkander te staan . De Christelijke
Gereformeerde kerk telt thans meer dan 100.000 leden . Zij heeft een
T h e o l 0 g i s c h e S c h o o 1 te Grand-Rapids en zij onderhoudt daar ook
een Calvin-college . Met veel belangstelling volgt deze kerk de godgeleerde beschouwingen van de Gereformeerden in Nederland . Haar arbeid
ook op het gebied der zending moet geprezen worden . Si : Ads haar
stichting zijne vele Gereformeerde predikanten uit Nederland naar NoordAmerika getrokken en hebben daar met zegen gearbeid of arbeiden
daar nog. Men heeft Engelsche, Hollandsche en Duitsche Christelijke
Gereformeerde gemeenten.
In den strijd tegen het Chiliasme (Ds . Bultema) en tegen de moderne
kritiek (Ds . Jansen) heeft deze kerk getoond bij de Gereformeerde belijdenis te volharden .

§ 28 . De Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika en Ned .-Indië .
De Gereformeerde kerk in Z .-A f r i k a is evenals die in
Amerika door kolonisatie ontstaan (III . 149) . Voordat er
een predikant in die kerk arbeidde, werden de diensten waargenomen
door ziekentroosters, die een preek voorlazen, kranken vertroostten en
school hielden . Predicaties werden gehouden en sacramenten bediend door
predikanten, die nu en dan, op hun reis naar Ned . Indië, de Kaap bezochten .
De eerste predikant onder de Hollandsche kolonisten was J o h a n n e s
d e V o o c h t . De gemeente had haar plaats van tezamenkomst in het
huis van den commandeur . Zij werd genoemd G e r e f o r m e e r d e kerk
v a n d e K a a p . Haar grondslag vormden de Ned . Geloofsbelijdenis, de
Catechismus en de Leerregels van Dordrecht . Zij leefde onder de vigueur
van de Dordtsche kerkenorde . Geestelijk werd zij verzorgd door de classis
Amsterdam .
Later, in 1689, kwamen de H u g e n o t e n uit Frankrijk, die eerre kerk
stichtten te Drakensteen . Zij hadden een eigen predikar .t P i e r r e S i m o n d .
Deze Hugenoten zijn langzamerhand samengegroeid met de Nederlanders
en uit hen is het geslacht der Hollandsche Afrikaners voortgekomen .
AANMERKING . In 1780 werd er ook een Luthersche kerk gesticht.
Z.-Afrika.
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De Bataafsche Republiek zond in 1804, nadat de Kaap
tot
1803 in Engelsch bezit geweest was, als commissaris.
De M1st,
generaal advokaat D e M i s t . Deze man was geen calvinist,
maar een kweekeling der Revolutie . Hij stelde een nieuwe kerkorde
op, die door de gemeenten stilzwijgend werd aangenomen . Art . 1 hield
in de zoogenaamde » bevordering van deugd en goede zeden en de
eerbiediging van een hoogste Wezen" . De naam van God werd in die
kerkorde niet eens genoemd . De Dordtsche kerkenorde werd dus door
één man verworpen . Dat is het sterfjaar geweest van de Gereformeerde kerk als zoodanig in Zuid-Afrika .
In 1824 werd de eerste Synode gehouden . De oude naam G e r e f o rm e e r d zou vervangen worden door h e r v o r m d . De m e e r d e r e vergaderingen zouden voortaan h o o g e r e vergaderingen wezen . De kerken zouden haar z e l f s t a n d i g h e i d verliezen en voortaan één g r o o t G e n o o ts c h a p vormen en de kerkorde van De Mist werd als van kracht erkend .
1804 is het sterfjaar, maar 1824 het jaar van de begrafenis der
Gereformeerde kerk van Zuid-Afrika .
Kerkorde van

De
toestand
nu al treurig
er. Predikanten
traden
op, die
de oudewerd
Gereformeerde
waarheid
loochenden
en
in modernen geest predikten . Toen ontstond de zucht naar een geestelijke
opwekking, zooals die ook onder invloed van het Methodisme in
Engeland gezien was . Veertig Gereformeerde predikanten lieten eene
oproeping hooren tot het gebed om de uitstorting van den Heiligen
Geest . In 1860 werd een conferentie te Worcester gehouden en toen
volgde de opwekking. De eigenlijke Gereformeerden konden zich met
die kunstmatige gebedsoefeningen niet vereenigen en, hoewel er zeker
veel goeds aan die opwekking te danken is, moet getuigd worden, dat
zij voor de R e f o r m a t i e der kerk niets deed, evenmin als het Reveil
in Nederland en andere landen van Europa .
Qpwekking,

In X836 begon in Zuid-Afrika de groote trek . Vele boeren

De kerk der
verlieten Kaapland en trokken verder Zuid-Afrika in . Onder
Doppers,

dezen waren stoere Calvinisten, die zich niet vereenigen
konden, noch met d h nieuwe gedaante van de kerk, noch met de leer,
die daar doorgaans gepredikt werd . Zij gevoelden zich meer op hun
gemak, als zij hun B~jbel met randteekeningen onderzochten en als zij
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hun Gereformeerde schrijvers (Brakel, Smytegelt, d'Outrein e . a.) konden
lezen . In de Kaapkolonie en in den Vrijstaat waren meestal predikanten
van Schotsche afkomst, die de uitverkiezing loochenden en hoogera
prijs stelden op de z .g.n . opwekkingen, waar de boeren niet veel voor
gevoelden . Enkelen bezochten dan ook de kerk niet meer .
Nu kwam in 1858 een man naar Zuid-Afrika, die veel invloed geoerend
heeft op de kerkelijke beweging . De Christelijke Afgescheidenen hadden
Ds . P o s t m a, predikant te Zwolle, naar Zuid-Afrika gezonden „ten einde
naar den godsdienstigen toestand van hun stamverwanten in Zuid-Afrika
onderzoek te doen' . Zij gaven daarvan kennis aan de Ned . Ger, kerk
in de Kaapkolonie. Ds . Postma zag dadelijk, dat de toestand in ZuidAfrika gespannen was. Hij, en de toenmalige commandant Paul Kruger
trachtten een afscheiding te voorkomen, maar dat gelukte niet . Het moest
komen tot een breuk met de Kaapsche Synode, die hiërarchisch regeerde
over het erfdeel des Heerera . Om slechts één ding te noemen : niemand
mocht voortaan beroepen worden zonder goedkeuring van de Synode (N .B, l) .
Daarom werd op 10 Februari 1859 een Gereformeerde gemeente gesticht „op den grondslag van de drie Formulieren van Eenigheid en de
Dordtsche kerkenordening" . Deze is de H e r s t i c h t e G e r e f o r m e e r d e
k e r k zooals die g e s t i c h t was in 1665 aan de Kaap . Zij is de kerk
der Doppers, en heeft zich zeer uitgebreid. Zij heeft een eigen Theologische
School te Potchefstroom.
Behalve de Kaapsche kerk en de kerk der Doppers is
De Hervormde
er in 1853 in Transvaal nog een H e r v o r m d e k e r k gekerk in
sticht . Deze kerk wilde zich echter niet losscheuren van de
Tranavaal'
moederkerk, maar eene kinderlijke betrekking onderhouden .
Meer dan eens zijn er pogingen aangewend, om deze kerk met de Ned .
Geref . kerk te vereenigen . In 1882 scheen dit gelukt, maar enkele Hervormde gemeenten, o .a. die van Ds . Goddefroy gingen met de vereeniging
niet mede, en toen betuigden velen, die eerst meegegaan waren : wij
gaan weer op ons oude fundament bouwen" .
In N e d .-I n d i ë vertoont de Protestantsche kerk alles,
wat noodeg is om van eene kerk een caricatuur te maken .
De kerk is daar geheel en al staatsinstelling, de predikanten
zijn gouvernementsambtenaren, die door de regeering in Nederland worden
De kerk in
~T ,
Ned,-Ind ie.
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benoemd en door haar ook worden gesalarieerd. Toen de liberalen aan
het roer zaten, werden bijna altoos moderne predikanten voor deze
gouvernementsbetrekkingen geschikt geacht . Vandaar dat de Protestantsche
kerk in Ned .-Indië weinig anders is dan een kweekplaats van ongeloof .
Enkele rechtzinnige predikanten, die er later heen zijn gegaan, hebben
niet zonder zegen gearbeid, maar de Protestantsche kerk in Indië zal
eerst dan tot beteren toestand geraken, als zij verlost wordt van de
tegenwoordige organisatie . Thans is een nieuwe regeling door een
Regeeringscommissie in voorbereiding .
In Ned.-Indië zijn verscheiden Gereformeerde kerken . Zij zijn deels
ontstaan uit geloovigen, die uit Europa (meestal uit Nederland) naar
Ned .-Indië kwamen, en deels door de missie .
Europeesche kerken op Java vindt men te Batavia, Soera- .
baja, Djocjakarta, Bandoeng, Solo, Semarang en Magelang .
Op Sumatra te M e d a n .
Inlandsche kerken vindt men op Java te Poerworedjo, Temon, Kesingi, Poerbolinggo, Grendeng, Adiredjo, Glonggong, Djocja en Solo. Op Soemba te Kambaniroe en Melolo .

E,

De afwijkende groepen en de secten .

§ 29. De Remonstranten.
De R e m on
, s t r a n t e n zijn van hun oorspronkelijke geloofsbehlden ~s ver afgeweken . Wel bezaten zip in de eerste
helft der 19e eeuw nog mannen, die van behoudende richting waren .
De beide Des A m o r i e van der Hoevens (vader en zoon), M . Cohen
Stuart en anderen hunner predikanten vertoonden nog altoos het oude
type, en waren, toen het modernisme het hoofd opstak, nog verdedigers
der waarheid, maar de Remonstrantsche gemeenschap is langzamerhand
een moderne gemeenschap geworden . In de kerkenorde van 1633 was
verklaard, dat zij zich onveranderlijk wenscht te houden aan
de Heilige Schrift en dat zij wilde persisteeren bij de
c o n f e s s i e, maar in , het reglement van 1861 werd bepaald, d a t d e
Broederschap is eene Christelijke kerkgemeenschap, in
welke het Evangelie van Jezus Christus overeenkomstig
Leer.
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de Schriften in vrijheid en verdraagzaamheid wordt verk o n d i g d e n b e 1 e d e n . Maar zelfs deze formuleering vonden velen
nog te positief en, onder invloed van het modernisme, werd de formule
aldus gewijzigd in 1879, dat de Remonstrantsche Broederschap
ten doel heeft het godsdienstig leven op den grondslag
van het Evangelie van Jezus Christus te bevorderen,
daarbij vasthoudende aan het beginsel der vrijheid en
v e r d r a a g z a a m h e i d . Eerst hield de Broederschap dus nog vast aan
de traditie, daarna begon het modernisme zijn invloed te laten gelden,
en eindelijk heeft het modernisme getriomfeerd . De Broederschap is nu
het terrein van het meest geavanceerd modernisme geworden . Hervormde predikanten, die zich in hun kring niet meer thuis gevoelden,
gingen tot haar over. Hare leden bchooren meest tot het beschaafde
publiek, dat nog wel behoefte heeft, (immers een mensch kan zonder
godsdienst niet), om Zondags eene goed gestyleerde redevoering te
hoorgin over deugd en zedelijkheid .
. De ,. Broederschap telt 27 gemeenten en 28 predikanten,
die bijna allen modern zijn . Het aantal leden is ongeveer
10.000. Het bestuur over de Broederschap berust bij een algemeene
v e r g a d e r i n g, waartoe behooren de professor van het Seminarium, alle
dienstdoende predikanten, afgevaardigden uit elke gemeente en andere
leden . Deze vergadering benoemt uit haar midden eene C o m missie
voor de zaken der Remonstrantsche Broederschap, bestaande uit 5 leden, die tot taak heeft, om alle loopende zaken af te doen .
In de huishoudelijke bepalingen is iedere gemeente volkomen vrij
Daarover heeft de algemeene vergadering niets te zeggen . Vrijheid staat
voorop in alle regelingen . De doop is niet verplichtend . Men kan zeer
goed Remonstrantsch wezen zonder gedoopt te zijn . Dat eerbiedwaardige
gebruik uit de oudheid mag aan niemand tot een regel worden voorgeschreven . Met het facultatief stellen van den doop heeft eigenlijk de
Broederschap haar Christelijk karakter verloren . Wil iemand gedoopt
worden, dan kan hij kiezen tusschen kinderdoop en bejaardendoop . Ook
de doop in huis is geoorloofd . De zucht naar vrijheid is dus op dit terrein .
wel in losbandigheid overgeslagen .
In de keuze harer liederen is elke gemeente ook vrij . Men zong vroeger
nog enkele psalmen en enkele gezangen van de Hervormden, maar
Kerkinrichting.
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tot afzondering en van het oude type is weinig meer overgebleven . A 11 een
de doop der bejaarden en het verbod van den eed bleven .
In 1811 kwam de Algemeene'Doopsgezinde SoBestuur . c i e t e i t tot stand
. Dit is niet een besturend lichaam want
alle gemeenten beschouwden zich volkomen souverein, maar deze Societeit
diende, om arme gemeenten te helpen, en voor de opleiding van aanstaande
leeraren te zorgen . Zij bekostigde dan ook het Seminarium te Amsterdam .
Elke gemeente heeft haar eigen leeraar. Met den leeraar arbeiden de
ouderlingen, die samen den kerkeraad vormen . De ouderlingen zorgen ook
voor de armen en heeten in die kwaliteit diakenen . Zij worden in dat werk
bijgestaan door zusters uit de gemeente, die diakonessen genoemd worden .
De Doopsgezinden tellen 134 gemeenten met 127 dienstdoende predikanten . Veelal zijn de gemeenten zeer rijk . In ons land vindt men ze
het meest in Friesland, Groningen, Overijsel en N : Holland.
Hunne leeraren zijn aan geen formulier gebonden, maar volkomen vrij .
Zij prediken, wat hun goed dunkt, en - wat zeer opmerkelijk is - de
Doopsgezinde gemeente te Groningen besloot enkele jaren geleden, d a t
de doop niet meer verplichtend was, om tot de Doopsgezinden gerekend te worden .
Sinds hettejaar
1735 hebben de Doopsgezinden een
Opleiding, Seminarium
Amsterdam
. Aan dat Seminarium zijn mannen
van naam werkzaam geweest, o . a. Dr . S . H o e k s t r a en Dr. I. G, d e
H o o p S c h e f f e r, een verdienstelijk kerkgeschiedschrijver. Tegenwoordig
arbeiden er Dr. W . J . IC i 11 e r en Dr . J. 0 . A p p e 1 d o o r n . De studenten
volgen ook de colleges aan de stedelijke universiteit .
De Doopsgezinden zijn evenals de Remonstranten geheel van hun
oorspronkelijk type vervallen en zijn niets anders dan min of meer
geavanceerde modernen geworden .
In andere landen worden, ook Doopsgezinden aangeDe Doops•
troffen . Allereerst noemen wij hier Duitschland . Men vindt
gezinden in
andere landen, er daar nog 18000, voornamelijk in Pruisen, Baden en
Beleren, en deze houden zelfs nog gemeenschap met de
Hollandsche Doopsgezinden . Ze worden in Duitschland niet vrijgesteld
van den krijgsdienst.
9
Handt, Kerkgesch. IV
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In 1788 verlieten 2000 Doopsgezinden Pruisen en verhuisden naar
Zuid-Rusland . Ondanks veel tegenspoed ontstonden daar bloeiende kolonies .
Hun aantal wies tot 70 .000 . Moeilijke tijden beleefden deze Doopsgezinden, toen de Grieksche kerk, die alles onder haar bestuur wilde
brengen, ook pogingen aanwendde, om de Doopsgezinden tot haar
kerkgenootschap te voeren . Deze pogingen mislukten echter . Toen in
1874 de wet op den algemeenen dienstplicht aangenomen was, verlieten
duizenden nijvere burgers Zuid-Rusland en reisden naar Amerika . De
Russische regeering zag dat met leedwezen en trof daarom in 1877 deze
schikking, dat de Doopsgezinde jongelingen hun dienstplicht konden
vervullen in de houtvesterijen van den Staat .
Velen waren echter al geëmigreerd . N .-Amerika telt ongeveer 80.000
Doopsgezinden en Canada 20 .000 . Het eigenaardige van deze Amerikaansche Doopsgezinden is, dat zij meer dan de Hollandsche hun
oud-vaderlijk karakter bewaren .
In 1881 besloot de conferentie van de „Evangelische Vereenigde
Mennonieten" o . a ., dat de kleeding niet wereldsch mocht zijn, dat de
kerken geen torens mochten hebben, dat geen orgels mochten gebruikt
worden enz. Al deze bepalingen herinneren nog aan het oude type, n .m .
de wereld te ontvluchten en in afzondering te leven .

