H. A. VAN DER MAST
BEELDEN EN SCHETSEN
uur DE

K RKGESCHI D NIS

H. A. v. BOTTENBURG - AMSTERDAM

BEELDEN EN SCHETSEN

UIT DE KERKGESCHIEDENIS.

BEELDEN SCHETSEN
UIT DE

KERKGESCHIEDENIS

EEN LEESBOEK VOOR HET HUISGEZIN EN VOOR
CHRISTELIJKE VEREENIGINGEN
DOOR

H. A. VAN DER MAST
MET EEN INLEIDEND WOORD VAN
DR. H. FRANSSEN.

TWEEDE VERBETERDE EN VERMEERDERDE DRUK.

AMSTERDAM --- H. A. VAN BOTTENB URO.

[NHOUD.

Bladz.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XX VII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

Inleiding .
De eerste Christengemeente
Begin van het Godsrijk onder de Heidenen
De arbeid van den Heiden- Apostel
De eerste Vervolgingen
De vervolging onder Nero
De Martelaren onder Domitianus
Ignatius en zijn tijd
De Engel der Gemeente te Smyrna
Justinus de Martelaar
De Gemeenten te Lyon en te Vienne
Vivia Perpetua
Origenes
Cyprianus en zijn tijd
De laatste Vervolging
Constantijn de Groote
De laatste stuiptrekking van het Heidendom
Kettersche Secten
De Ariaansche strijd
Ambrosius
Johannes Chrysosto mus
Aurelius Augustinus
Kluizenaars en Monniken
Verval der Kerk.
Ontstaan van het Pausdom
Mohammed
Nunia
Uitbreiding van het Christendom.
Evangelieprediking in Nederland
Bonifacius
Karel de Groote.
Ansgar
Keizer en Paus
Bernard van Clairvaux en zijn tijd
De Waldennen
Predikheeren en Minderbroeders.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
4
8
13
21
26
31
37
45
51
56
61
67
72
82
88
95
103
108
114
120
127
134
141
147
153
160
167
176
182
188
194
213
219

vI

INHOUD.

Bladz.

XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XL VII.
XL VIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LX VII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXI V.
LXXV.

Johannes Wiclef
228
Johannes Huss
233
Geert Groote
244
Leerlingen van de Broederen des Gemeenen Levens.
249
Savonarola, de Profeet van Florence.
253
Luther
261
Zwingli
276
Johannes Calvijn..
282
De Hervorming in Engeland
301
John Knox
307
De bloedbruiloft of de Bartholomeusnacht
316
Loyola en de Jezuiten
321
Doopersche Woelingen
327
Menno Simons.
336
De Hervorming in de Nederlanden.
341
De Nederlandsche Geloofsbelijdenis
348
De Heidelbergsche Catec ismush
354
De Dordtsche Synode
358
366
De Socinianen
369
De Sneeuwkoning
376
De Kerken der Woestijn
385
Het Jansenisme
391
Spener en het Piëtisme
397
August Herman Francke
406
De Hernhutters
414
De Kwakers
419
Het Methodisme (Wesley en White field)
428
De Kerk van het nieuwe Jeruzalem
433
De Fransche Omwenteling
439
De Restauratie
443
De Apostelen van het Ong eloof
450
De Synodale Organisatie
457
De Réveil
464
De Afscheiding
474
De Christelijke Gereformeerde Kerk
481
De Doleantie en wat daaraan vooraf ging
Afwijkende Richtingen (Irvingianen, Darbisten, Baptisten .) 495
505
De Mormonen
.514
De Grieksche Kerk
522
Uitbreiding des Christendoms
535
Vruchten des Geloofs en der Liefde
542
Overzicht der Kerkgeschiedenis
552
Noot bij ad 297
... 553
Register
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VII

EEN WOORD VOORAF.