§ 31 . De Baptisten .
D e B a p t i s t e n moeten van de Doopsgezinden wel
onderscheden worden . Zij hebben met deze gemeen, dat
zij
' den kinderdoop verwerpen, maar anders vertoonen zij
in geen enkel opzicht het type van de oude Mennonieten . Zij zijn geen
tegenstanders van den krijgsdienst en zij leggen den eed af, wanneer dit
geëischt wordt. De stille afzondering van de Mennonieten is hun geheel
en al vreemd, want zij zijn juist ijverige propagandisten voor hun gemeenschap, en trachten, waar zij slechts kunnen, proselieten te maken .
Vandaar dat zij zeer druk doen aan het werk der zending. In 1792 werd
het Baptistische Zendingsgenootschap gesticht, William
C a r e y (1761--1834) was hun voornaamste zendeling .
Het Baptisme is bijna gelijktijdig in Engeland en Amerika ontstaan in
de eerste heeft der 17e eeuw. Duidelijk was onder de Baptisten tweeërlei
Al gemeen
g
karakter.
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strooming aan te wijzen . Zij, die de Calvinistische leer waren toegedaan,
werden P a r t i c u l a r-B a p t i s t s en zij, die de Arminiaansche leer omhelsden, G e n e r a l-B a p t i s t s genoemd . Eerst werden de Baptisten vervolgd,
maar sinds de T o l e r a n t i e-a c t e (1689) werd hun toestand dragelijker
en in de 19e eeuw deden zij in alle vrijheden, welke de Engelsche Staat
aan al zijn burgers verleent, afgezien van hun godsdienstige overtuiging .
De twee genoemde stroomingen vereenigden zich in het begin van de
19e eeuw in ééne bedding, want in 1813 werd in Engeland de B a p t i s tU n i o n opgericht . In 1887 scheidde de wereldberoemde prediker C . H .
S p u r g e o n (1854-1891) te Londen, zich van de Unie af, omdat deze de
Drieëenheid begon te loochenen en, omdat naast orthodoxe leden ook
erkend werden zulken, die het zoenoffer van Christus loochenden, den
zondeval hielden voor een fabel en die de rechtvaardigmaking door het
geloof onzedelijk noemden .
S p u r g e o n, die bij zijn Baptistische gevoelens bleef,
was in andere stukken der leer Calvinistisch . Reeds o p
zeventien-jarigen leeftijd begon hij te prediken . Van zijn achttiende jaar
tot zijn dood toe arbeidde hij in Londen, waar hij eiken Zondag duizenden
hoorders trok in zijn Tabernakel . Hij was een populair-welsprekend man .
Omdat hij geloofde, sprak hij en dat maakte zijn woord zoo aangrijpend .
Hij had een rijke kennis van het menschelijk leven en wist zijne predicatiën altoos te illustreeren met beelden aan het leven ontleend . Voor
zeer velen is hij tot een zegen geweest en menigeen, die in zijn Tabernakel kwam, om den begaafden prediker ook eens te hooren, werd onder
zijn prediking in het hart gegrepen .
Spurgeon was een man, die altoos werkte . Hij gaf onderricht aan toekomstige predikanten, schreef verschillende grootere en kleinere werken,
was rusteloos bezig op filantropisch terrein, zorgde voor verspreiding der
H . Schrift en allerhande tractaten en bij dat alles wekte hij door zijn blijmoedig geloof anderen op, om ook te arbeiden in het koninkrijk Gods .
In Engeland vindt men ongeveer 350.000 Baptisten .
C. x . ~purgeon.

Hun aantal in N o o r d A m e r i k a is veel grootex . Voordat de Vereenigde Staten onafhankelijk verklaard waren,
.,. .
genoten zij alleen in Rhode-Island en Pensylvanie vrijheidd
van godsdienst, maar overal elders werden zij vervolgd . Dit werd anders
Baptisten iii
Amerika.
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na 1783 . Toen ontvingen zij vrijheid van godsdienst en sinds dien tijd
zijn ze zeer toegenomen . Hun aantal bedraagt 3 1 /2 millioen . De meesten
behooren tot de Regular-Baptists. Dat zijn die Baptisten, die in de leer
Calvinistisch zijn, uitgenomen het stuk van den doop . In 1814 werd de
A m e r i c a n Baptist M i s s i o n a r y U n i o n gesticht, welke vereeniging
zeer veel aan de zending doet .
Er zijn in Noord Amerika vele Baptisten, die zich van de reeds genoemde hebben afgescheiden . Verschillende redenen bestonden daarvoor .
Zoo vindt men er
10. de A n t i-m i s s i o n B a p t i s t s (ruim 100 .000 leden) die tegen de
zending zijn.
2°, de Disciples of Christ of Campbellieten (ruim 800 .000).
In 1827 werd Alexander Campbell wegens zonderlinge leeringen uit de
gemeenschap der Baptisten gestooten . Deze werd de stichter der Disciples
of Christ . Zij willen van de H. Schrift een wetboek maken, waarin voor
alle levensomstandigheden artikelen gevonden kunnen worden . Indien de
H . Schrift niet uitdrukkelijk zich voor eene zaak verklaart, verwerpen
zij die .
3° . de F r e e w i 11 B a p t i s t s (ruim 80 .000) zijn Arminiaansch in de
leer . Zij laten tot het avondmaal ook toe, die niet door onderdompeling
gedoopt zijn .
4°, de Church of good Winebrennarians (circa 20 .000) . Deze
zijn zoo genoemd naar een Gereformeerden predikant Joh . Weinbrenner,
die in 1830 tot de Baptisten overging met het grootste gedeelte zijner
gemeente . Zij zijn Methodistisch aangelegd en houden, evenals de Mennonieten, de voetwassching voor een sacrament .
5° . de Christians of Unitarian Baptists (circa 90.000 leden).
Deze zijn modern in de leer. Zij verwerpen de Drieëenheid en loochenen
de verzoening door Christus .
6° . de S e v e n t h D a y B a p t i s t s (circa 10 .000) . Deze moeten wel
onderscheiden worden van de Seventh-Day Adventists, want deze S. D.
Baptists zijn Calvinisten in de leer, maar wijken alleen af in het stuk
van den doop en in het vieren van den zevenden dag . Men vindt deze
laatsten ook in ons land. Zij hebben hier hun hoofdkwartier in Haarlem
en trachten door hun blad » de Boodschapper" hun beginselen te verbreiden .
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In Australië en Canada heeft het Methodisme ook groote vorderingen
gemaakt, maar de grootste uitbreiding zag het in Noord Amerika .
Reeds tijdens het leven van Wesley had de M e t ho d i s t

N. Amerika . E
p i s c o p a l C h u r c h in 1784 zich afgescheiden van de

staatskerk, en van dat jaar dagteekent de zeldzame propaganda van het
Methodisme in Noord Amerika. Men hechtte vooral veel gewicht aan de
z.g.n . R e v i v a l s, die door zeer hartstochtelijke toespraken verwekt
werden . En telkens nam men zijn toevlucht tot nieuwe maatregelen (new
measures) . De C a m p-m e e t i n g s vallen bijzonder in den smaak. Op
deze meetings komen duizenden bijeen in de open lucht onder de leiding
van enkele methodistische predikers . Daar wordt gebeden, gezongen,
gepredikt bij dag en bij nacht. Met ontzaglijker ernst wordt gewezen op
dood en eeuwigheid . Er wordt belijdenis van zonde opgewekt . Velen
komen naar de zondaarsbank (anixous bench) en na die belijdenis van
zonde komt het tot een plotseling aangrijpen van Jezus Christus, hetwelk
door de andere verlosten met dankzegging wordt geprezen .
De manieren, om harten te treffen, zijn bij de Methodisten vele en
velerlei, en de invloed, welken zij oefenen in Noord Amerika, is groot .
De bewegelijke Amerikaan is voor zulk een godsdienst, die de zaken
gauw afdoet, wel te vinden . Ongetwijfeld heeft het Methodisme tot
bestrijding van de zonde en voor de prediking van algemeens geloofswaarheden veel gedaan, maar, dat het een uiterst oppervlakkig Christendom in de hand werkt, is voor velen openbaar .
In Amerika is onder de Methodisten verdeeldheid ontstaan . Het
verschil van gevoelen over de slavernij was oorzaak, dat de groote
Methodist-Episcopal Church in 1847 zich in tweeën splitste. Het Noorden
was voor afschaffiing, het Zuiden niet.
Reeds in 1828 waseen Protestant Methodist Church ontstaan,
die het bisschoppelijk ambt afschafte en meer invloed aan de leden gaf .
Onder de D u i t s c h e r s in Noord Amerika won het
Methodisme ook veld . Men heeft onder hen in hoofdzaak
Methodisten
twee genootschappen . In 1753 was een Duitsch Gereforin Amerika.
meerd predikant P . W. O t t e r b ein (t 1813) naar Amerika
vertrokken . Hij vestigde zich te Yorktown en werkte al spoedig in
Methodistischen geest . In 1800 stichtte hij een genootschap van de
aitsc e
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Vereenigde broeders in Christus ook wel genoemd Otterb e i n i a n e n . Deze telden vijf bisschoppen, van wie Otterbein de eerste
was en 500 predikers . Een ander genootschap stichtte een leek J a c o b
Albrecht (1759--1808). Zijn volgelingen heetten Albrechtsleute.
In 1806 werd Albrecht bisschop van de door hem gestichte gemeenten .
Het Methodisme openbaart zich onder deze in zijn volle kracht . Zuchten
en geween behooren tot de orde van den dag . Wie niet op de zondaarsbank geweest is, is niet waarachtig bekeerd . Zij hebben behalve 4
bisschoppen ongeveer 600 predikanten . Sinds 1850 hebben zij ook
propaganda gemaakt in hun oude vaderland . Inzonderheid in Wurtemberg wonen vele Albrechtsleute en te Reutlingen hebben zij zelfs een
Seminarium tot opleiding van predikers .
Het Amerikaansche Methodisme heeft in Europa nog op
andere manieren gewerkt en wel zoo dat mannen van andere
confessie zelfs voor een wijle onder de bekoring ervan kwamen .
In 1866 hielden de Methodisten in Amerika bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan hunner eerste gemeente een opwekkingsmeeting . De invloed,
welken deze meeting oefende, was groot . Een tot bekeering gekomen fabrikant
p e a r s all S m i t h uit Filadelfia reisde naar Schotland en begon daarna in
Oxford meetings te houden, waarin werd aangedrongen op heiliging des
levens . In het leven des zondaars kwam alles aan op een oogenblikkelijk
besluit, om zich te laten redden . Smith vond ontzettend veel bijval . Tal van
menschen, vooral onder de aanzienlijken, dweepten met hem, wat zeker niet
bijdroeg, om den prediker van het Methodisme ootmoediger te maken . Hij
doorreisde een deel van Europa en hield bijeenkomsten in Duitschland,
Zwitserland en Nederland (Amsterdam, Leiden, den Haag en Zwolle) . In
1875 had de groote meeting plaats te B r i g h t o n . Daar waren door Pearsall
Smith mannen saamgeroepen uit allerlei kerkgenootschappen . Ook uit
Nederland waren er velen. Onder dezen bevond zich ook Dr. A . Kuyper, die,
getuige, wat hij destijds in de „Standaard" schreef, onder de bekoring van
Smith was gekomen . De altoos bedachtzame Calvinistische prediker en
geleerde kwam echter spoedig terug van zijn sympathieën voor Smith . De
geheele beweging, welke eerst zoo wonderschoon geleek, verliep . Een der
oorzaken was ongetwijfeld, dat Smith, die zoo gaarne sprak over de volkomen
heiligheid, waartoe een geloovige hier op aarde reeds komen kan, lang niet
zoo heilig bleek, als men van zulk een prediker had mogen verwachten . Zijn
vrienden raadden hem aan naar Amerika terug te gaan, wat hij ook deed .
Spoedig was zijn naam in het vergeetboek,
Oaforder
beweging .
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Het Methodisme heeft van Amerika uit nog op eene andere
wijze in Europa gewerkt. D . L. M o o d y en I. D.. S a n k e y
waren twee mannen, die in Amerika veel gearbeid hadden
onder het volk. Het was niet hun doel, gelijk het dat bij Smith geweest was,
om onder de geloovigen te arbeiden, integendeel, zij arbeidden alleen onder
de gevallenen, onder de afgedwaalden, en onder de onwetenden . Moody was
een talentvol spreker, die de schare wist te pakken . Hij begon zijn arbeid
als Zondagsschoolonderwijzer te Chicago en hij vond steun voor zijn
evangelisatie-werk bij I . D . Sankey, een man, die met krachtige en medodieuze
stem opwekkingsliederen zong en daardoor de menigte wist te boeien. In
1872 gingen zij naar Engeland . Groot was de invloed, welken zij uitoefenden .
Zij waren in hun optreden niet exentriek en dat veroorzaakte, dat mannen
van allerlei confessie hun arbeid steunden .
Zij bezochten ook ons land en de opwekkingsliederen van I . D . Sankey,
in het Nederlandsch vertaald, werden zelfs in de huizen van Gereformeerden
gezongen, hoewel menigeen vreesachtig was voor den oppervlakkigen inhoud .
De eenvoudige melodieën namen echter in . In 1875 keerden beiden naar
Amerika terug . Zij hadden op hun reis ondervonden, dat zij veel te kort
kwamen, omdat zij geen opleiding genoten hadden . Daarom stichtten zij een
opleidingsschool voor Evangelisten . Zeer veel is door de jongelingen, die
daar opgeleid zijn, gedaan voor den arbeid des Evangelies onder de van
God vervreemde kringen .
In 1881-1884 waren zij nog eens in Europa . Zij wekten nu vooral op tot
het werk der zending en in het bijzonder te Cambridge arbeidden zij met
zegen onder de studeerende jongelingschap .
1Hoody en
Sankey,

§ 33 .

Het Leger des Heils.

De uiterste consequentie van het Methodisme vinden
(Salvation-Army) .
J bij het Leger des Heils
De stichter van het leger is W i 11 i a m B o o t h, in 1829 te Nottingham
geboren . Zijn ouders behoorden tot de staatskerk, maar hij ging op
14-jarigen leeftijd al over tot de Methodisten . Toen hij 17 jaar geworden
was, werd hij reeds benoemd tot leekenprediker . In 1862 brak hij met
de Methodisten en begon hij geheel zelfstandig te evangelizeeren . In
1865 kwam hij naar Londen . Men bewees hem geen bijzondere aandacht
en niemand zag in hem den man, die hij later geworden is . Hij arbeidde
voornamelijk in Oost-Londen en Tederen avond kon men hem met enkele
De stichter,
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volgelingen onder een gaslantaarn zien, predikende en zingende . Langen
tijd bleef dit optreden zonder vrucht, maar een der kenmerkende eigenschappen van Booth was bewonderenswaardige volharding . Hij verdroeg
smaad en verachting en bleef prediken . Langzamerhand begon hij op
middelen te zinnen, waardoor het publiek getrokken kon worden . Hij
organizeerde kleine optochten, die voorafgegaan werden door muziek .
Onderweg werden toeschouwers aangesproken en uitgenoodigd mee te
gaan naar de lokalen, waarin gepredikt zou worden . In 1878 was de
arbeid van Booth zoover gevorderd, dat hij aan een organisatie kon denken .
0r ganisa~ie,
Het Christus,
gaat om een
krijg,
ooeren voor
zeiheiligen
de Booth,
en i om
n edee wereld
n k rijtegverkan
slechts een goed-geschoold en gedisciplineerd leger iets
g o e d s u i t r i c h t e n, evenals het volk Israël goed geoefend was, toen
het Kanaan voor den Heers moest veroveren . En in het organizeeren
heeft Booth een bijzonder talent aan den dag gelegd . De opgang, welken
het leger gemaakt heeft, is grootendeels aan de organisatie te danken .
Het wachtwoord was, dat men oorlog ging voeren tegen Old Nick (den
duivel) en diens rijk . Aan het hoofd van het leger, dat uit mannen en
vrouwen bestaat, stond Booth zelf met den titel van g e n e r a al . Zijne
vrouw (t 1890) werd zijn a d j u d a n t e, zijn oudste dochter v e l dmaarschalk, zijn oudste zoon Bramwell chef van den generalen
staf . Dan volgden oversten, majoors, kapiteins, luitenants,
die allen in het leger de taak hadden, om te prediken . Deze moesten zich
geheel en al aan den arbeid van het leger wijden en werden bekostigd
uit de algemeens kas . De eigenlijke soldaten, g e m e e n e s o 1 d a t e n,
k o r p o r a a l s en s e r g e a n t s mochten in hun dagelijksch beroep blijven,
maar moesten elk oogenblik ,,marschvaardig" zijn . Om het optreden van
het leger interessant te maken, dacht Booth zoowel voor de mannen als
de vrouwen een uniform uit . Alles draagt in het leger een militairen
naam . De hoofdverblijfplaats heet hoofdkwartier, het orgaan oorlogskreet. Om voor goede officieren te zorgen, heeft men k a d e t t e n s c h o l e n .
Men spreekt niet van godsdienstoefeningen, maar van e x e r c i t i e s,
parades, veldmanoeuvres, veldslagen . De bekeerden besten
k r ij g s g e v a n g e n e n . En, als gecommandeerd wordt : f i r e a v o 11 e y,
dan breken de Halleluja's los uit honderden kelen . Een oorverdoovende
krijgsmuziek wordt gemaakt en de Turksche trom speelt in het orkest
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het sociale terrein,
gedaan was.

zooals

zelden tevoren door eenig genootschap

Toen het leger pas optrad, waren er slechts weinigen,
De manier van optreden
maakte, dat sommigen zeer hard oordeelden . Lord Shaftesbury schreef o .a. het leger des heils is een werk des duivels, die, nadat
hij eerst het Christendom aan velen tegen gemaakt heeft, nu zijn tactiek
heeft veranderd, en het belachelijk wil maken ." Later is men milder
geworden in zijn oordeel . De organisatie in het leger, zoowel als de
arbeid worden echter door vele bezwaren gedrukt . De militaire inrichting
is onschriftuurlijk, al roept de Schrift ons ook tot den strijd, en de
manier van werken mist alle geestelijke diepte . De schromelijkste
oppervlakkigheid heerscht in de kringen van het leger . Godsdienstige
opwinding is nog geen bekeering en een gevoelsuiting nog geen geloof .
op godsdienstig gebied toont ons het leger de groots fouten van het
Methodisme in den overtreffenden trap .
Het leger wil niet anti-kerkelijk zijn . Het zegt . alleen te willen arbeiden
onder degenen, die door de kerk niet bereikt worden, maar deze uitspraak kan den toets der waarheid niet ten volle doorstaan . Het leger
werkt ook onder hen, die reeds bij eens kerk zijn aangesloten, en is
dikwijls anti-kerkelijk .
Het meeste nut heeft het leger gesticht door zijn filantropischer arbeid .
Daarin zal op den duur het geheele werk wel opgaan, want voor dien
arbeid ontvangt het leger veel . Mannen van allerlei confessie, zelfs Joden,
offeren gaarne voor dat werk, en liberalen en radicalen hebben eerbied
voor den socialen arbeid van het leger . Waar de confessie niet op den
voorgrond staat, kan men zulks verwachten in een tijd, dat het steunen
van filantropischer arbeid behoort tot de goede zeden .
Nadat Booth gestorven is, zet zijn zoon den arbeid voort .
Beoordeelink
die ermede s ympathizeerden .
van bet wer .

§ 34, De Apostolischen .
E d w a r d I r v i n g (1792-1834) was predikant bij eens
Schotsch-PresbYteriaansche kerk in Londen . Hij was een
welsprekend man, die vooral in de hoogere kringen veler sympathie won .
Oorsprong .
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Zijn rijke fantasie, die door geen degelijke theologische kennis in toom
gehouden werd, spoorde hem aan, om veel over het Chiliasme te leeren
en te spreken . Deze man is de stichter van de A p o s t o 1 i s c h e K a t h ol i e k e k e r k, zooals de Irvingianen hun gemeenschap noemen .
Tot de stichting der gemeenten werkten verschillende oorzaken mede .
In 1826 werden op verschillende plaatsen in Engeland p r a y e r-meeting s
gehouden om eene vernieuwde uitstorting van den Heiligen Geest en in
hetzelfde jaar begonnen de A l b u r y-c o n f e r e n c e s, waarop men bijeenkwam, om de profetische geschriften te onderzoeken . In die samenkomsten
sprak men als zijne overtuiging uit, dat de tegenwoordige bedeeling ten
einde spoedde en het duizendjarig rijk nabij was . Irving bezocht ook die
samenkomsten en nam een gewichtig aandeel aan de gesprekken . Hij
werd er zelfs de ziel van . In zijn eigen kerk predikte hij de spoedige
wederkomst van Christus op de wolken en de noodzakelijkheid, om de
gaven en krachten uit den apostolischen tijd weder door gebed en geloof
op te wekken . Weldra hoorde men van wonderlijke gaven . In Schotland
waren er enkele vrouwen, die in vreemde talen begonnen te spreken .
Ook in de gemeente van Irving begon de Geest te werken, zooals men
dacht. Vooral de gave der profetie werd aan velen verleend, zoo zelfs,
dat enkelen dezer profeten, door den Geest gedrongen, den prediker
dikwerf in de rede vielen .
AANMERKING . Deze profetische gaven waren niet van den echten stempel .
Enkele der profeten o .a. Taplin en Bobert Baxter erkenden later, dat zij niet
door den H. Geest maar door een leugengeest gesproken hadden, en miss
Hall, die plotselinge ingevingen van den H. Geest had, bekende later, dat zij
alles van te voren opschreef en dan van buiten leerde .
De gemeente, waarin Irving diende, verbood hem het prediken en eene
aanklacht, tegen hem ingediend bij de Generale Synode der Schotsche
kerk, omdat hij de mogelijkheid van zondigen bij Jezus leerde, leidde tot
zijn afzetting, 13 Maart 1843 .
Reeds voor dien tijd was men begonnen eene nieuwe kerk te stichten .
De oude kerken waren, evenals het Babel uit de Openbaring, rijp voor
het oordeel .
De A p o s t o l i s c h e kerk heeft weder ingesteld het
p o s t o 1 a a t . Irving zelf is niet tot apostel verkoren . Hij
was e n g e 1 bij een van de zeven gestichte gemeenten in Londen . De
Kerkinrichting. a
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eerste apostel was J o h n C a r d a l e, die in 1832 verkozen werd . Na
Irvings dood (1834) werden de andere apostelen aangewezen . Zij werden
tot hun ambt ingewijd met handoplegging door een der engelen van de
zeven gemeenten .
Een jaar lang moesten zij zich afzonderen in Albury, om zich te bekwamen voor hun taak . Daarna (1836) werd de gansche Christenheid
van Europa onder deze 12 apostelen verdeeld. Zij moesten voorloopig
dat werelddeel bearbeiden, de toekomst des Heeren aankondigen en de
verzegelden verzamelen uit de volken . Deze apostelen zouden niet sterven
voor de komst des Heeren op de wolken . Allen zijn echter ten grave
gedaald en nog toeft de groote dag .
Onder de apostelen staan allereerst de e n g e 1 e n of bestuurders der
gemeenten en onder de engelen staan weder de p r e s b y t e r s en
d i a k e n e n . Heel de kerkinrichting is aristocratisch . Van een medewerken der geloovigen is weinig te bespeuren . De Apostolischen worden
meestal onder de vermogenden gevonden .
De e e r e d i e n s t der Apostolischen is ingericht naar
Oud-Testamentisch model . De kerkgebouwen zijn bijzonder
sierlijk . Men vindt er altaren en kruisen . De engelen dragen de witte
priesterkleeding. In 1852 werd het gebruik van wierook ingevoerd . Later
kreeg men er ook wijwater bij . In menig opzicht nadert men zeer dicht
tot Rome . De geheele liturgie is een mengsel van Anglicaansche en
Roomsche elementen . In den dienst staat de eucharistie op den voorgrond. Zij gelooven niet aan de transubstantiatie, maar beschouwen het
avondmaal wel als een offer, waardoor men God en zichtelven het offer
van Christus in herinnering brengt .
Eer edienst.

De 1 e e r der Apostolischen bevat in hoofdzaak de volgende
elementen . De kerk heeft voor haar bestaan alleen noodig de
ambten, die in Efeze 4 : 11-13 genoemd worden, apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leeraren . Deze zijn noodig voor de kerk
in haar geheel . Voor de afzonderlijke gemeenten komen daar dan nog bij de
engel of bisschop, de presbyters of priesters en de diakenen .
Met de herstelling van het apostolaat is ook het tijdperk van nieuwe o p e nb a r i n g e n aangebroken en door de oplegging der handen worden weder
d e g a v e n der eerste gemeenten medegedeeld . Zoo wordt de kerk voorbereid
Leer,
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op de komst van Christus . De Heere wilde nog tijdens het leven der apostelen
wederkomen, maar door. het verderf, dat steeds grooter werd in de kerk, vertraagde de Heere Zijne komst . De tweede apostelrij, welke met Paulus en
Barnabas begonnen was, en die voor het Heidendom bestemd was, werd niet
voortgezet . In het begin der 19e eeuw werd echter deze tweede apostelrij
voleindigd, en bij het leven dezer apostelen zou Jezus wederkomen . Eerst
zouden de in Christus ontslapenen opstaan, dan zouden de wijze maagden
(d .z. de Irvingianen) den Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Daarna
zou de Antichrist de dwaze maagden (d.z, de overige gedoopten) vervolgen
en de Joden zouden naar Palestina vluchten . Dan zou de Heere zichtbaar op
aarde verschijnen (eerste wederkomst) om den Antichrist te richten (eerste
gericht) . Daarna zou het 1000-jarig rijk aanbreken . Israël zou dan tot God
bekeerd zijn en de volheid der Heidenen zou ingaan . Daarna zou Satan nog
eenmaal losgelaten worden en een grooten afval bewerken, maar dan zou de
Heere weder verschijnen (tweede wederkomst) om Satans macht te breken en
de dooden op te wekken (tweede opstanding). Daarna zou het laatste gericht
gehouden worden (tweede gericht) .
De Apostolischen willen van de verspreiding van Gods Woord niets weten,
want zij hechten veel meer aan de nieuwe openbaringen hunner apostelen,
wiep zij zelfs onfeilbaarheid toekennen.
Zij hebben als sacramenten den doop, die voor hen het middel is tot wedergeboorte en het avondmaal, dat een offer is .
De leer der rechtvaardigmaking treedt bij hen op den achtergrond . De
heiligmaking, welke zelfs tot een bijna volmaakten trap in dit leven kan
komen, gaat voor en van de rechtvaardigmaking blijft niet veel anders over
dan eerre m e d e d e e l i n g van de heiligheid van Christus .
De uitgezonden Apostelen hebben wel beproefd krachtige
Propaganda, p r o p a g a n d a te maken voor de Apostolische kerk, maar
in dat werk waren zij niet voorspoedig . De manier, waarop zij die propaganda dreven, was niet zeer aanbevelenswaardig . Men begon met alle
kerkgenootschappen, Roomsche en Protestantsche, te waardeeren, hoewel
men ze eigenlijk als het Babel der eeuw beschouwde . Daarenboven veroorloofde men allen, die tot de Apostolische kerk toetraden, dat zij in
hun eigen kerk bleven, ja, zelfs daarin ambten bleven bekleeden . Dat
ging den kerken te ver . Roomschee, die Apostolisch werden, werden
geëxcommuniceerd en evenzeer noodzaakte men in de Ned . Herv. kerk
en in de Luthersche kerk de aanhangers dezer secte de kerkelijke gemeenschap te verbreken . In Nederland werden de broeders A . W . F, A .
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F a u r e, predikant te Hemmen (1880) en L . H . F . A . F a u r e, predikant
te Rheden (1894), gedwongen hun ontslag te nemen . Onder de aanzienlijken in Duitschiand, Zwitserland en Nederland gelukte hier en daar de
propaganda . Zoo ging bijv . i n 1865 Mr. I s . C a p a d o s e in den Haag tot
de Apostolischen over en werd daar zelfs in 1868 engel-evangelist .
Ook in den boezem der Apostolischen ontstond een

Apostolische
S c h e u r i n g . Toen verscheidene Apostelen gestorven
Zendmgs•
waren, verlang den sommigen, dat er nieuwe zouden gegemeente.
..

kozen worden . Een profeet uit Berlijn H e i n r i c h G e y e r

riep in 1860 twee nieuwe Apostelen, maar deze werden niet algemeen
erkend . Toen dezelfde profeet een derden en vierden Apostel riep, kwam
er een scheuring. De gemeente te Hamburg scheidde zich het eerst af en
in 1863 werd Geyer zelf Apostel . Na hem werd Schwartz Apostel, die
zich te Amsterdam vestigde, waar hij eene nieuwe gemeente stichtte .
Deze nieuwe Irvingianen noemden zich Apostolische Z e n d i n g sg e m e e n t e . Zij benoemden nog negen apostelen en het nieuwe twaalftal
is zelfs tot een veertiental gekommen . De eeredienst van deze Apostolische
Zendingsgemeente is eenvoudiger dan die der eigenlijke Apostolischen, en
is erop berekend meer tot het Protestantisme te naderen .

Hersteld
Apostolische
Zendings •
gemeente in
Benigheid der
Apostelen .

Deze secte wijkt van de Apostolischen in menig opzicht
zeer af. Zij gelooft dat het woord in de Apostelen op
nieuw vleesch wordt en zij houdt de Apostelen voor
Christussen . De H. Schrift als eenige Godsopenbaring heeft
in haar midden afgedaan . Zij hebben nu te leven bij het
woord der Apostelen . Deze secte ziet ook niet meer uit
naar de wederkomst van Christus . Zij heeft in de Apostelen

Christus immers bij zich . Het is een Godonteerende secte, die Christus
en diens zoenbloed verwerpt en daarvoor in de plaats stelt het werk
van menschen . Langen tijd heerschte in haar midden zekere vader K r e b s
als een paus . Tegenwoordig is N i e h a u s uit Stemhagen in Westfalen
voor deze secte van nog meer beteekenis .
AANMERKING. In 1899 gelukte het de Apostolische Zendingsgemeente in
Ned.-Indië voor zich te winnen een inlandschen helper van de Gereformeerde
Zendingsvereeniging met name S a d r a c h, die spoedig na zijn overkomst tot
apostel werd gekozen en honderden achter zich verzamelde . Deze man, die
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veel invloed had, zoowel bij de Javanen als bij de Mohammedanen, heeft aan
het werk der zending op Midden-Java veel afbreuk gedaan. De Gereformeerden
moesten hem uit hun gemeenschap verwijderen.

§ 35 .

De Darbysten .

De stichter van deze secte was J o h n N e 1 s o n D a r b y
(1800-1882) een Ier, die te Londen geboren was, en korten
tijd voor advocaat studeerde, maar, nadat hij tot bekeering gekomen was,
zich aan de theologie wijdde en in 1826 priester werd in de Anglicaansche kerk. Reeds in 1828 legde hij zijn ambt neder, omdat hij de
gebreken in de kerk zoo menigvuldig vond, dat hij haar niet langer voor
de kerk des Heeren kon houden . Hij bleef echter nog lid der kerk . Te
Dublin maakte hij kennis met een kring van separatisten . Een zekere
G r o v e s, die vroeger tandarts geweest was, maar daarna theologie had
bestudeerd, had een afkeer gekregen van de staatskerk . Daarom kwam hij
met enkele vrienden samen om » brood te breken" en het gevolg daarvan
was, dat men het kerkelijk ambt ging verwerpen . Darby kwam onder
diens invloed en tevens raakte hij in kennis met lady P o w e r s c o u r t,
die de conferenties te Albury had bijgewoond en die geheel vervuld
was van de aanstaande wederkomst van Christus . In 1830 kwam hij te
Plymouth een daar ontmoette hij N e w t o n, die evenals G r o v e s .
samenkomsten hield van geloovigen . Daar werd Darby's opinie in godsdienstige en kerkelijke zaken gevestigd . Hij begon meetings te houden,
miskende het kerkelijk ambt en gaf aan de geloovigen vrijheid om te
spreken, wanneer zij zich daartoe gedrongen gevoelden door den Heiligen
Geest. Velen sloten zich bij deze meetings aan, maar de samenkomsten
droegen aanvankelijk geen anti-kerkelijk karakter . Langzamerhand werd
dit anders, want na 1834 wilden zij van geen kerkgenootschap meer weten .
0orspronn ,

De beweging van Darby is, evenals die van Irving,
ontstaan doordat beiden groote bezwaren hadden tegen
de geesteloosheid van de staatskerk, maar er is tusschen beide secten
groot onderscheid . De Apostolischen, (niet de Nieuw-Apostolischen) zijn
zeer aristocratisch en hiërarchisch, maar de Darbysten of Plymouthbroeders zijn zeer democratisch en hun gemeente-begrip is volkomen
Leer.
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independent . Alle kerken waren volgens hen verdorven . Zij verwierpen
alle ambten en alle kerkelijke vormen waren uit den booze . Alle geloovigen waren priesters en daarom mochten die allen ook prediken en
sacramenten bedienen . Een zichtbare kerk bestond er niet meer sinds
den tijd der Apostelen . Zij wilden van niets anders weten dan van
vergaderingen van broeders, die door den Heiligen Geest onderling
verbonden waren in eenigheid des geloofs.
In de beschouwing van de waarheid waren de Darbysten in hoofdzaak
Calvinistisch . De doop werd echter alleen aan bejaarden bediend . Het
avondmaal werd eiken rustdag gevierd . De rechtvaardigmaking werd
door sommigen vereenzelvigd met de heiligmaking, en het Nieuwe Testament werd veel honger gesteld dan het Oude . Wan een confessie wilden
de broeders niets weten .
Het is niet onbegrijpelijk, dat onder de » broeders", die
zoo individualistisch optraden, verschil van opinie openbaar
werd . In Engeland ontstonden al spoedig drie partijen,
n .m . Darbysten, Newtonianen en Mulleristen . De aanhangers
van Darby heetten E x c 1 u s i v e B r e t h r e n, die van Muller Loos e
B r e t h r e n, maar, toen Darby zelf naar sommiger oordeel kettersche
gevoelens werd toegedaan, ging zijn partij weer in drieën, n .m . de
Kellyiten, Cleffiten en Darbyiten . Het Darbysme heeft zich ook
overgeplant in andere landen . Darby zelf heeft veel gereisd en propaganda gemaakt voor zijn leer . Hij bezocht verschillende landen van
Europa, Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland . Ook in Nederland vond hij
aanhangers . Hun aantal is niet groot, maar in vele plaatsen van ons
vaderland houden zij toch eiken Zondag hun bijeenkomsten . Zij beweren
geen ambten te behoeven en achten alle geloovigen gelijk, maar dat
neemt niet weg, dat sommigen onder hen met gezag optreden en dat
men naar hen luistert en hun woord als gezaghebbend beschouwt . De
broeders zijn meestal welmeenende Christenen, die echter door hun
individualisme niet vrij zijn te pleiten van een zekere eigenwijsheid, welke
niet aangenaam aandoet . In de beschouwing van de waarheid zijn zij doorgaans oppervlakkig. Zij eischep voor elke meeping, die anderen koesteren,
besliste bijbelteksten en hebben weinig of geen achting, voor wat op
rechtmatige wijze uit de Heilige Schrift wordt afgeleid . In hun beschouwing
over de leer der laatste dingen hebben zij veel gemeen met de Apostolischen .
Inwendige
toestand,

Handti, Kerkgesch . l V
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§ 36.

De Hernhutters .

Het ontstaan van de Hernhutters is door ons reeds
behandeld i n deel III, (138, 139) . Nog altoos ontwikkelen
de broedergemeenten groote kracht op het terrein der zending . De
sommen, die voor het werk der zending in Duitschland alleen door de
Hernhutters bijeengebracht worden, zijn voorbeeldig. Enkele jaren geleden
moesten zij echter hun arbeidsveld in Zuid-Amerika voor een gedeelte
prijs geven, omdat de uitgaven de inkomsten met een paar honderd
duizend mark overtroffen .
Ontstaan .
o

AANMERKING . De toestand der zending uit een financieel oogpunt is door
den oorlog, die alles ontwricht heeft, nog treuriger geworden . Daarenboven
zijn vele missionarissen, die in Duitsche koloniën arbeidden, uit die koloniën
verbannen .

Wij willen echter in deze paragraaf bijzonder de aandacht vestigen
op de Hernhutters in ons land .
In 1734 bezocht Spangenberg (III. 139) de stad Amsterdam, om bij de
Surinaamsche Handelsvereeniging te spreken over de zending in West-

Indië. Hij wekte aanstonds veel belangstelling op voor zijn doel . Zelfs
de prinses-weduwe Maria Louise van Oranje verzocht hem nogmaals in
Holland te komen . In 1736 kwam hij terug . In U s e 1 s t e i n, destijds een
bezitting van de prinses, werd een afdeeling van de broedergemeente
gesticht, H e e r e n d ij k genoemd . Deze stichting mocht zich bij den
aanvang verheugen in grooten bloei . Tal van nederzettingen, zooals te
Amsterdam, Haarlem, Gouda, Akkrum, Blokzijl en op andere plaatsen,
gingen van Uselstein uit . In 1746 werd besloten, om Heerendijk te verplaatsen naar Z e i s t, eene heerlijkheid van de graven van Nassau en
daar werd in hetzelfde jaar een belangrijke Synode gehouden onder
leiding van Zinzendorf . Zinzendorf wilde de stichting te Zeist maken tot
een model-stichting .
De stichting te Zeist is in ons land nooit p o p u l a i r
geworden . Zij heeft dan ook maar weinige Nederlanders
toestand.
~
tot zich getrokken . Deels lag dat daarin, dat de Gereformeerden niet op de Hernhutters gesteld waren, maar deels lag het in
het feit, dat deze stichting van meet af zich van ons volk afzonderde .
Inwendige
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De Hernhutters, die overal, waar zij gemeenten stichten, de taal des
lands gaan spreken, gebruiken hier hun eigen taal . Daardoor staan zij
zoo goed als geïsoleerd . Hun kolonie maakt dan ook den indruk van een
afzonderlijke maatschappij temidden van de maatschappij .
De kerk te Zeist staat onder het bestuur van het te Berthelsdorf bij
Herrnhut (III . 139) zetelende directorium . De bijzondere aangelegenheden
der gemeente worden door twee college's behartigd, waarvan het eene
door het directorium en het andere door de gemeente gekozen wordt .
De ongehuwde mannen wonen samen in een broederhuis en de ongehuwde vrouwen in een zusterhuis . In elk dezer huizen is een zieleherder .
De onkosten aan huisvesting enz . verbonden, worden bestreden door
handenarbeid .
Wat de leer aangaat, vertoonen deze Hernhutters nog altoos het type
der vaderen (III . 139). Het werk des Vaders wordt geheel en al in de
schaduw gesteld door het werk des Zoons .
In de liturgie, die zeer uitgebreid is, hebben zij instellingen, die voor ons
Nederlanders geheel vreemd zijn . Het vieren van hun Paaschfeest en hun
nachtelijke dienst zijn zeer bekend en trekken ook wel niet-Hernhutters .
Veel hebben de Hernhutters gedaan voor onze . West .
Het onderwijs in Suriname was jaren lang alleen 1n hun
handen . Reeds in de 18e eeuw strekten zij hier hun arbeid uit tot de
Boschnegers en later werkten zij met bijzonderen ijver onder de javaansche
emigranten en onder de Britsch-Indische koelies . Zij houden zich ook
bezig met de verpleging van melaatschen . De ijver voor de zending in
ons vaderland is voor een deel te danken aan het voorbeeld der
Hernhutters . Zij gaven ook den stoot tot het houden van de zendingsfeesten . In één woord de kleine gemeente (zij telt ongeveer 200 leden)
heeft op het terrein der zending veel gedaan . Er bestaat nog een gemeente
te Haarlem met ruim 100 leden .
Zending .