Gedachtig aan Pred. 12: 12 wil ik het ontstaan van dit
boek met een paar woorden toelichten en daardoor tevens
de uitgave rechtvaardigen.
Ieder, die onder het opkomend geslacht werkzaam is, zal
toegeven, dat het meet de kennis van de geschiedenis der
Christelijke Kerk nog altijd treurig gesteld is.
Dit geldt niet alleen van het geslacht, dat aan den ingang
van het leven staat, maar evenzeer van ons Christelijk publiek.
wel kent men de namen van de meest beroemde mannen,
die God in den loop der eeuwen aan Zijne Kerk geschonken:
heeft, maar wat zij eigenlijk hebben verricht, waaraan zij hun
roem te danken hebben, dat is voor velen -een diep geheim.
Eveneens gaat het net de belangrijkste feiten, die hebben
,

plaats gehad: men heeft er wel van gehoord, maar wat er

eigenlijk geschied is, daaromtrent verkeert men maar al
te veel in 't duister.
Menigeen gevoelt deze leemte en zou gaarneï met de schoon,
geschiedenis der Kerk wat beter op de hoogte willen komen,
als er maar goede (geen geleerde) bronnen waren, waaruit
men putten kon.
Ongetwijfeld bestaan er tegenwoordig heel wat goede boeken
over Kerkgeschiedenis, maar de meeste geven niet, wat men
wenscht. Aan een uittreksel toch uit deze schoone geschiedenis
heeft men betrekkelijk weinig, want tal van feiten worden
aangestipt, waar men minder belang in stelt, terwijl de schil-

VIII

Bering der voornaamste personen en feiten in den regel te
beknopt is. Deze boeken geven dus te veel en te weinig.
Men verlangt beelden en schetsen van de belangwekkendste
personen en gebeurtenissen, zooals het werkje van den heer
J. SCHOUTEN Jafereelen uit de geschiedenis der Christelijke
Kerk" voor de jeugd biedt en FR. OEHNINGER in zijn ,,Ge
voor rijperen leeftijd geeft.-schiednvatCrom"
Gedurende vele jaren heb ik de Kerkgeschiedenis op Chr.
Jongelings- en Jongedochtersvereenigingen behandeld en
maakte daarvoor gebruik van verschillende werken, wier
inhoud ik tot één geheel samenvoegde. Ik mag er dankbaar
aan toevoegen, dat er over 't 'geheel met belangstelling door
de jongelui naar m'n vertelleen werd geluisterd en bij meer
dan een de lust tot onderzoek van deze heerlijke geschiedenissen ontwaakte.
Van verschillende zijden werd mij meer dan eens verzocht
mijne punten te verzamelen, uit te werken en door den druk
verkrijgbaar te stellen.
Na lang aarzelen heb ik gemeend dit verzoek niet langer
te mogen weigeren, maar door verandering van werkkring
is het schrijven en samenstellen aanmerkelijk vertraagd.
Wetenschappelijke waarde heeft dit werk in geen enkel
opzicht. Wat men in verschillende boeken en boekjes verspreid
vindt, is 'met mijn eigen kennis van dit vak tot één geheel
verwerkt.
Het biedt zich aan als leesboek voor het Christelijk gezin
en leiddraad voor hen, die geroepen zijn dit vak op Christelijke
vereenigingen te behandelen. Ook voor hen, die nu en dan
op vergaderingen een opstel over Kerkgeschiedenis hebben
te leveren.
Moge het als zoodanig nut stichten en strekken om de
liefde voor de schoone en leerrijke geschiedenis van do Kerke
Christi bij velen aan te wakkeren; hun geloof te sterken, dat

Ix

de Koning der Kerk over Zijne Gemeente waakt en aldus
de lezing van dit werk tot zegen zijn voor velen en tot
verheerlijking van des He-eren nooit volprezen Naam.
Ten slotte betuig ik mijn' innigen dank aan den heer
DR. H. FRANSSEN te Zwolle, vroeger Dienaar des Woords te
Winterswijk, die zich de groote moeite heeft willen getroosten
na de voltooiing het geheele handschrift door te lezen. Van
zijne opmerkingen heb ik een dankbaar gebruik gemaakt.
En nu, mijn boekske, God make uw weg voorspoedig en
geve u toegang in menig huisgezin.
Mijn broedergroet aan mijne oude bekenden en een groet
des vredes aan de onbekende lezers en lezeressen.
H. A. VAN DER MAST.
AMSTERDAM, 29 Maart 1906.