§ 37 . De Adventisten .
De begeerte naar de wederkomst van Christus vond men
ook in Amerika bij de A d v e n t i s t e n . De man, die aan
deze secte het leven schonk, was W i 11 i a m M i 1 1 e r (1782 1849), een
Oorsprong .
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boer in Low Hampton . Hij behoorde tot de Baptisten . Al den tijd, dien
hij over had, besteedde hij aan het onderzoek van de H . Schrift,
voornamelijk van het profetische woord . Door dat onderzoek kwam hij
tot de overtuiging, dat de komst des Heeren zeer nabij moest zijn . Door
allerhande berekeningen, die altoos gefaald hebben, kwam hij tot de
overtuiging, dat Jezus zou wederkomen tusschen 21 Maart 1843 en
21 Maart 1844. Deze overtuiging grondde hij op Daniël 8 :14 . Eerst hield
hij deze overtuiging voor zich, maar in 1831 begon hij haar openlijk
te verkondigen . Hij bleef echter in de Baptisten-kerk . Als zijne vaste
meening sprak hij uit, dat „eer Christus komen zou in heerlijkheid alle
sectarische beginselen weggevaagd zouden worden ." Honderden verwachtten met spanning den nacht van 21 Maart 1844, maar de nacht
ging voorbij en er geschiedde niets, Toen schreef Miller een open brief,
waarin hij bekende zich vergist te hebben . Hij verklaarde, dat hij zich
voortaan niet meer met berekeningen wilde bezig houden .
Een andere adventist S. S . S n o w meende de fout te kunnen aantoonen in Millers berekening en noemde nu als datum 22 Oct. 1844.
Weder waren er velen, die dit geloofden . Sommigen haalden den oogst
van hun land niet eens binnen . Ook nu volgde er teleurstelling . Velen
braken met de Adventisten en de verschillende kerken begonnen tegen
hun geloof te waarschuwen. In 1845 werden Miller en de zijnen uit de
kerk der Baptisten geworpen .
Overal werden nu Adventistische ggemeenten
emeenten
gesticht. Er bestond tusschen deze geen verband . Daarenboven ontstond onder hen een niet gering verschil . In het
verwerpen van den kinderdoop, in het doopen door onderdompeling, in
het aanstellen van oudsten was men het eens, maar over twee zaken
verschilde men zeer van opinie n .m, over de o n s t e r f e 1 ij k h e i d der
ziel en over de sabbatsviering .
Wat het eerste punt aangaat, leerde Georg S t o r r in 1844, dat de
onsterfelijkheid een gave is, die Christus aan de geloovigen verleent ;
de goddeloozen bestaan niet eeuwig . Zij worden bij de wederkomst
vernietigd . Miller was zeer tegen dit gevoelen . In 1855 scheidde hij zich
van de anderen af en noemde zich en de zijnen E v a n g e 1 i c a 1 A d vent i s t s . De aanhangers van Storr heetten A d v e n t- C h r i s t i a n s . Beide
partijen hielden echter den rustdag op Zondag .
Inwendi ge
toestaad.
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Seventh•daY
Adventisten .

Een andere partij onder de Adventisten is die van de
Seventh-day-Adventists . Zij zijn talrijker dan de
Joseph
anderen en goed georganizeerd . In 1846 trad

B a t e s op, om te verdedigen, dat de rustdag op Zaterdag gehouden
moest worden . Hij propageerde dat gevoelen met woord en geschrift . Bij
hem sloot zich aan het echtpaar W h i t e . Mevrouw W h i t e (E 11 e n
G . H a r m o n) trad als profetes op, en verkondigde, wat God in gezichten
haar toonde . Omdat de kerken den sabbat hadden afgeschaft, waren zij de
groote hoer uit de Openbaring geworden . Toen de Adventisten optraden,
was de boodschap gehoord van den eersten Engel (Openb . 14 : 6) die
het eeuwig Evangelie verkondigde . Het woord van den tweeden Engel,
die (14 : 8) den val van Babel verkondigde, gold de kerken, en, wat
de derde Engel riep (14 : 12) n hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier
zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus" gold de
Adventisten . In 1860 nam men voor het eerst den naam van Seventhd a y-A d v e n t i s t aan. Behalve de beschouwing van den sabbat hebben
deze Adventisten de zalving der kranken met olie en de voetwassching
bij het avondmaal . Zij eten geen varkensvleesch en ronken niet. Ook
gebruiken zij geen thee of koffie, maar deze strenge ascese dreef een
klein gedeelte er toe, om zich af te scheiden . Deze stichtten T h e C h u r c h
o f G o d . Deze Afgescheidenen wilden ook mevrouw Withe niet erkennen
als profetes . De Seventh-day-Adventists" hebben een krachtige propaganda gedreven . Zij hebben hun gevoelen in grootere en kleinere tractaten
verdedigd . In Europa hebben zij ook gearbeid en arbeiden zij nog. Ze
worden gevonden in Nederland, Duitschland, Frankrijk, Italië, Denemarken,
Noorwegen en Engeland . In 1894 telden zij al ongeveer 40 .000 aanhangers,
van wie er ongeveer 5000 wonen buiten Amerika. Deze secte treedt met
zekere vrijpostigheid op . De bescheidenheid is ver te zoeken. Wie geen
Adventist is, is een kind der hel . Dat zegt genoeg, om deze secte te
karakterizeeren .

Russellianen .

Wij

willen

hier ook wijzen op de secte der R u s s e l-

1
i a nkaansch
e n, volgelingen van een
predikant
Ameri

Russel . Zij noemenzichzelven Vereeniging van ernstige Bijbelonderzoekers . In Russels boek : Het Godsplan der eeuwen
worden allerlei oude dwalingen in een nieuw kleed aangediend . Russel
goochelt met cijfers, om de toekomst te openbaren, die niemand weet dan
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God alleen . Hij loochent de Drieëenheid, omdat hij ontkent, dat Jezus
Christus de tweede persoon is in het goddelijke Wezen . Hij loochent de
onsterfelijkheid der ziel en de eeuwigheid der straf . Een hel is er ;volgens
hem niet .
In het leerstelsel van Russel vindt men veel Arminianisme, vermeerderd
met enkele nieuwe dwalingen over de onsterfelijkheid en den toestand
na den dood .
Russel heeft vooral door den aanlokkelijker naam van e r n s t i ge
B ij b e 1 o n d e r z o e k e r s velen, ook in ons land, aan het wankelen gebracht, en van de eenvoudigheid des geloofs afgevoerd .

§ 38.

De Mormonen .

Een der treurigste secten in de 19e eeuw is die der
M o r m o n e n . Men kan de grove dwalingen, die de reeds
beschreven secten aankleven, veroordeelen, er is bij de meesten altoos
nog iets, dat waardeering verdient, maar dat kan niet gezegd worden
van de Mormonen . De heiligen der laatste dagen van de kerk
v a n J e z u s C h r i s t u s, zooals zij zich noemen, hebben niets dat aantrekt . Alles, wat bij hen gevonden wordt, stoot af . Heel hun bestaan, al
doen zij zich zeer godsdienstig voor, is een weefsel van leugen en
onzedelijkheid .
De stichter van deze secte is J o s e p h S m i t h (1805-1844), een man,
die opgegroeid was temidden van een slechte omgeving en wiens karakter
zich heeft gekenmerkt door brutaliteit en sluwheid . Omstreeks 1828 kwam
hij in aanraking met S i d n e y R i g d o n, een gewezen Baptisten-prediker,
die echter later drukker geworden was . Deze schijnt aan Smith in handen
gespeeld te hebben bf het manuscript af de kopt' van een roman, geschreven door Salomo Spaulding, een gewezen Presbyteriaansch predikant .
Toen had Smith genoeg . Hij begon nu den volke bekend te maken, dat
hij een openbaring gehad had van een Engel, die hem gezegd had, dat
nergens de ware godsdienst meer geoefend werd, maar dat deze beschreven was op gouden tafelen, welke begraven lagen bij den heuvel
Kamova in den staat van New-York . Deze tafelen, die hij aan niemand
mocht laten zien, waren beschreven door M o r m o n, een profeet uit de
4e eeuw na Christus . Smith vond ze op de aangewezen plaats en daar
De stichter .
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was een zoogenaamde profetenbril bij, een zilveren instrument met twee
doorzichtige steenen, de Urim en de Thumim . Daardoor werd hij in staat
gesteld de tafelen te lezen . Nadat Smith het wonderlijke schrift ontcijferd
had, gaf hij een boek uit, dat genoemd werd het B o e k v a n M o r m o n .
In dit boek werd de geschiedenis der 10 stammen beschreven na de
wegvoering. Deze 10 stammen waren de oorspronkelijke bewoners van
Amerika. Hun laatste profeet was Mormon . Deze beschreef hun godsdienst en voorspelde, dat eerst in het laatst der dagen die tafelen teruggevonden zouden worden .
In Juni 1830 stichtte Smith nu zijne nieuwe kerk, die 30 leden telde .
De secte begon zich echter zeer uit breiden toen een
Geschiedenis
predikant, P. P. P r a t t zich bi' haar voegde, want deze
van de secte .
was een man met gaven . Smith kreeg mtusschen de gave
der profetie en zijn uitspraken golden dus voor godspraken . In 1831 vertrok hij naar Ohio en vandaar zond hij Apostelen en Evangelisten de
wereld in, die propaganda moesten maken voor de secte, wat op vele
plaatsen gelukte. Wegens den haat der bevolking moesten de Mormonen
in 1840 vluchten naar Missouri . Daar bouwden zij de ;stad Nauvoo,
waarin een prachtige tempel verrees. Smith gaf aan het volk reden tot
ergernis. In 1843 ontving hij een profetische openbaring, waarin de
polygamie werd aanbevolen . Tien jaar moest dit een geheim blijven,
maar intusschen leefde Smith al volgens de ontvangen openbaring . Daardoor ontstond een oproer . De overheid trad tusschenbeiden en Smith
werd gevangen genomen, maar in 1844 drong een gewapende bende de
gevangenis binnen en Smith werd met zijn broeder Hyume gelyncht .
De opvolger van Smith was B r i g h a m Y o u n g (1801-1877), een
goddeloos mensch, die officieel de veelwijverij proclameerde . In 1846
werden de Mormonen uit Illinois verdreven . Nu vestigden zij zich aan
de Zout-zee (Salt-Lake) en legden daar den grondslag van den staat
U t a h, door hen D e s e r e t genoemd . In 1850 werd Utah voor een
territorium erkend met Young als gouverneur. Toen hij naar onafhankelijkheid streefde, werd hij als gouverneur afgezet . De secte nam steeds toe
in grootte . Wie haar tegenstond, werd uit den weg geruimd door geheime
dienaren van Young .
Toen de Union-Pacific spoorweg aangelegd was, werd de toestand
der Mormonen minder gunstig, want nu konden zij beter door de.
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regeeringstroepen bereikt worden . In 1880 werd John Taylor president
der Mormonen (1 1887). Daarna was president W i l f o r d W o o d r u f f
(t 1898) . Hij werd opgevolgd door L o r e n z o S n o w (t 1901) en
thans is president J o s e p h F r . S m i t h, de zoon van den broeder des
stichters.
Aan het hoofd defMormonen die hun hoofdzetel hebben
y,
in S a l t-L a k e-c i t
staat dei p resident, die profeet is.
Wat hij gebiedt, is wet . Naast hem staan twee a d v i s e u r s . Dan volgt
het college van 12 Apostelen, wier roeping het is, de wereld in te gaan,
om te prediken . Dan komen de z e v e n t i g e n . Deze allen vormen de
G e n e r a 1 e v e r g a d e r i n g. Een hooge raad van twaaf Hoogepriesters
beslist in moeilijke zaken . De hoogste beslissing ligt bij den president .
Men kan niet in de secte opgenomen worden, zonder gedoopt te zijn .
Door den doop wordt de vergeving van zonden verkregen . Als men
eenmaal in de secte opgenomen is, bemerkt men, dat het uit is met de
persoonlijke vrijheid . Alles staat onder strenge controle . Spionnen gaan
ieders gangen na. Ieder moet van zijn inkomen het tiende deel geven
aan de gemeenschap. Vooral de vrouwen hebben een treurig bestaan,
want de veelwijverij is wel officieel afgeschaft, omdat de Staat het eischte,
maar officieus bleef ze bestaan .
Inrichting .

, De 1 e e r van de Mormonen is een mengsel van Christelilke en heidensche ideeën . Men vindt er gnostische,
theosofische en mystieke elementen in . Daardoor worden de onzinnigste
dingen geleerd . Het Mormonisme neemt het bestaan van tallobze goden
aan, die in polygamie leven . Uit hen zijn de menschelijke zielen voortgekomen, die op aarde komen, om voorbereid te worden voor den hemel .
Jezus is de eerstgeboren zoon van God . Hij is op aarde gehuwd geweest
met Maria Magdalena, Martha, Maria en andere vrouwen . Eens komt Hij
weder, Dan zal Hij in den tempel der Mormonen gericht houden .
De bron voor hun leer vinden zij in den Bijbel en in het boek van
Mormon . In een drieëenig God gelooven zij niet . De idee der volmaaktheid ontnemen zij aan God . Zij maken van God een groot mensch . De
zonden onderscheiden zij in vergefelijke en onvergefelijke . Onvergefelijk
is bijv . afval van het geloof der Mormonen . Zoo houdt men het best
een secte in het leven . Men kan van zulke zonden alleen verlost worden
Leer.
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door zich zetven op te offeren in den dood. Het Mormonisme is geen
godsdienst. Het is een verschijnsel op godsdienstig gebied, waar men
voor vreezen moet .
Het Mormonisme drijft een machtige propaganda . Het
stuurt zijn zendelingen over de gansche aarde . Ook Europa
is er rijkelijk mee bedeeld . Deze slimme lieden, die op allerhande wijzen
in de huizen der eenvoudigen dringen, verzwijgen met opzet alles, wat
aanstoot zou kunnen verwekken en sluiten zich zooveel mogelijk aan
bij de Christelijke levensbeschouwing. Inzonderheid aan de armen spiegelen
zij een betere sociale positie voor in Utah . Ieder, die daarheen gaat,
geniet vrijen overtocht . Vooral vrouwen en jonge dochters zijn welkom .
Het is haast niet te begrijpen, dat er nog altoos tal van lieden zijn, die
ondanks allerhande waarschuwingen, oversteken naar de nieuwe wereld,
om zich vrijwillig te stellen onder het ijzeren juk der Mormoonsche
despoten . Wij achten het een juiste opvatting, dat Duitschland alle
Mormoonsche zendelingen het land uitgewezen heeft . Die lieden zijn
inderdaad staatsgevaarlijk . De Nederlandsche regeering heeft wel den
toegang tot het land aan de zendelingen niet verboden, maar zij heeft
toch openlijk tegen hen gewaarschuwd . Het aantal Mormonen is, helaas
meer dan een half millioen .
Propaganda.

§ 39 .

Christian Science .

Eene secte, welke in korten tijd veel opgang gemaakt
heeft, voornamelijk in N .-Amerika, is die der C h r i s t i a n
S c i e n c e, d . i . de Christelijke wetenschap . In 1867 trad
daar eene vrouw op M a r y B a k e r G 1 o v e r- E d d y . Eerst was zij gehuwd geweest met den overste Glover . In 1875 huwde zij met dr . Eddy.
Het doel van de Christian Science is, dat wij de waarheid zullen leeren
kennen en daardoor bevrijd worden van z o n d e, z i e k t e en vrees .
Mevrouw Eddy gaat van vier hoofdstellingen uit
1 . God is alles in allen .
2. God is goed . Het goede is geest .
3. Wijl God, die geest is, alles is, is de materie niets .
4. Het leven, God, het almachtige goede ontkent den dood, het kwade
Christian
Science .

154

zonde en ziekte . Krankheid, zonde, ellende en dood ontkennen het goede
den almachtigen God, het leven .
Zij beweerde, dat men in geval van ziekte geen geneesmiddelen moest
gebruiken . Jezus had, toen Hij op aarde was, alleen door Zijn Woord
genezing gebracht. Wie in geloovig gebed Zijne gemeenschap zoekt,
wordt genezen van elke krankheid. God heeft de ziekte niet gewild. Zij
is niet werkelijk . God alleen is reëel . Zonde en ziekte berusten alleen
op dwaling . Deze oude Heidensche meening werd gepropageerd en door
duizenden met blijdschap begroet . In 1879 werd door meur . Eddy een
kerk gesticht te Boston en spoedig had de secte van de Christian Science
600.000 leden . In den laatsten tijd verliest deze secte vele aanhangers .
Van de Christian-Science moet wel onderscheiden worden

Gebeds- of gede z .g.n. gebeds- of geloofsgenezing. De voorstanders
1oozsgenezing
. van deze richting spraken uit, dat de ziekte niet door geneesw. Hazen erg . middelen moet bestreden worden maar door het geloovig gebed .
In ons land werd de geloofsgenezing gepropageerd door een predikant, die
uit Z .-Afrika gekomen was n .m . ds. W. H a z e n b e r g, een man met een veelbewogen verleden, die een tijd lang gestudeerd had aan de Theologische
school te Kampen, daarna vertrok naar Amerika en eindelijk naar Z .-Afrika
toog, om te prediken . Toen hij niet veel vrucht op zijn werk zag, beproefde
hij door geloofsgenezing opgang te maken . Dit scheen beter te gelukken . In
1886 kwam hij naar Nederland en maakte veel reclame . Hij predikte, dat een
Christen recht had op onmiddellijke verlossing van alle lichamelijke krankheid, omdat Jezus Christus onze krankheden gedragen had . Alle medicijnen
en alle doctors moesten verdwijnen . Het gebed alleen moest het medicijn
zijn. Veel opgang heeft hij niet gemaakt en toch zijn er ook in ons land
nog altoos lieden, die de geloofsgenezing voorstaan en ze propageeren .
Heel de geloofsgenezing is anti-schriftuurlijk . God, die geen middelen
behoeft, heeft ze nochtans voor ons menschen noodig gekeurd en daarom
zijn wij er aan gebonden . Het is echter des Christens plicht, om die middelen
biddend te gebruiken, opdat wij erkennen, dat er Eén is, die boven alle
middelen staat en die de werking der middelen bestuurt .
De arbeid van ds . J. C. B 1 u m h a r d t te M d t t l i n gen,
die ook voor de kranken bad, hen toesprak en de handen
oplei, moet van deze gepropageerde gebeds- en geloofsgenezing beslist onderscheiden worden, want Blumhardt keurde de verwerping van doctoren en
medicijnen ten zeerste af. Hij was een man, die echter bijzonder den nadruk
:legde op de kracht des gebeds voor de kranken .
J, C . Bi umhardt,
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Een geheel ander type vertoonde in Amerika een zekere
Dowie en de
. D o w i e (t 1914), een man wiens naam in ons land wel bekerk van Sion
kend is . Dowie was een Schot . Hik werd geboren in 1846,
studeerde voor predikant en ging naar Australië in dienst van de Congregationalisten. Hij maakte daar grooten opgang, niet alleen door zijne prediking, maar
ook door zijn krankengenezingen door gebed en handoplegging. Allen vereerden hem daar zoo, dat sommigen trachtten zijne kleederen aan te raken,
of in zijn schaduw te staan .
In 1888 verliet hij Australië en ging naar Amerika . Hij stichtte in SanFrancisco en op andere plaatsen genootschappen voor goddelijke genezing .
In 1893, bij gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Chicago, had Dowie
vlak voor den ingang een tabernakel laten bouwen, waarin hij kranken opnam
en door gebed en handoplegging genas. De bescheidenheid was bij dezen
profeet ver te zoeken. Hij schold op alle doctoren . In 1895 werd hij gevangen
genomen, maar later liet men hem vrij . Toen was de profeet een martelaar
geworden en nu begon zijn zon te rijzen . Hij preekte eiken Zondag voor
5000 menschen . In 1896 stichtte hij de Christelijke Katholieke kerk
gewoonlijk S i o n genoemd . Hij heeft die kerk gevormd naar het voorbeeld
der Apostolische uit den eersten tijd van het Christendom . Alle gaven, die
toen uitgedeeld werden, waren ook in zijn Sion en voornamelijk de gave der
gezondmaking .
Dowie begon zich nu aan te dienen als den derden Elia (1901), die komen
zal, voordat Jezus wederkomt op de wolken . » Als ik die Elias niet ben, wie
is het dan ?" Die vraag was voor Dowie voldoende .
Aan den oever van het meer van Michigan stichtte Dowie een kolonie,
die weldra tot grooten bloei kwam. Hij was de profeet en tegelijk de directeur.
Alle geld ging door zijn handen . Zoo werd Dowie een vermogend man .
De stad Sion telde 10 .000 inwoners . Het geheele aantal zijner volgelingen
was ongeveer 30 .000. In Europa reisde hij van land tot land . Alleen in Zurich
gelukte het hem een gemeente van eenige beteekenis te stichten (800 leden).
Een tweede Sion zou gebouwd worden in Mexico .
Dowie is een man geweest, die door hoogmoed verleid is, om de meest
brutale leeringen te verkondigen . De kerken deugen geen van alle. Hij schijnt
goed bekend te zijn geweest met de verschillende kerken, althans hij beschuldigt H a u s t e r b r u g (lees Hengstenberg) van blind ongeloof en evenzoo
A u s t e r h a u s e n (lees v. Oosteree) . Van de leer des heils is bij Dowie zoo
goed als niets overgebleven . De zonde heeft in hoofdzaak vier gestalten
tabak, alcohol, varkensvleesch en doctoren . De krankheid is
Satans werk. Het gebed en de handoplegging zijn de eenige geneesmiddelen .
Dowie, die van zich zelven schreef : Johannes de Dooper was, ik zeg het
met bescheidenheid, evenmin hoogmoedig als ik", is een sluw man geweest,
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een volksredenaar, een zakenman, een geldman, een organizator van den
eersten rang, maar ge e n prediker van het Evangelie . Zijn optreden herinnerde
aan Jezus' woorden Matth . 7 : 22 . Velen zullen ten dien dage zeggen : Heere,
Heere, hebben wij niet in Uwen naam . . . . vele krachten gedaan ? En dan
zal ik hun openlijk aanzeggen : Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij,
gij, die de ongerechtigheid werkt.

§ 40. Kleinere secten .
Het aantal kleinere secten is onrustbarend groot. Zij hebben
Het nieuwe
doorgaans eene of andere waarheid, waarop zij zich blind
Jeraxalem .
turen . Duidelijk is er onder deze kleinere secten eene richting,
die herinnert aan de broeders en zusters van den vrijen geest uit den tijd
der Middeleeuwen, zooals de schandelijke s e c t e van het Nieuwe J e r uz a 1 e m, gesticht door twee gewezen zendelingen der Hollandsche Gereformeerde
kerk in Zuid-Afrika . In deze secte werd de schaamte een bewijs van afval
genoemd en daarom schaamde men zich niet.
Gruwelijk was ook de secte der Uitverkorenen in Brazilië,
die geheel communistisch was en bij welke de vrije liefde
gehuldigd werd. Omdat het 1000-jarig rijk haast komen zou, werkte men niet
meer, en in 1877 kreeg men in het hoofd alle goddeloozen uit te roeien .
Gewapende benden trokken moordend en brandend het land door. Toen
maakte de militaire macht een einde aan de secte. M a u r e r, een gewezen
timmerman, de stichter en zijn vrouw, die profetes was, en zich Jezus
Christus noemde, werden gedood .
Uitverkorenen.

Eenigszins anders van karakter was de secte der Shakers
(Schudders) gesticht in 1747 in Engeland . In 1758 sloot zich
bij deze secte aan A n n a L e e, die na den dood van hare acht kinderen
allerhande vizioenen ontving . Zij ging met 30 volgelingen naar Amerika en
stichtte daar de M i 1 e n n i a 1 C h u r c h . Hieruit ziet men, hoe het Chiliasme
bij deze secte een hoofdrol speelde . Men hield Anna voor onsterfelijk, maar
zij stierf in 1784 . Hare secte was echter niet immoreel . Integendeel, Anna
had den ongehuwden staat voor verplichtend verklaard . Opdat de secte niet
zou uitsterven, nam men telkens arme kinderen aan . Er bestond in haar
boezem gemeenschap van goederen . Ze muntte uit door eenvoud en reinen
levenswandel. Evenals de Kwakers heeft deze secte geen predikanten en geen
sacramenten . In 1874 telde ze ongeveer 2500 leden . De hoofdzetel is M o u n tL i b a n o n in den staat New-Yo rk .
Shakers .
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G e o r g R a p p (1757-1847) een eenvoudige wever uit
Wurtemberg is de stichter van de secte der R a p p i s t e n
of H a r m o n i e t e n. Toen hij om zijn afwijkende gevoelens in zijn vaderland
vervolgd werd, toog hij in 1803 met 600 volgelingen naar Amerika, waar hij
zich vestigde in P i t t s b u r g . Rapp leefde temidden van de zijnen als een
patriarch . Er bestond in hun midden gemeenschap van goederen . Omdat de
Rappisten ijverig waren, kwamen zij tot grooten welstand . In 1807 werd het
coelibaat ingevoerd . Uitsterving van de secte werd voorkomen door telkens
nieuwe emigratie uit Wurtenberg . Bij de godsdienstoefeningen sprak alleen,
dien de Geest tot spreken drong . Rapp had altoos gehoopt, dat hij de
wederkomst van Christus beleven zou, maar hij stierf, zonder deze hoop
verwezenlijkt te zien .
Rappisten .

Ook in ons vaderland is een secte geweest, die eenigszins
. op die van Rapp gelijkt . Enkele Rappisten, die naar Amerika
togen, ontmoetten in Amsterdam den turfschipper S t o f f e 1 M u 11 e r (f 1833),
den stichter van de secte der Z w ij n d r e c h t s c h e n i e u w 1 i c h t e r s . Muller
was geboren te Puttershoek . Hij was opgevoed in de gereformeerde waarheid,
maar daar kon hij zich niet in vinden . Door nadenken kwam hij tot pantheïstische gevoelens . Wanneer alles uit God en door God en tot God was, dan
moest ook de zonde uit God zijn . God heeft dan ook de zonde gewild, maar
Hij wil evenzeer de zaligheid van alle menschen . Er moest echter een geheele Reformatie plaats hebben in den godsdienst. De gemeente moest weder
worden als de apostolische gemeente . Er moest broederliefde wezen en gemeenschap van goederen .
Muller vond geestverwanten in den schout van Waddingsveen V a 1 k en
diens vrouw . Deze vermogende lieden sloten zich bij hem aan . Hun aantal
werd nog vermeerderd door Maria Leer (1788-1861), een gewezen weesmeisje uit Edam en A r i e G o u d en diens vrouw uit Rotterdam . Deze
stichtten nu te Waddingsveen een broederschap. Muller, die door zijn vrouw,
die hem een dweeper achtte, verlaten was, troostte zich over dat gemis
door zijne liefde te verklaren aan Maria Leer . Men leefde in gemeenschap
van goederen, wat het minst voordeelig uitkwam voor den vermogenden
Valk. Aan de burgerlijke wetten achtte men zich niet onderworpen . Huwelijken
werden alleen voor de broederschap gesloten . De kinderen, die geboren
werden, gaf men niet aan, want men wilde ze onttrekken aan den krijgsdienst . Doop en avondmaal werden afgeschaft . Alle dagen achtte men gelijk
en men hield natuurlijk alle kerken en alle predikanten voor valsch . Maria
Leer ging in haar dwaling zoover, dat zij het voortbestaan der ziel loochende .
Nieuwlichters
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De Nieuwlichters werden, en geen wonder, door het volk
bespot . Ze werden ook door de politie vervolgd . Muller en
Maria Leer zaten zelfs eens een jaar gevangen . Hun ambacht was in den
beginne het maken en verkoopes van zwavelstokken . Na enkele jaren scheidden Valk en sommige anderen zich van Muller af en stichtten een afzonderlijke gemeenschap bij het W o e r d e n s c h e v e r l a at . Muller kocht een
scheepstimmerwerf te Zwijndrecht . Daar leefden zijn volgelingen, streng van
elkander gescheiden, in een groot schip . In 1830 kwam een chocoladefabrikant
Mets uit Vlissingen zich bij de secte voegen .
Vervolging,

Nu werd er ook handel in chocolade geschreven . Weldra
waren er te Zwijndrecht twee koloniën, de eene van Muller,
W e l g e l e g e n geheeten, en de andere van Mets, Z o m e rz o r g genoemd . De welgestelden kregen langzamerhand genoeg van de gemeenschap van goederen . Men wilde die opheffen en Muller was er voor .
Toen ging een deel van de glorie weg . Er kwam een formeele scheiding
tusschen de twee koloniën, die nog andere oorzaken had, voornamelijk betrekking hebbende op de vrije liefde .
Te M ij d r e c h t woonde nog lang een 40tal Nieuwlichters onder het bestuur van Valk, maar langzamerhand verdween de secte . In 1863 vertrokken
de laatste aanhangers naar Amerika en sloten zich aan bij de Mormonen, bij
wie ze ongetwijfeld eerder tehuis hoorden dan bij eenig kerkgenootschap in
ons vaderland .
Toch zijn er op sommige plaatsen in U t r e c h t nog sporen te ontdekken
van deze communistisch-libertinistische secte .
Verdere
geSc
hiedenis .

AANMERKING. Deels uit onkunde, deels uit vijandschap, noemden sommigen in de jaren 1840-1860 de Christelijke Afgescheidenen niet ongaarne
Nieuwlichters.

§ 41 . De Theosofie.
Twee richtingen, die zich in onzen tijd zich op bijzondere wijze laten
gelden zijn de T h e o s o f i e en het S p i r i t i s m e . Om het gewicht der
zaak behandelen wij die wat uitvoeriger dan de meeste secten .
De geschiedenis van de moderne theosofie is ten
nauwste verbonden met den naam van mevrouw B 1 aDeze vrouw heette eigenlijk Helena P e t r o w n a v o n