XI

VOORREDE.
D.L.H.
Over de smaken valt niet te redetwisten.
Maar wanneer verschillende personen vonden, dat iets naar
meer smaakt, is de veronderstelling niet al te gewaagd, dat
er ook nog ettelijke anderen zullen zijn, die na kennismaking
met 't aangebodene zullen verklaren: dat bevalt mijl goed!
Gaarne geef ik u de verzekering, dat te Winterswijk het
behandelen van de Kerkgeschiedenis op de wijze, welke hier
algemeen eigendom gemaakt wordt, algemeen zeer in den
smaak viel.
Ik meen dan ook, dat velen uit dit boek groot ,nut kunnen
trekken. Immers: die nog niets of niet veel weten van de
Kerkgeschiedenis, krijgen hier op smakelijke wijze toebereide
proefjes welke de belangstelling opwakken, en licht aanleiding
geven tot nader ;a;chtslaan op de leidingen, werkingen en
toelatingen Gods ten opzichte der Christelijke Kerk.
En wie reeds de aanvangsklasse in die leerschool doorgemaakt hebben, zullen met genoegen en vrucht het boeksken
doorlezen en nuttige uitspanning vinden, daar zij behalve
wat zij al wisten, ook ongetwijfeld nog wel wat nieuws onder de
oogen krijgen. Want als „herhaling de moeder der studie is",
komt her er juist bij de ,,herhaling" op aan, het bekende
een nieuwen vorm te geven. Afwisseling van spijs, al blijven
de hoofdbestanddeelen dezelfde, bevordert niet alleen den eetlust, maar is ook nodig voor de voeding.
En daar de markt op het gebied der Kerkgeschiedenis nog
niet overvoerd is, kan afwisseling nog gegeven worden.

XII
Zelfs al zou de pennevrucht van den heer Van der Mast
niet voorzien in de behoefte, welke hij noemt alhoewel
ik beaam wat hij; zegt omtrent het „te veel en te weinig"
van andere boeken dan nog acht ik zijn geschrift gansch
niet overbodig. Want het is een uitgemaakte zaak, dat door
elk nieuw verschijnend werk bereikt worden, wie van vroegere uitgaven geen kennis namen, en die toch ook waarlijk
wel mochten weten ,,de loffelijkheden des Heeren, en Zijne
sterkheid en Zijne wonderen, die Hij gedaan heeft." (Ps. 78).
Gevoelt nu iemand zich niet bevredigt door wat de schrijver geeft hij zoeke elders meer, tot hij; voldaan is; en
zij inmiddels dankbaar voor wat hij kreeg, dat zijn begeerte
naar meer wakker riep.
En vindt een ander, dat de voorstelling van den auteur
afwijkt van wat hij tot dusverre voor waar hield hijg
onderzoeke die zaak verder tot hij zijn meening verbeterd
of gestaafd vindt: en h' waardeere intusschen, dat de heer
Van der Mast hem zijn kijk op de dingen te zien gaf, waar
-dor
hij' genoopt werd tot dieper onderzoek.
En acht een derde lezer, dat dit werk voor hem nu in
't geheel niet geschikt is, welaan, hij geve het dan aan
iemand, die er wel profijt van kan trekken (en wellicht zal
hij in dat geval zelfs in de moeite komen om een keus te
doen uit de velen, die in aanmerking komen) en veroordeele
niet, wat klaarblijkelijk voor hem niet bestemd was maar doe
als de bij, welke wanneer zij in de eene bloem geen honing
vindt, goedsmoeds en zonder toorn naar een ander vliegt!
Zegene dan de Heere dit boek, dat naar zijn aard Hem
zoekt te dienen en te verheerlijken, en doe Hij schrijver,
uitgever en lezer dankbaar zijn!
DR. H. FRANSSEN.
ZWOLLE, MAART 1906.
1

,

XIII

Het bovenstaande schreef ik voor ruim acht jaar.
Men heeft daar opmerkingen om gemaakt.
Toch zou ik, wat ik toen zeide, nog zeggen, wanneer ik
voor het eerst het werk van den heer Van der Mast met een
aanbevelend woord moest voorzien.
Ook het slot. Want de familie „Nurks", ofschoon kleiner
geworden en verzwakt, is nog niet uitgestorven. En wel
zijn de „boekbeoordeelingen" in de bladen in de verloopen
acht jaar veel verbeterd, in meer objectieven geest gesteld
en minder zich in frasen verliezend; maar toch houden zij niet
altijd zich alleen bezig met wat gezegd wordt, doch rekenen
zij ook somwijlen te veel met wie iets zegt.
Nu verheugt het mijl' zeer, ook om het publiek, dat een
tweede druk noodig bleek te zijn. De ervaring staafde mijn
meening, voor acht jaar geuit, „dat velen uit dit boek groot
nut kunnen trekken".. En ik hoor dan ook in den geest velen,
als eenmaal de Samaritanen, zeggen: ,,wij gelooven niet meer
om uws zeggens wil", daar zij, zelven ondervonden, hoeveel
profijt zij hadden van de „Beelden en Schetsen uit de Kerkgeschiedenis".
Stelle de Heere dan ook deze tweede uitgave t6t rijken
zegen, en doe Hijg zich te zamen verblijden, beide die zaait
en die maait!
DR. H. FRANSSEN.
ZWOLLE, AUGUSTUS 1914.