Oorsprong.
v a t z k y.
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H a h n-R o t t e n s t e i n . Zij werd geboren in 1831 en huwde in 1848 met*
generaal B 1 a v a t z k y . De Russische gravin was in 1851 al van haar
man gescheiden, maar zij bleef den naam Blavatzky dragen . Na het jaar
1851 bereisde zij twaalf jaren Europa, Amerika, Egypte en Indië . Daar
in Indië bracht zij zeven jaren door onder de z .g .n . Mahatma's, dat zijn
de wijze mannen van Thibet . Deze geheimzinnige mannen werden haar
leermeesters . En daar hoorde zij honderden dingen, die zij tevoren nooit
geweten had . Zij maakte kennis met een geheel systeem . Zij leerde de
geheimzinnige krachten der natuur beheerschen . De Mahatma's konden
gedachten lezen, uit de verte werken, ze konden zelfs voorwerpen in
deelen ontleden en die deelen later weder opbouwen tot een geheel .
Zoodoende beweerden zij iets door een gesloten deur te kunnen laten
komen . Ze konden zelfs de ziel aan het lichaam ontnemen en de aldus
losgemaakte ziel naar eene andere plaats overbrengen .
Nadat mevrouw Blavatzky zeven jaar in dien kring geweest was t
stichtte zij in 1870 te K a ï r o een spiritistisch genootschap . Maar in
Kaïro ligt toch de bakermat niet van de moderne Theosofie .
Het was op een avond in September van het jaar 1875, dat ten huize
van mevrouw Blavatzky te N e w-Y o r k een kleine maar uitgelezen
schare was bijeengekomen, om te luisteren naar eene voordracht over
de wijsheid der Egyptenaren . Deze voordracht viel bij de aanwezigen
allen mystiek-aangelegde personen - bijzonder in den smaak . En de
aanwezige kolonel H . S . 01 c o t t, oud-kolonel uit den vrijheidsoorlog
advocaat en journalist, stelde voor eene vereeniging te stichten, welke
gewijd zou zijn aan de studie van verschijnselen en lesringen op het
gebied der mystiek.
Dit voorstel werd met algemeens stemmen aangenomen
en erwerdeene Theosofische Vereeniging gesticht .
Nu werden geregeld vergaderingen gehouden, waar over allerhande
onderwerpen, die de mystiek raakten, voordrachten werden gehouden,
o.a . over spiritisme, hypnotisme, kabala, magie enz . In het practische
Amerika, dat voor het meerendeel meer met den dollar dan met de
mystiek op heeft, begon de sympathie allengs te verkoelen . Kolonel Olcott
en meur . Blavatzky bleven echter met een ijver, eene betere zaak waardig,
in dagbladen en tijdschriften over de Theosofie schrijven en propaganda voor
haar maken ; ook correspondeerden zij druk met nieuwe leden van buiten .
Geschiedenis .
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Mevrouw Blavatzky was ondertusschen bezig, om een groot werk over
Theosofie te schrijven, en in 1877 verscheen het te Boston onder den
titel T h e I s i s u n v e i 1 e d, twee deelen van ongeveer 1300 bladzijden .
Dit werk maakte grooten opgang . Ofschoon het 20 gulden kostte, is er
al een zesde druk verschenen . Het is vertaald in het Spaansch en Duitsch
en voor Nederland is ook een uitgaaf bezorgd .
Nadat dit werk voltóoid was, besloten meur . Blavatzky en kolonel
Olcott, die zich voorgenomen hadden hun gansche verdere leven aan de
vereeniging te wijden, naar Engelsch-Indië te vertrekken . Immers Amerika
was materialistisch en Europa ongeloovig . In het Oosten, daar zouden
zij een vruchtbaren bodem vinden voor hun lezingen . Na haar hoofdwerk The Isis unveiled schreef zij nog De geheime leer, een
boek van drie deelen, een Encyclopaedie der mystiek . Hoewel het 39 gulden
kost, is het toch al in derden druk verschenen en in vijf talen overgezet . Zij gaf voor, dat dit boek gedeeltelijk 's nachts door Mahatma's
geschreven was .
Voornamelijk K o o t H o o m i was een bijzonder leermeester voor haar geweest . Deze deed van den zolder
zoo maar brieven op haar vallen, waarin allerlei openbaringen stonden .
Inzonderheid speelde eene kast eene voorname rol . Die kast scheen het
medium te zijn tusschen de zichtbare en onzichtbare wereld . Immers,
wanneer men in die kast een verzegelden brief legde met een vraag
daarin, dan werd een poosje later de brief weer gezegeld teruggevonden,
maar met het antwoord erin .
Het laat zich gemakkelijk verklaren, dat velen zich door de wonderen
van meur . Blavatzky aangetrokken gevoelden . De mensch heeft eene
onmiskenbare neiging tot het geheimzinnige . Was het wonder, dat honderden meur . Blavatzky vereerden en haar als eene heilige beschouwden?
Haar naam was steeds op de lippen harer volgelingen .
Haar roem zou echter weldra gaan tanen . Tot hare medewerkers behoorde het echtpaar C o u 1 o m b en dit maakte, (om welke reden is ons
onbekend), openbaar, dat de verborgen natuurkrachten niets anders
waren dan behendige handgrepen van,mevr . Blavatzky . Het gaf te kennen,
dat deze de brieven, welke volgens haar van de Mahatma's in Indië kwamen,
zelve schreef, dat zij uit haar slaapkamer toegang had tot de wonderlijke
kast en dat deze een dubbelen beweegbaren achterwand had.
Bedrog ontdekt.
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Deze ontdekking veroorzaakte natuurlijk groote opspraak . The Society
for Psychical Research te Londen zond een afgevaardigde, om de zaak
te onderzoeken, en het gevolg daarvan was, dat de beroemde en gevierde gravin in het jaar 1885 als een bedriegster aan de kaak gesteld
werd . Voor de Theosofie was dit een zware slag, wel deden sommigen
moeite, om nog de eer van meur . Blavatzky te redden, wel schreef
S i n n e t t in 1883 een boek over E s o t e r i c B u d d h i s m, waarin hij de
groote stichtster verdedigde, maar dat alles baatte niet . Velen scheidden
zich van de Theosofie, althans van haar hoofdkwartier af, en meur .
Blavatzky stierf in 1891 te Londen, geheel verlaten .
Men heeft veel over deze vrouw geschreven, haar beurtelings vergood
en verguisd . Het is echter moeilijk deze ongewone persoonlijkheid met
gewonen maatstaf te meten . Dat zij bedrog gepleegd heeft, staat vast,
al zwijgen de bladen der Theosofie daarover . Zelfs hare verdedigers
hebben haar niet schoon kunnen wasschep . Maar ondanks dat had ze
buitengewone eigenschappen : ontembaren hartstocht en taaie volharding .
Zij was begaafd met eene sterke begeerte, om het bovennatuurlijke te
ervaren en te doorgronden . Zij oefende een ongekend meesterschap over
de menschen . Ten deelti berustte die op allerhande tooverkunstjes, maar
ze berustte ook op enorme menschenkennis en zelfbewuste gave om op
anderer gevoel te werken . Als het waar is, wat Thomas Carlyle eens
schreef, dat eene eerste vereischte voor een held oprechtheid is, dan
is meur. Blavatzky zeker niet onder de heldinnen te rekenen, al vereeren
de Theosofen haar onder de initialen H . P . B . als een heilige.
Van gansch anderen aard is A n n i e B e s a n t, de talent volle verdedigster van de Theosofie, wier oprechtheid door
niemand verdacht wordt . Zij is eene lersche, eene vrouw vol fantasie en
ernst, van binnen een vulkaan, eene vrouw, die den strijd bemint, die
halve toestanden haat met de meest volkomen energie van haar wil,
die alles, vrienden, goeden naam, veiligheid, alles en alles letterlijk prijs
geeft voor haar beginsel .
Als jong meisje werd ze zeer rechtzinnig opgevoed . Milton kende ze
schier van buiten . Nog zeer jong huwde zij met een predikant. Ze
meende in de pastorie een heerlijken werkkring te vinden, maar daarin
werd ze teleurgesteld . Haar man was een goed man, maar een fatsoenlijk
egoist . De Christenen van de gemeente trokken haar niet aan . Ze vond
Annie Besant.
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allen zoo alledaagsch en zoo middelmatig . Er kwam huiselijk leed en
daartegen gevoelde Annie Besant zich niet opgewassen . Ook zij liet zich
evenals haar voorgangster meur . Blavatzky scheiden . Nauwelijks was de
kluister van het huwelijk verbroken, (want iets anders was het voor
Annie niet geweest), of de vogel vloog de vrije lucht in . Ze keerde aan
het geloof den rug toe en wierp zich in de armen van de vrijdenkers .
Ze werd een der voornaamste helpsters van den bekenden B r a d 1 o u g h .
Ze bewoog zich op velerlei gebied . Ze bestudeerde staatkunde en
sociologie . Dat ze meer dan gewone gaven bezat, bleek al spoedig . Ze
was vurig welsprekend . Eerst was ze volslagen atheïste en daarna werd
ze een verkondigster van het Neo-Malthusianisme. Ze werd gedrongen
tot die leer, omdat zij met hartstocht zocht naar wat de menschen gelukkig
kon maken en, daar zij overbevolking een oorzaak van groote ellende
achtte, predikte zij het Neo-Malthusianisme . Deze ongeloovige vrouw,
deze vrijdenkster, werd na eene periode van woesten strijd bekeerd tot
de Theosofie, welke in haar een talentvol verdedigster vindt .
Haar toetreden tot de Theosofie was een geheele omkeer in het leven
van Annie Besant. Zij gaf aanstonds stellingen prijs, waar zij eertijds
met geestdrift voor geijverd had . De Nieuw-Malthusiaansche leer en het
Materialisme hadden afgedaan voor haar. Geheel haar levensrichting
werd anders . Zij haakte nu niet meer naar den strijd gelijk voorheen ;
de rust der Oosterscha wijsheid was haar liever . Hoewel Annie op verschillende vroeger door haar beleden beginselen terugkwam, beweerde
zij nochtans, dat deze beginselen voor haar goed waren geweest . Zij
had geen berouw ervoor gestreden te hebben . Wel ontbrak aan Materialisme
en Socialisme veel, maar beide hadden haar rijp gemaakt voor de Theosofie .
Het Materialisme had geen oog voor het zieleleven, en het Socialisme
geen oog dan alleen voor de economie van de samenleving . Beide
missen hoogere motieven, maar banen daarom juist den weg tot de Theosofie .
Met ijver bestudeerde Annie de Theosofie . Zij trad op als redactrice
van T h e T h e o s o p h i c a 1 R e v i e w . Daarbij schrijft ze boeken en
brochures en reist zij de wereld rond, om propaganda te maken voor
de Theosofie .
Die p r o p a g a n d a geschiedt op ruime schaal . Er bestaan
. afdeelingen in Indië, Amerika, Azië, Nieuw-Zeeland, Brittannië, Duitschland, Frankrijk, Scandinavië, Nederland, enz . In Nederland
Propaganda
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dagteekent de Theosofie van 1881 . Het eigelijke georganiseerde werk
begon eerst in 1891 . In 1897 werden de Nederlandsche loges tot eene
afzonderlijke afdeeling gegroepeerd . In die afdeeling zijn 17 loges n .m .
Amsterdam (2), Den Haag, Haarlem, Den Helder, Hilversum, Rotterdam,
Utrecht, Vlaardingen, Delft, Leiden, Arnhem, Zwolle en in Ned .-Indië te
Semarang, Soerabaja. Djocjakarta en Batavia .
Het hoofd-kwartier der Nederlandsche afdeeling is te Amsterdam op
den Amsteldijk, no . 76 en no . 80.
Daartusschenin is een Theosofische boekwinkel en een uitgeversmaatschappij, waar alle boeken over de Theosofie verkrijgbaar of voorhanden zijn .
De theosofische litteratuur is rijk . Een 30 tal tijdschriften in
meer dan tien talen zet de beginselen der Theosofie uiteen en in Nederland bestaat het maandblad T h e o s o f i a dat zijn 36ett jaargang al inging
en elke maand 64 bladzijden over Theosofie te lezen geeft .
Nevens den letterkundigen arbeid gaat een p r a c t i s c h e vooral in
Indië . Van de theosofische vereeniging ging het initiatief uit tot het
oprichten van scholen op Ceylon, waarin de kinderen onderwezen worden
op den grondslag van hun eigen geloof . De Theosofie vraagt niet, gelijk
het Christendom, bekeering. Ze aanvaardt de Buddhistische leerstellingEn
en kweekt die aan . Op Ceylon zijn niet minder dan 100 van zulke
scholen met 25 .000 leerlingen .
In Midden-Indië heeft de vereeniging hetzelfde aangevangen voor de
arme Paria's, die zoowel door de Buddhisten als door de Brahmanen
verstooten werden . Daar ontstonden reeds drie scholen .
Voor de Hindoe's arbeidde de Theosofie door het stichten van
C e n t r a 1 H i n d o e-C o I 1 e g e te Benares, een universiteit voor de
Hindoe's op den grondslag voor hun geloof . Bovendien stichtte de vereeniging te Adyar, een voorstad van Madras, een hoofdkwartier. Daar
legde zij den grondslag voor een boekerij, welke thans 12 .000 werken
telt. In Londen is hetzelfde geschied voor het Westen . Daar telt de
bibliotheek 10 .000 boeken over godsdienst, mystiek, Theosofie, enz. Amsterdam heeft tegenwoordig ook zijn bibliotheek, voor iedereen toegankelijk .
De vereeniging zegt geheel o n s e c t a r i s c h te zijn . Zij
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Zij is noch Anti-Christelijk of Buddhistisch, noch AntiBuddhistisch of Mohammedaansch of Brahmaansch . Zij eischt alleen de,
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huldiging van de meest volstrekte verdraagzaamheid van alle leden jegens
elkander . Vandaar dat men onder hare leden volgelingen vindt van alle
secten en gelooven .
Dat is schoon voorgesteld, maar in de werkelijkheid is het wel wat
anders . Annie Besant heeft met bewustheid uitgesproken, dat zij het
Christendom ontkent en ten volle . Dat is dus een andere voorstelling .
Het gaat met de Theosofie als met het Socialisme . Het Socialisme beweert ook : wij vragen naar geen geloof . Een Christen kan ook bij ons
wonen . Maar deze schoone theorie wordt door de praktijk gelogenstraft .
Het Socialisme, al is het een economisch stelsel, staat positief tegenover
het geloof. Niet anders is het met de Theosofie .
Ieder kan bij de vereeniging behooren, zonder zijn geloof te verloochenen, maar zelve is de Theosofie door en door heidensch en daarom
eene antipode van het Christendom .
De Theosofie kent een exoterischen en esoterischer
Leer, godsdienst d .i . een voor de ingewijden en een voor het volk.
In hoofdzaak leert de Theosofie het volgende . Een der merkwaardigste opvattingen der Theosofen is hunne beschouwing van het heelal als
p h ys i s c h v e r s c h ij n s e 1 . Terwijl voor den gewonen mensch de gansche
wereld te verdeeles is in vaste, vloeibare, gasvormige en etherische stof, zegt
de Theosoof, dat het stoffelijk heelal niet v i e r maar z e v e n gradaties van
van fijnheid vertoont en hij gelooft, dat de vier zooeven genoemde soorten,
gevolgd worden door drie andere, telkens weer fijner dan de voorgaande, die
hij, bij gebrek aan een beteren naam noemt : ether 2, ether 3, ether 4. Maar
dit is niet alles. Deze gansche zevengradige stofschaal is hem slechts een
eenheid in een schaal van hoogere orde, eveneens uit zeven graden bestaande .
De zeven genoemde fijnheidstoestanden, noemt hij te zamen het g r o n ds t o f f e 1 ij k gebied en van zulke gebieden bestaan er, zegt hij, in het
gansch heelal te zamen zeven. Elk zoodanig gebied is samengesteld uit stof,
maar hoe honger men komt, hoe ijler en fijner . Zoo fijn zijn deze hoogere
gebieden, dat zij aan de stoffelijke waarneming geheel ontsnappen . Evenals
het lichaam van den mensch samengesteld is uit de grondstoffelijke stof, is
zijn gevoelsnatuur samengesteld uit stof van het tweede gebied, zijn denknatuur uit stof van het derde gebied enz . Dit verklaart, hoe het mogelijk zou
kunnen zijn de ziel te kunnen waarnemen, zooals zooeven werd meegedeeld .
De ziel, de gedachten, gevoelens, enz . zijn eenvoudig stoffelijk ,,op hun gebied", maar dat gebied is op zichzelf zoo fijn, dat het ten opzichte der grovestof, waarmede wij vertrouwd zijn, onstoffelijk lijkt.
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Miauw met deze beschouwing verwant, is de theosofische opvatting van het
w e z e n v a n d e n m e n s c h . Evenals het heelal zevenvoudig is, is de
mensch dat. Ook de mensch heeft in zijn lichaam stof van alle zeven wereldgebieden . Het grondstoffelijk deel zijns lichaams dient als drager der p h ys i e k e 1 e v e n s k r a c h t, het deel van de stof, die tot het tweede gebied
behoort, dient als drager van de g e d a c h t e n k r a c h t . Een en ander is in
verscheidene theosofische werken uitvoerig behandeld . De theosofische beschouwing sluit zich aan bij de verdeeling in geest, ziel en lichaam, doch
komt door onderverdeeling tot een zevenvoudige verplitsing . Zij noemt elk
zulk een deel een beginsel en spreekt zoo van de zeven beginselen van den
mensch. De v i e r 1 a a g s t e hiervan noemt zij te zamen de p e r s o o n 1 ij kh e i d, de d r i e h o o g s t e (Verstand, Geest en Goddelijke Vonk), het I kw e z e n, de I n d i v i d u a l i t e i t, het I k, of e g'o . De persoonlijkheid vat zij
op als vergankelijk en bij den doi ~~s menschen acht zij die zich op te
lossen in haar samenstellende bestanddeelen . Het ware ik echter, of de
drie hoogere eigenschappen, !acht zij onvergankelijk en immerbestaand. De persoonlijkheid dient, zegt zij, om ;ondervinding en wijsheid op
garen voor de individualiteit, die daardoor tot volmaking en ontwikkeling
voortschrijdt. Hieruit volgt, dat het menschelijk leven tot spilpunt moet nemen
het wezen der individualeit en niet der persoonlijkheid, daar het een groei
voor altijd waarborgt, het andere slechts welvaart voor korten tijd.
Het eeuwige voortbestaan van de individualiteit of het honger wezen van
den mensch, wordt evenwel niet gedacht als een eeuwig verblijven in een
Hemel of den een of anderen lichaamloozen toestand . Volgens de Theosofie
is het leven der menschelijke individualiteit eene beurtwisseling van leven in
een menschelijk lichaam en ;buiten een menschelijk lichaam, of met andere
woorden en van ons tegenwoordig gezichtspunt uit : een leven gedurende het
leven, en een leven gedurende den dood van het lichaam . Dit heet de
Theosoof de wet van w e d e r g e b o o r t e of r e ï n c a r n a t i e . Er vloeit uit
voort, dat ons aller individueele ziel tallooze malen alreeds op de aarde geleefd heeft en eveneens tallooze malen nog op aarde zal verschijnen, steeds
in nieuwe lichamen of persoonlijkheden . Deze herhaalde wedergeboorte van
onze ziel is het middel voor haar, om nieuwe kennis en ervaring op te doen
en daardoor de volmaaktheid dichterbij te naderen . Gegeven dat reincarnatie
waar is, dan moeten er ook enkelen zijn, die den langen pelgrimstocht der
ziel beter benut hebben, en sneller doorloopen, dan anderen. Die vooruitstrevende zielen zijn degenen, waarvan in den aanvang sprake was, die
alreeds ingewijd zijn in de innerlijke wetenschappen, en wier vermogens van
verstand, geest en ziel zoo groot zijn, dat deze volkomen uitdrukking vinden
in de gelouterde persoonlijkheid, het lichaam . Ook op deze verhouding, dat
het ware en bestendige wezen van den mensch, zijn ziel is en niet zijn
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lichaam, berust de latente mogelijkheid van het kennis verkrijgen van al wat
thans onzichtbaar voor ons is .
De reïncarnaties der ziel, elkander volgende als de telkenmale weer nieuwe
lentebloesems van boomera en struiken, staan alle rechtstreeks met elkander
in verband door wat genoemd wordt d e w e t v a n K a r m a of W e r k i n g .
De wet van het behoud van het arbeidsvermogen is op het stoffelijk gebied
een der omvangrijkste en diepst ingrijpende. Het spreekt van zelf, dat, wanneer
wij ons begrip van het stof verwijden tot een ijlheid, waarin zelfs gevoelens
en gedachten stoffelijk zijn, ook deze wet aan omvangrijkheid wint, of met
andere woorden van toepassing wordt op de zedelijke, en verstandelijke
werelden, evenals zij dat op de grondstoffelijke is . Zoo heeft dan elke werking
des menschen haar gevolg, zij het dat die werking lichamelijk is of niet, en
dat gevolg kan slechts door eene tegengestelde werking in evenwicht gebracht worden of opgeheven . De verschillende levens of incarnatiën der ziel
nu zijn naar hunne uiterlijke omstandigheden het gevolg van de verrichtingen
der ziel in vroegere levens . Benutte gelegenheden tot werk zullen tot grootere
gelegenheden aanleiding geven ; gedaan onrecht tot het zelf ondergaan van
zulk onrecht in een volgend leven . Zoo wordt een licht geworpen over de
maatschappelijke mistoestanden en ongelijkheden, het geluk of ongeluk der
enkelingen, de gansche verwarring en dooreenstrengeling van elks lot met dat
van anderen . Volgens deze leer bouwt elk mensch door zijn leven van thans,
zijne levens van de toekomst en is hij in den strisen zin des woords de
schepper van eigen wel of wee, van eigen gaven, beperking, onvermogens,
neigingen, karaktertrekken . Natuurlijk is niet alleen de mensch, maar de
gansche natuur, het geheele zijn, onderworpen aan deze ijzeren wet van oorzaak
en gevolg, die de Indiërs „Sudharma", de goede wet noemen .
Ziedaar de leer der Theosofie met de eigen woorden der
Theosofen weergegeven . Alles is in deze leer onderworpen
aan de onverbiddelijke wet van o o r z a a k en g e v o 1 g . De realiteit
van s c h u l d wordt zoodoende vernietigd en het begrip s t r a f wordt
verworpen . Van g e n a d e en v e r l o s s i n g kan in deze leer ook geen
sprake zijn . De leer der r e ï n c a r n a t i e, eigenlijk niets anders dan een
da-capo van de heidensche leer der zielsverhuizing, toont duidelijk vanwaar deze richting haar oorsprong heeft . Wie zijne levenswijsheid zoekt
bij de Mahatma's en niet bij Hem, die de weg, de waarheid en het leven
is, verbeurt het recht om zich Christelijk te noemen . De Theosofie moge
zich, door een beroep op sommige bijbelteksten, die uit hun verband
gerukt worden, een Christelijk kleedje om de schouders werpen, zij is
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en blijft een antipode van het Christendom . Zij is niets
anders dan een herleving van de oude gnosis, welke door
de Christelijke kerk, en met recht, heftig bestreden is, omdat zij den
slagader van het Christendom (zonde en genade) tracht door te snijden .
AANMERKING . Een nieuwe orde van de Ster uit het Oosten" staat met
de Theosofie in de nauwste verbinding. Deze orde verwacht een nieuwen
Messias, die reeds geboren schijnt te zijn, maar nog ontwikkeling behoeft .

§ 42. Het Spiritisme .
Een tweede verschijnsel, dat in onzen tijd de aandacht
vraagt is het S p i r i t i s m e . A . J. D a v i s te Poughkeepsie
in N . Amerika dicteerde op 19-jarigen leeftijd, in magnetischer slaap gebracht, zijn boek : The principles of nature her divine reve1 a t i o n s a n d a v o i c e t o m a n k i n d, waarin allerlei mededeelingen
voorkwamen uit de geestenwereld . Toen hij later in wakenden toestand
over datzelfde onderwerp schreef, werden zijn boeken veel gelezen en
in andere talen overgezet . Davis had geprofeteerd, dat de geesten zich
spoedig zouden openbaren (manifesteeren) en deze profetie scheen waarheid te worden.
Te Hydesville in den staat New-York had eene familie F o x een huis
aangekocht, waarin een geheimzinnig kloppen gehoord werd door twee
dochtertjes van 9 en 12 jaar . Men dacht aanstonds aan een manifestatie
van geesten, en men stelde, door het aantal kloppingen te bepalen, een
alfabet op, om met de geesten te kunnen spreken . Nu begonnen anderen,
(want het getal spiritisten nam met den dag toe), zoowel in Amerika
als in andere werelddeelen, den omgang met de geesten door mediums
te ontwikkelen . De geesten begonnen te schrijven, zij vertoonden zich
zelfs . Allerhande openbaringen werden door de geesten gedaan . Er
kwamen geesten, die zonder medium schreven, en die allerhande wonderlijke handelingen verrichtten . In verschillende landen kreeg het Spiritisme
zijn aanhangers, ook onder de geleerden . Zoo bijv . in England A . R .
W a 11 a c e . In Duitschland gevoelden mannen als F i c h t e er zelfs voor .
In ons land werd de schrijfster E 1 i s e v a n C a 1 c a r een propagandiste in
haar tijdschrift 0 p d e g r e n s v a n t w e e w e r e l d e n . De gemoedelijke
dominee P. H u e t werd een tijdlang door het Spiritisme bekoord, maar
Oorsprong.
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veroordeelde het later als zondig . In Frankrijk was een voorstander H .
R i v a i 1 s, die onder het pseudoniem A 11 e n K a r d e c schreef .
Er bestaat drieërlei richting in het Spiritisme .
l e . de Amerikaansch-Engelsche richting . Deze
leert, dat de ziel niet andermaal na den dood in een lichaam wederkeert, maar dat zij blijft voortbestaan en dat correspondentie met haar
mogelijk is .
2° . de F r a n s c h e r i c h t i n g van Allen Kardec . Deze leert reïncarnatie en sluit zich dicht bij de Theosofie aan .
30, de r i c h t i n g v a n H e 11 e n b a c h, die beweert, dat reïncarnatie
m o g e 1 ij k, maar niet n o o d z a k e 1 ij k is . Deze hecht weinig waarde aan
de uitspraken der mediums.
Leer.

Wij laten hier nu een overzicht volgen van de leer van Allen Kardec.
Diens leer is ongeveer de volgende . God is eeuwig, onveranderlijk, onstoffelijk, almachtig, rechtvaardig en goedertieren . Hij heeft het heelal geschapen,
hetwelk alle levende en levenlooze, stoffelijke en onstoffelijke wezens, omvat .
De stoffelijke wezens vormen de zichtbare wereld, de onstoffelijke de onzichtbare, de geestenwereld . De geestelijke wereld is de normale, de oorspronkelijke, de eeuwige, welke er was voor er stof was en welke er zijn zal,
wanneer er geen stof meer zal wezen . De lichamelijke wereld is maar secundair .
Zij kan ophouden te bestaan. De geesten nemen voor een tijd een vergankelijk,
stoffelijk omhulsel aan . De verwoesting van dit omhulsel, dood genoemd,
brengt den geest weder tot vrijheid. Onder de verschillende soorten van
lichamelijke wezens is naar den wil Gods de mensch alleen bestemd, om
geesten te herbergen, die tot een zekere mate van ontwikkeling gekomen zijn .
Daarom staat de mensch boven de dieren . De menschelijke ziel is een geest,
die zich geherbergd heeft in het lichaam, dat maar een weggaand omhulsel is .
Er zijn in den mensch drie bestanddeelen : 1°. het lichaam, d .i. het stoffelijk
deel, dat met de dieren overeenkomst heeft en door hetzelfde levensbeginsel
gedreven wordt ; 2°. de ziel d.i . het onstoffelijk deel, de in het lichaam verblijvende geest ; 3°. de band, die lichaam en ziel verbindt, het tusschen stof
en geest bemiddelende beginsel.
De mensch heeft dus twee naturen. Naar zijn lichaam heeft hij de natuur
der dieren, welker instinkt hij ook bezit, en, naar zijn ziel, bezit hij de
natuur der geesten . De band tusschen lichaam en ziel wordt de peresprit
genoemd . Deze is van half stoffelijken en half geestelijken aard. De dood is
niets anders dan de verwoesting van het grove omhulsel, maar de geest
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behoudt een zeker aetherisch lichaam, welk lichaam voor ons in gewone
omstandigheden onzichtbaar is . Toch kan zulk een geest met zulk een
aetherisch lichaam zich zichtbaar ja, zelfs tastbaar maken, gelijk dat uitkomt
bij de geestverschijning.
De geesten behooren tot verschillende klassen . Zij zijn verschillend in
macht, invloed, weten en willen . De geesten van de eerste klasse zijn de
hoogere geesten, die zich van de andere geesten door hun volmaaktheid,
hun kennis, hun nabijzijn bij God onderscheiden . Dat zijn de Engelen of de
reine geesten . De andere klassen verwijderen zich telkens meer van deze
hooge orde . Op den laatsten rang zijn geesten, die nog alle menschelijke
boosheden openbaren, haat, nijd, hoogmoed, enz .
De geesten blijven niet altoos in dezelfde orde . Zij kunnen op den geestelijken ladder omhoog stijgen . Zij kunnen verbeterd worden . Deze verbetering
geschiedt, doordat ze tijdelijk in een lichaam intrek nemen . Het stoffelijk
leven is een beproeving voor de geesten, die echter noodzakelijk is met het
oog op hun verbetering. Als het lichaam verwoest wordt bij den dood, keert
de geest weer terug in de geestelijke wereld . Tot op het oogennlik, dat hij
weder in een lichaam gezonden wordt, behoort de geest dan tot de wandelgeesten. Deze wandelgeesten bewonen het heelal en zijn overal . Ze omringen
ons elk oogenblik en zien, wat wij doen . Ze hooren, wat wij spreken . Het
is een bevolking, die ontelbaar is .
De wandelgeesten, dat zijn die geesten, die niet in een lichaam zijn ingelijfd,
bevinden zich overal, in het heelal in groote menigte. Het is een onzichtbare
bevolking, die ons eiken dag van alle zijden omringt .
Die geesten oefenen grooten invloed niet alleen op de zedelijke wereld,
maar ook op de stoffelijke . Ze hebben macht over de gedachten, zoowel als
over de stof. Daar zijn heel wat natuurverschijnselen, die men vroeger niet
verklaren kon, maar die enkel en alleen aan die geesten moeten worden
toegeschreven .
De goede geesten wekken de menschen op tot het goede . Zij doen ons
staande blijven in de verdrukking en ze schenken ons kracht, om den last
des levens met moed en dapperheid te dragen. De booze geesten daarentegen
drijven ons aan tot zondigen . Het is hun een genot, om ons gelijk te maken
aan henzelven .
De betrekkingen van de geesten tot de menschen zijn verborgene of
openbare. De verborgene zijn die, welke invloed uitoefenen, hetzij ten goede
of ten kwade, op ons weten . De openbare kennen wij door schrift of woord,
hetwelk de geesten ons doen toekomen door hun mediums .
De geestverschijningen zijn van-zelf-komende of tevoor-schijn-geroepene. In
het algemeen kan men alle geesten oproepen, zoowel die van beroemde
personen als de geesten van onbeduidende personen, zoowel de geesten van
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ouders en vrienden, als die van vijanden . Schriftelijk en mondeling kunnen
wij van deze geesten mededeelingen ontvangen omtrent den toestand aan de
andere zijde van het graf.
Ze deelen ons ook mede wanneer wij dat verlangen, hunne gedachten
over ons en lichten voor ons den sluier der toekomst op .
De geesten worden door zekere sympathieën beheerscht . De hoogere
geesten zoeken voornamelijk ernstige vereenigingen op, waar liefde tot de
deugd en streven naar zedelijke verbetering wordt gevonden . Maar de lagere
geesten komen bij menschen, die alleen door nieuwsgierigheid gedreven
worden . De geesten, die deze menschen bezoeken, geven geen onthullingen
over hun bestaan, maar foppen de menschen, of deelen niets-beteekende
zaken mede.
De zedeleer van de hoogere geesten is vervat in het woord van Christus
handelt tegenover iedereen, zooals gij zoudt wenschen, dat men met u
handelde . Daar zijn echter geen misstappen, die een mensch zelf niet goed
kan maken, want de mensch moet vele existentiën doormaken, en op dien
weg kan hij streven naar de zedelijke volmaaktheid, het einddoel van alle goeden .

De gewoonte, om de geesten der overledenen te raad. plegen, is overoud . Reeds in de dagen van Mozes moest
er tegen gewaarschuwd worden (Deut.13 :1-6), uit welk verbod echter
niet volgt, dat er een correspondentie met de geesten mogelijk is . Deze
correspondentie, die door alle eeuwen haar voorstanders gehad heeft,
wordt in de Schrift nergens geleerd . In de geschiedenis van de profetes
te Endor ziet wel de vrouw, het medium, Samuël, maar Saul ziet hem
niet. Openbaringen hebben wij van geesten niet noodig, omdat God zijn
raad geopenbaard heeft door de profeten en ten laatste door zijn Zoon
(Hebr .1 :1) . Het Spiritisme schijnt voor een groot deel verklaard te kunnen
worden uit psychische oorzaken . De onwillekeurige bewegingen, uitgaande van onbewuste bewegingen in het hersenleven, spelen hier een
groote rol . Het is uit de ervaring gebleken, dat het Spiritisme zeer
schadelijk is voor de gezondheid . „Mijne waarnemingen dwingen mij om
te gelooven, dat in het Spiritisme, zooals het tegenwoordig beoefend
wordt, de kiemen liggen voor het grootste verderf der menschheid"
(Dr. Snijders, Pro en contra). En, wanneer het Spiritisme er zich op
beroemt, dat het de godsdienst der toekomst is, dan heeft ieder Christen
den strijd aan te binden tegen deze geestesrichting, die, hoe godsdienstig
look in schijn, den waren godsdienst verloochent.
$eoordeeling
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F.

De Zending.

§ 43. De Zen dingvereenigingen .
De 19e eeuw was de eeuw der Zending. De herleving van het godsdienstig leven was daarvan een der oorzaken . Daarbij moet echter ook
gewezen worden op de groote uitbreiding van het wereldverkeer . Wanneer
wij ons strikt aan ons uitgangspunt wilden houden, om alleen de geschiedenis te geven van de geïnstitueerde kerk, dan zouden wij op het
gebied der Zending, zoowel uit- als inwendig spoedig gereed zijn . Immers
de Zending is, wat de Protestanten aangaat, in de 19e eeuw bijna uitsluitend gedreven door v e r e e n i g i n g e n en niet door k e r k e n . De
oorzaak van dit verschijnsel is daarin te zoeken, dat het kerkelijk leven
overal zwak was en dat het besef van de roeping der kerk op dit terrein
bijna uitgesleten was . Om de belangrijkheid der zaak zelve willen we
nochtans op het geheele werk der Zending wijzen, n .m . allereerst op de
Zendingvereenigingen, daarna op den Zendingsarbeid .
In de Roomsch-Katholieke
19e
kerk werd in de
eeuw de
Zending met kracht ter hand genomen . Het karakter van
Katholieke
Zending beantwoordt
de Roomsche
geheel en al aan Rome's
missie .
kerkbegrip . De Roomsche kerk arbeidt niet zoozeer, om
de Heidenen tot den Christus te brengen, als wel om ze te voeren in
den schoot der kerk . Vandaar dat de Roomsche zending ook onder de
reeds gekerstende volken arbeidt en gaarne indringt op het Zendingsgebied van anderen . Zij heeft dit groote voordeel, dat zij onder ééne
leiding staat, wat de Protestantsche Zending mist . De meeste Roomsche
Zendingsterreinen staan onder de C o n g r e g a t i o d e propaganda
f i d e (III 91), en alzoo staan ze in het nauwste verband met de kerk .
In de 19e eeuw ontstonden nieuwe congregatiën . In 1805 werd de
Congregatie van het allerheiligste hart van Jezus en
M a r i a gesticht . Deze arbeidt in Australië . Haar leden heeten P i e pus5 i a n e n, naar de rue de Piepus te Parijs, waarin haar moederhuis staat .
In 1815 werd te Marseille gesticht de 0 r d e d e r o b 1 a t e n d e r onbevlekte o n t v a n g e n e Maria (de Maristen) . Deze arbeidt in BritschNoord-Amerika en in Zuid-Afrika . In 1820 ontstond de C o n g r e g a t i e
Roomsch-
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der b u i t e n l a n d s c h e m i ; s i e s, die arbeidt in Azië (China en Korea) .
In 1841 werd opgericht de Congregatie van het heilig hart van
M a r i a die arbeidt in West-Afrika . Deze congregatie werkt samen met
de Congregatie van de paters van den Heiligen Geest .
Er wordt in de Roomsche kerk ook wel geofferd voor de Zending,
maar de leeken leven niet zoo mede als bij de Protestanten . De Roomsche
Zending ontvangt van de leeken nog geen derde van wat ééne Protestantsche Zending ontvangt . De voornaamste vereeniging, om gelden te
verzamelen, is de X a v e r i u s-v e r e e n i g e n g, in 1822 opgericht te Lyon,
welke overal haar vertakkingen heeft.
De missionarissen in de Roomsche kerk worden opgeleid aan collegia,
van welke er vele gevonden worden (Rome, Parijs, Lyon enz .) Onder
deze mannen zijn er geweest, die de schoonste voorbeelden van moed
en zelfopoffering gegeven hebben . Tal van hen zijn den marteldood
gestorven .
Het is zeer te bejammeren, dat de Zending der Roomsche kerk zoo
oppervlakkig is . Evenals in de Middeleeuwen (II 59) laat zij de Heidenen
vele zeden behouden, die noodzakelijk door hen vaarwel moesten gezegd
worden, om zoodoende veel bekeerlingen te kunnen tellen .
In de 18e eeuw hadden de Piëtisten veel gearbeid in de

Protestantsche
Zending, in de 19e eeuw traden de Baptisten en de Methoend in9 •

disten op den voorgrond . In 1792 werd door 12 Baptistische
predikanten gesticht de B a p t i s t m i s s i o n a r y s o c i e t y (III 180) . Drie
jaar later (1795) werd opgericht de L o n d o n m i s s i o n a r y S o c i e t t y
dat geheel en al in handen van de Congregationalisten is . Van hen is
uitgezonden John Williams, de Apostel der Zuidzee . In 1799 werd de
C h u r c h m i s s i o n a r y s o c i e t y gesticht, thans de grootste van alle
Engelsche vereenigingen op het gebied van de Zending . Zij heeft ongeveer 700 arbeiders in haar dienst, onder wie 53 artsen . In 1814 werd nog
gesticht de Wesleyan missionary society .
De Zendingsijver werd ook in Nederland steeds sterker . In 1797
was te Rotterdam opgericht het N e d e r l a n d s c h e Zendelinggenootschap ter voortplanting en bevordering van het
Christendom, bijzonder onder de Heidenen (III.181), vanwelk
genootschap J . K a m de eerste zendeling was . Dit genootschap is in den
loop des tijds onder den invloed geraakt van de moderne richting . Dat
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was de oorzaak, waarom vele orthodoxe , leden de vereeniging verlieten .
In de laatste jaren begint dit genootschap weer tot den ouden grondslag
terug te keeren . Het voornaamste arbeidsveld ligt in de Minahassa .
In 1855 werd het J a v a- c o m i t é opgericht, hetwelk arbeidt op Java
en Sumatra . In 1858 kwam te Rotterdam de N e d e r 1 a n d s c h e Zen£1 i n g v e r e e n i g i n g tot stand, die haar terrein heeft onder de Soendaneezen . In 1859 werd gesticht de Utrechtsche Zendingvereenig i n g, welke arbeidt op N .-Guinea, Bali en Almaheira . In hetzelfde jaar
werd te Amsterdam gesticht de Nederlandsche Gereformeerde
z e n d i n g v e r e e n i g i n g, welke arbeidde op Midden-Java . Voorts bestaat nog de Ermeloosche Zendingvereeniging, opgericht door
Ds. Witteveen . Rechtstreeks van de kerk uitgaande was de Zen di ng
der Christelijke Gereformeerde kerk, die arbeidde op Java en
Soemba . Na de vereeniging der Gereformeerde kerken is de Nederlandsche
Gereformeerde Zendingsvereeniging opgeheven en gaat de Zending geheel
en al uit van de plaatselijke kerk, of, zoo deze niet bij machte is, van
de kerken in een classis of provincie . Het arbeidsveld is Midden-Java
en Soemba . Er zijn 11 missionaire dienaren des Woords en vier doctoren
voor de Medische Zending .
In D u i t s c h 1 a n d is ook veel voor de Zending gedaan in de 19e eeuw .
De voornaamste Zendinggenootschappen zijn : het E v a n g e l i s c h e
Missionsgesellschaft

in

Bazel

(1882) .