xv

EEN WOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Met dank aan God, die mijn geringen arbeid met Zijn zegen
heeft willen bekronen, heb ik 'mij neergezet om den tweeden
druk van mijn eersteling voor de pers gereed te maken. Nu
die taak voltooid is, zou ik kunnen volstaan met de woorden
van Beets, natuurlijk eenigszl*ns gewijzigd, tot de mijne t e
maken en bij het verschijnen van deze nieuwe uitgave van
m'n „Beelden en schetsen uit de Kerkgeschiedenis" eenvoudig
te zeggen:
'k Ben voor een achttal jaren
Als schrijver opgetreên ;
Mijn meeste lezers waren
Mij welgezind, naar 't scheen
En mijn beoordeelaren
Zacht over 't algemeen;
Ik zelf maar half tevreên !
Wat 'k in den loop der jaren
Aan kennis mocht vergaren
Van wat er is ervaren
In Christus' Kerk beneên,
Vindt ge in dit boek bijeen.

Met deze weinige regels zou ik dit ,,woord vooraf' kunnen
besluiten.
Toch wil ik nog even aanwijzen, waarin deze herdruk ver
eerste uitgave, opdat de uitdrukking op het-schiltvande
titelblad: ,,verbeterde en vermeerderde druk" gerechtvaardigd
worde.
In de eerste plaats heb ik een dankbaai gebruik gemaakt
van de op- en aanmerkingen van hen, die mij de eer hebben
aangedaan mijn werk in de Christelijke Pers te bespreken.

Vandaar, dat hier iets veranderd, daar weer iets bijgevoegd
of weggelaten is. Ik hoop, dat deze wijzigingen inderdaad
verbeteringen zijn.
Waar aan den wensch van sommige recensenten niet is
voldaan, bijv. bijl de beoordeeling van Calvijn's medeplichtigheid aan den dood van Servet en. het opnemen van het bekende
rijmpje over ede ,, DoIeerenden", heb ik in een noot daarvan
uitvoerig rekenschap gegeven.
Een drietal nieuwe hoofdstukken zijn ingelascht, waarvan
het eerste (hoofdstuk 18) iets mededeelt over Benige kettersche
secten uit de -oudheid; het tweede (hoofdstuk 53) spreekt van
de Socinianen, terwijl in het derde (hoofdstuk 62) over
Swedenborg en zijn kerkgemeenschap gehandeld wordt. In
hoofdstuk 74, waarin over de uitbreiding des Christendoms
gesproken wordt, is het een en ander ingelascht over de
zending in Nederlands^ch-Indië.
Aan het einde van de beelden en de schetsen, die in dit
boek den lezers worden voorgehouden, heb ik een zeer beknopt
overzicht van de geheele kerkgeschiedenis in enkele bladzijden

saamgevat ten gerieve 'van hen, die eenig verband tusschen
de verschillende personen, feiten, toestanden en verschijnselen
op kerkelijk gebied wenschelijk en ,onmisbaar achten.
Een alfabetisch register van alle namen, welke in het boek
voorkomen, zal, naar ik hoop, de bruikbaarheid verhoogen.
Zoo staat dan mijn eersteling, iets opgeknapt in zijn gewaad
en tevens eenigszins gegroeid, gereed opnieuw zijn reis te!
beginnen. De Heere make ook thans zijn weg voorspoedig
en geve hem ook nu toegang in menig huisgezin en bereide
hem een vriendelijke ontvangst.
Zij dit boek ook in zijn nieuw en grooter gewaad voor
velen tot zegen en tot verheerlijking van den Naam des EIeeren.
,

DE SCHRIJVER.
AMSTERDAM, Juli 1914.