Dit genootschap

werd

vooral gesteund door de Piëtisten . Het heeft ongeveer 250 arbeiders .
In 1828 verbond men handel en industrie met de Zending . Haar terrein
ligt in Indië, China en Kamerup .
In 1828 werd te Barmen gesticht de R h e i n i s c h e M i s s i o n sg e s e 11 s c h a f t . Zij telt thans ongeveer 60 arbeiders en haar terrein is
Afrika, maar vooral Ned .-Indië (Sumatra) .
In 1836 stichtte J . Goszner te Berlijn een Gosznersche Miss i o n s v e r e i n, welke twee eigenaardigheden had. Allereerst werden de
zendelingen niet wetenschappelijk opgeleid . Zij behoefden slechts practische en godvruchtige menschen te zijn . En in de tweede plaats moesten
zij door handenarbeid in hun eigen onderhoud voorzien . Het Genootschap
moest echter dit standpunt prijsgeven . Het heeft tegenwoordig een seminarium en het verzamelt gelden voor de Zending . Het heeft wel eens
80 arbeiders geteld . Thans arbeidt het alleen nog aan de Ganges en
onder de Kols .
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Een streng Confessioneels Zendingsvereeniging werd gesticht in 1853
door den predikant L u d w i g H a r m s te Hermansburg . Deze Zending
is ook van geen geringe beteekenis geweest . Zij telde 90 arbeiders, die
groepsgewijze werden uitgezonden . Het arbeidsveld ligt in Afrika, Indië
en Australië .
De Duitsche Zending heeft veel geleden, eensdeels doordat Duitschland
zijn koloniën verloor, maar anderdeels doordat er gebrek aan geldmiddelen
ontstond vanwege den oorlog.
Ook in andere landen ijverde men voor de Zending . In Denemarken
heeft men de Danske Missionselskap (1821), in Zweden de
Svenska Missionssalskapet (1835) en het meer piëtistische
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (1856). In Noorwegen
het Norske Missionsselskab (1842) . In Frankrijk vindt men
de Société des Missions évangéliques te Parijs, hetwelk
arbeidt in Z . Afrika.
In N. Amerika heeft men opgericht de Board of Commissioners
f o r f o r e i g n M i s s i o n . Langzamerhand hebben alle kerken haar eigen
missie gekregen, zoodat de Baptisten (1814), de Methodisten (1819),
de Episcopalen (1820), de Presbyterianen (1837), de Dutch Reformed
Church en de Christ . Ref. Church (1857) haar eigen Zendingsarbeid
regelen .
Er zijn in het geheel onder het Protestantisme ;66 zendinggenootschappen met 6000 zendelingen en 65 .000 inlandsche helpers . Gedurende
de 19e eeuw zijn ongeveer 2 millioen Heidenen tot het Christendom bekeerd . Voor de Zending wordt jaarlijks 36 millioen gulden geofferd .
Volgens de statistiek van Zeiler 1903 zijn er op aarde.

I.

Christenen.
Roomsch-Katholieken
Prostestanten . .
Grieksch-Katholieken
Andere confessies .
II . Joden
III. Mohammedanen .
IV. Heidenen
Tezamen

pl .m. 255 millioen
pl .m . 165
pl .m . 106
pl .m .
18
pl .m .
11
pl .m . 175
n
pl .m . 823
pl .m . 1553 millioen
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§ 44. Overzicht van het Zendingsterrein .
In V o o r-I n d i ë zijn ongeveer 850 .000 Christenen, die
voor het meerendeel behooren tot de germgeren . In
A c h t e r-I n d i ë heeft het Christendom minder aanhangers . In N e d.I n d i ë is wel al jaren lang gearbeid, maar, uitgezonderd in de Minahassa,
is nergens een kerstening van de geheele bevolking waar te nemen . De
Zending der Gereformeerde kerken gaat langzaam vooruit . Vooral in
Solo en Djocja en op Soemba mag men van zegen gewagen . De Filippijnen zijn door de Roomsche missie geheel gekatholizeerd . Sinds deze
eilanden aan Noord-Amerika gekomen zijn, heeft ook de Evangelische
Zending er ingang gevonden. Van de 7'/2 millioen inwoners zijn er 6'/Z
millioen Roomsch .
In C h i n a was in het begin van de 19e eeuw van den vroegeren arbeid
der Roomsche missie slechts weinig over . (Bisdom Peking) . ;Sinds het
begin van de 19e eeuw is ook de Evangelische Zending daar werkzaam .
(Gutzlaff 1826) . Sinds 1858 is China voor het Evangelie geopend . Een
zware slag voor de Zending was de b o k s e r o p s t a n d in 1900 . Toen
werden 135 zendelingen (voornamelijk Fransche) gedood en 30.000 bekeerlingen vielen als slachtoffers van den opstand . Tegenwoordig is de
toestand voor de Zending in China zeer gunstig . Er zijn 88 Zendinggenootschappen werkzaam met 3203 zendelingen . Men telt er 500.000
bekeerlingen .
J a p a n is sinds 1854 voor de vreemde natiën geopend. De Zending
wordt er gedreven door de Roomsch-Katholieke en Grieksch-Katholieke
kerk en vele Protestantsche Zendinggenootschappen . Men telt er 72.000
Protestanten, 61 .000 Roomschee en 30 .000 Orthodoxen . Sinds Japan met
het cultuurleven van Europa bekend werd, nam echter de onverschilligheid voor den godsdienst toe . In geheel Azië vindt men 1 .800.000 Protestantsche Christenen uit de Heidenen en 3 .370 .000 Roomschee .
Azié .

De koloniale politiek is de Zending in Afrika bijzonder
gunstig geweest. In Zuid-Afrika zijn tal van Protestanten
in het Zendingswerk al sinds jaren bezig. In Egypte is ook onder prorn
tectoraat van Engeland veel voor de Zending gedaan . De landen aan de
Noordkust zijn onder Fransche bescherming door de Roomsche missie
Afrika,
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bewerkt . In Soenda en Oost-Afrika is de bevolking Mohammedaansch .
De binnenlanden van Afrika zijn nog meerendeels heidensch . David
L i v i n g s t o n e deed veel voor de volken in de binnenlanden . Bijna alle
groote Zendinggenootschappen arbeiden er . Ook de Roomschee laten
zich niet onbetuigd . Door de propaganda, die het Mohammedanisme
maakt, vordert de Zending daar slechts langzaam . Van de 170 millioen
inwoners zijn slechts 1 .120 .000 door de Evangelische Zending gewonnen
en 550.000 door de Roomsche. M a d a g a s c a r is geheel voor het Christendom gewonnen geweest, maar, sinds dit eiland aan Frankrijk kwam,
hebben de Jezuïeten sterke propaganda voor de Roomsche kerk gedreven,
A u s t r a 1 i ë, dat zeer dun bevolkt is, is grootendeels
Christelijk . De meesten der bewoners zijn of Protestantsche
of Katholieke kolonisten . De eigenlijke bevolking is door de Europeesche
volken bijna geheel vernietigd . Op de eilanden der Zuidzee, waarvan
Johan Williams de Apostel is, heeft het Christendom groote vorderingen
gemaakt . Vele dezer eilanden zijn geheel en al gekerstend, Australië en
Polynesië tellen 300.000 Evangelische en 100 .000 Roomsche Christenen
uit de Heidenen .
Australië.

In A m e r i k a heeft men gearbeid onder de Eskimo's,
negerslaven, boschnegers en Indianen en de arbeid onder
die volken is zeer moeilijk . Toch geschiedde hij niet zonder vrucht . Er zijn
S'!2 millioen Evangelische Christenen uit de Heidenen en 650 .000 Roomsche.
Amerika.

In E u r o p a zijn in de 19 de eeuw de laatste Heidenen
in Zweedsch en Russisch Lapland tot het Christendom
bekeerd. De Z e n d i n g o n d e r d e J o d e n droeg niet veel vrucht en
de Zending onder de Mohammedanen was ook niet zeer gezegend. Onder de Oosterscha sectariërs hebben de Amerikanen veel
gearbeid en niet zonder zegen .
Europa .

§ 45 .

Inwendige Zending.

Wat van de uitwendige Zending gezegd is, moet ook van de in w e n d i g e gezegd worden, n .l, dat zij slechts zelden verband hield met
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het instituut der kerk . De inwendige zending ging doorgaans of van een
persoon uit of van eene vereeniging . In den uitgebreidsten zin van het
woord zou tot haar gerekend kunnen worden alle arbeid, waardoor het
Evangelie des heils aan anderen bekend gemaakt wordt, al is het dan
ook zijdelings . Uit dit oogpunt beschouwd, zou men ook eiken Christelijken f i 1 a n t r o p i s c h e n arbeid tot haar kunnen rekenen, maar wij
wenschen ons eenigszins te beperken en alleen te behandelen dien arbeid,
die r e c h t s t r e e k s bedoelt het Evangelie bekend te maken aan gevallenen, afgedwaalden, onverschilligen, onkundigen, en allerlei ellendigen .
Een

Bijbelgenoot •
zeer krachti g middel voor de inwendig e zending
was de v e r s p r e i d i n g van de Heilige Schrift . Deze werd
schappen.

zeer bevorderd door de oprichting van Bijbelgenootschappen .
In 1712 stichtte de vrijheer van Canstein zijn B i b e l a n s t a l t (III . 137) .
In 1804 werd te Londen opgericht het B r i t s c h e n b u i t e n l a n d s c h
Bijbelgenootschap (III . 181) . Dit genootschap verspreidde de Schrift
in velerlei talen (thans ongeveer 400) . Overal richtte het depots op. Reeds
zijn meer dan 180 millioen Bijbels verspreid . In andere landen ontstonden
ook Bijbelgenootschappen . In 1804 kwam onder invloed van Engeland en
Engelsch kapitaal het B a z e l s c h e Bijbelgenootschap tot stand, dat
met veel zegen in Duitschland gearbeid heeft. In 1813 ontstond het
Stuttgarter Bijbelgenootschap en in 1814 het Pruisische
H o o f d-B ij b e l g e n o o t s c h a p, dat in de laatste jaren vooral het leger
en de vloot van Bijbels voorziet . Er zijn thans in Duitschland 31 Bijbelgenootschappen . Een poging, in 1871 gewaagd, om alle tot één te brengen,
mislukte .
In Denenemarken en Zweden ontstonden ook Bijbelgenootschappen . In
1812 werd te Parijs opgericht de Société biblique protestante
de Paris, en in 1867 de Société biblique de France . Het laatste
genootschap geeft de Bijbels onveranderd en zonder aanteekeningen . In
1815 werd het Nederlandsche Bijbelgenootschap gesticht .
Naast de Bijbelgenootschappen moeten de T r a c t a atg e n o o t s c h a p p e n genoemd worden . Het doel van deze
genootgenootschappen was Christelijke lectuur onder het volk te
schappen .
brengen soms in den vorm van kleine boekjes, maar veel
meer in dien van kleine blaadjes, waarop dan, in dikwerf pakkende taal,
Tractaat-

Handti . Kerkgesch, l V

12
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het een of ander godsdienstig onderwerp behandeld werd. Reeds in
1799 werd te Londen het Londensche Tractaatgenootschap
opgericht, dat in 125 talen meer dan 1000 millioen tractaten verspreid
heeft. In vele landen werden nu dergelijke genootschappen gesticht . In
Nederland o. a. in 1828 . Toen werd hier het N e d e r l a n d s c h e godsdienstig Tractaat-genootschap opgericht . In 1883 ontstond het
Gereformeerd Tractaat-genootschap, Filippus, dat in beslist
Gereformeerden geest arbeidt door het verspreiden van tractaten (jaarlijks
150 .000) en scheurkalenders onder het volk en onder de garnizoenen .
Onder E v a n g e l i s a t i e verstaan wij de verkondiging
van het Evangelie door woord en geschrift aan de daarvan
in meerdere of mindere mate vervreemde Christenheid . Op dit gebied
is in de 19e eeuw ook veel gedaan . Voor een groot deel was deze
arbeid in handen van het Methodisme . M o o d y en S a n k e y hebben in
Amerika [veel voor de Evangelisatie gearbeid . C h r i s t 1 i e b stichtte in
Bonn eene school, het Johanneum, om mannen te kweeken, die in den
Evangelisatie-arbeid zouden bezig zijn (1883) . In Denemarken stichtte
w i 1 h e 1 m B e c k eene vereeniging, in welker dienst 1201eekenpredikers
staan. De zoogenaamde S t a d s z e n d i n g is ook in sommige plaatsen
zooals Londen, Amsterdam en Rotterdam bloeiende, maar het antikerkelijk karakter, dat deze arbeid hier en daar aanneemt, is een niet
gering bezwaar .
De Gereformeerden hebben in 1913 een congres van Evangelisatie
gehouden te Amsterdam, op welk congres men getracht heeft den
Evangelisatiearbeid te regelen naar Gereformeerd beginsel . De ziel van
dit congres was de hoogleeraar L . L i n d e b o o m, die op dit gebied zijn
sporen verdiend heeft. In Rotterdam werd in 1916 het tweede Congres
gehouden .
Evangelisatie.

Een gezegend middel voor de Evangelisatie is de
Z o n d a g s s c h o o l . Zi'
J is een plant van vreemden bodem .
R o b e r t R a i b e s te Glowcester begon met den arbeid onder de kinderen
op den rustdag in het jaar 1780 . Het begin was gering, maar spoedig
werd de kleine plant grooter . In Noord Amerika volgde men het voorbeeld van Engeland . In 1824 ontstond te Filadelfia de A m e r i c a n
Sunday-school Union .
Zondagsschool .
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In Duitschland werd in 1863 een zondagsschoolvereeniging gesticht en
in Nederland werd in 1866 opgericht de N e d e r 1 a n d s c h e Z o n dag ss c h o o l-v e r e e n i g e n g. In 1871 werd door enkele voormannen uit de
Christelijke Gereformeerde kerk de vereeniging f a c h i n gesticht, die het
Zondagsschoolonderwijs in Gereformeerde bedding wilde leiden, en daartoe
een leiddraad uitgaf voor de onderwijzers en onderwijzeressen op de
Zondagsschool . De Zondagsschool is over de geheele wereld bekend
geworden en in alle Protestantsche landen zijn er Zondagsscholen gesticht .
De Zondagsschoollitteratuur is zeer omvangrijk en, hoezeer het onderwijs aan de kinderen vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit, dat
ongeloovigen, zelfs Socialisten, ook Zondagsscholen hebben opgericht,
om te werken onder de kinderen des volks .
Reeds in 1833 had de bekende predikant F l i e d n e r te

Arbeid onder
Kaiserswerth een aanvang gemaakt met de redding van
gevallenen,

gevallen vrouwen . Sedert dien tijd werd het devies van
enkele uitnemende mannen » getuigen en redden". In ons land begon de
predikant 0 . G . H e 1 d r i n g dit werk . Begaan met het lot der gevallenen,
stichtte hij in 1848 A s y 1 S t e e n b e e k te Zetten . In 1856 verrees
T a 1 i t h a K u m i, een gesticht voor jonge verwaarloosde meisjes, ook te
Zetten . Daarbij kwam in 1861 B e t h e 1 voor verwaarloosde en verlaten
meisjes . Zeer veel heeft Heldring gearbeid en niet minder zijn talentvolle
opvolger ds. H . P i e r s o n onder wiens bestuur in 1882 het M a g d a 1 e n ah u i s opgericht werd voor ongehuwde aanstaande moeders . Ook in
andere landen deed men, wat hier in Nederland geschiedde . In Duitschland telt men thans 20 van zulke stichtingen . Hoofd van de Heldringgestichten te Zetten is tegenwoordig dr . Lammerts van Bueren .
P i e r s o n (j 1923) is in ons

ook de

R~iddernacbtland
onvermoeide
strijder geweest tegen de onzedelijkheid en de prostitutie .
zen eng .

Zijn welsprekend woord heeft er velen uit den dommel
gewekt. Daar is een strijd ontstaan tegen de prostitutie, die dikwerf met
heftigheid is gevoerd, vooral tegen de mannen van het ongeloof, die om
utiliteitsredenen voor de prostitutie opkwamen . Pierson heeft zijn zwaren
arbeid bekroond gezien door het verbod op de bordeelen . Hij is ook de
vader van de M i d d e r n a c h t z e n d i n g, welke tracht te arbeiden, wanneer de donkerheid van den nacht is gekomen onder de slachtoffers

180
van den lust. Menigeen heeft door dezen arbeid het pad des verderfs
verlaten. Er zijn enkele zendelingen voor dit werk, die worden bijgestaan
door particulieren .
De arbeid des Evangelies omvat een breed terrein . Voor
meisjes en vrouwen werden voornamelijk in de groote
steden T e h u i z e n opgericht, waar reen een Christelijk onderdak verschafte en een Christelijke omgeving schiep . Voor militairen richtte men
T e h u i z e n op, die tot grooten zegen geweest zijn . Men verschaft daar
Christelijke lectuur aan de jongelingen, die in vele en groote gevaren
verkeeren en tracht hun het gemis van hun Christelijk ouderhuis zooveel
mogelijk te vergoeden .
Tehuizen.

De arbeid onder de W e e z e n mag hier niet verzwegen
ij
worden. In 1655 richtte A . H . F r a n c k e zijn wereldberoemd weeshuis te Halle op (III . 137). In de 19e eeuw hebben drie
mannen zich verdienstelijk gemaakt door de zorg voor een Christelijke
opvoeding van weezen . De eerste was een Duitscher F . G e org .
M u 11 e r, die in Engeland (Bristol) een weeshuis stichtte, waar 2000
weezen verpleegd werden . De tweede is een Nederlander, de bekende
J o h, v a n 't L i n d e n h o u t, die in 1867 begon met den bouw van de
N e e r b o s c h- s t i c h t i n g e n . Het aantal weezen steeg daar ook tot
duizend . De derde was een Schot, William Q u a r r i e r, die in 1871
begon met het bouwen van weeshuizen in Renfrewshire, waar 1100
kinderen worden verpleegd .
ilVeenen .

Een krachtig middel voor de Evangelisatie is in ons land
de C h r i s t e 1 ij k e s c h o 01 . Onder Groen van Prinsterer
is de schoolstrijd begonnen, die gedurende de 19e eeuw onafgebroken
werd voortgezet. Mannen als K u y p e r, D e S a v o r n i n L o h man,
JE. M a c k a y en H . P i e r s o n hebben den dank van ons Christenvolk verdiend voor alles, wat zij gedaan hebben ten dienste van het
Christelijk onderwijs . Het aantal Christelijke scholen is al tot ver over
de 1000 geklommen en onberekenbaar is de zegen, door het Christelijk
onderwijs afgeworpen . De Christelijke school is een der machtigste wapens
geweest in den strijd tegen de ontkerstening van ons volk .
0nderwï s,
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Nevens al dezen arbeid staat nu nog de uitnemende arbeid op het
gebied der barmhartigheid onder krankzinnigen, doofstommen,
i d i o t e n en b l i n d e n . Daarbij moet genoemd worden de arbeid der
d i a k o n e s s e n h u i z e n en de afzonderlijke inrichtingen voor chronische en acute patienten . Voorts de arbeid onder bedelaars,
gevangenen, drankzuchtigen, verwaarloosde knapen, i, e w .
al die arbeid, waaruit de macht der Christelijke liefde op kennelijke
wijze spreekt, en waarop de woorden van den Heiland toegepast mogen
worden : zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden . (Matth . 5 7) .
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