I.
INLEIDING.

In den glen Zondag van den Heidelbergschen Catechismus,
vraag 54, wordt gevraagd: „Wat gelooft gijp van de heilige,
algemeene, Christelijke kerk ?" waarop zoo schoon wordt
geantwoord: „Dat die Zone Gods uit het gansche menschelijke
geslacht zich Beene Gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren,
door Zijn. Geest en Woord, in Benigheid des waren geloofs^
van het begin der wereld tot het einde, vergadert, beschermt
en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en
eeuwig zal blijven."
De leidingen Gods met de Zijnen vóór Christus' komst in
het vleesch worden ons in den Bijbel op treffende wijre
medegedeeld en in het elfde hoofdstuk van den Brief aan de
Heb'reën wordt ons een heerlijk tafereel voorgesteld van de
geloovigen en heiligen van den ouden dag, van den tijd der
schaduwen. Lees deze treffende schildering in vers 33 tot 40
van het genoemde hoofdstuk.
De geschiedenis der Christelijke kerk is niets anders dan
de voortgaande ontwikkeling van het Godsrijk, waarvan Jezus
Christus het Hoofd is. De Christelijke kerk is de► vergadering
van :allen, die in den naam des Heeren gedoopt zijn en
Christus belijden als de Zaligmaker van zondaren.
Dit is de zichtbare zijde der Kerk; de onzichtbare Kerk
is de verzameling van alle ware geloovigen, onzichtbaar, wat
betreft haar geloof en hare gemeenschap met Christus.
Natuurlijk kan de Kerkgeschiedenis zich alleen bezighouden
met de lotgevallen der zichtbare Kerk. Zij leert ons de leidingen

2
Gods met Zijne Kerk op aarde en toont ons opa elke bladzijde
de waarheid van het Schriftwoord: ,,De poorten der hel zullon
Mijne Gemeente niet overweldigen."
Daarom is de beoefening dezer geschiedenis zoo hoogst
nuttig, ja noodzakelijk voor ieder Christen, want zij vermeerdert
onze kennis en geeft het antwoord op zoovele vragen, betref
ende het ontstaan en den voortgang van Gods Kerke.-f
Daarenboven:
a. zij is een gedenkstuk van de wondere leiding Gods
met de Kerk;
b. zij is een sprekend bewijs voor de Goddelijkheid des
Christendoms: hoe ook aangevallen, Gods Kerke kon en kan
niet vernietigd worden;
c. zij stelt ons eene beeldengalerij voor oogen van uit
mannen en vrouwen, die groot waren door hun-nemd
geloof;
d. Zij- bevat vele waarschuwende voorbeelden voor den
Christen in 't bijzonder en voor de Kerk in 't algemeen.
De Christelijke Kerk is niet ontstaan of gesticht door eenig
mensch, maar zij is in de Apostolische Gemeente te. Jeruzalem
geboren door de wonderbare werking van den Heiligen Geest.
Zeven weken waren verloopen sedert dat Paaschfeest, waarop.
Jeruzalem het bloed van den Zoon des Menschen had ver
Thans was het Pinksterfeest, het feest van den vijftigsten-goten.
dag, aangebroken; het feest van den volbrachten oogst, waarop
in Tateren tijd tevens gedachtenis werd gevierd van de Wetgeving op; Sinaï, waar de Heere het valk van Israël uit alle
volkeren der aarde had uitverkoren tot Zijn volk. „Maar
tot een beteren oogst dan dien der tarwe, tot de afkondiging
van een beter verbond dan dat der steenen tafelen is deze dag
bestemd door Hem, die de tijden en gelegenheden in Zijnee
macht gesteld heeft." 1
Op dezen feestdag waren de Apostelen en die met hen
waren een scharee van omtrent 120 personen een
bijeen, en in den morgen van dezen dag vervulde-drachtelijk
de verhoogde Heiland Zijne belofte en zond den Trooster,
van Wien Hij. zulke heerlijke dingen had toegezegd. Onder
,
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) F. van Kooy.
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groote teekenen daalde de Heilige Geest neder en allen werden
vervuld met den Geest, die in alle waarheid. leidt. Wat wonder,
dat de toegestroomde menigte, op het hoorera en zien van
zooveel wonderlijks, verbaasd en ontzet werd en twijfelmoedig
uitriep: „Wat mag toch dit zijn?" Maar er gebeurden sneer
wonderen. Op de bezielde prediking van Petrus werden niet
minder dan 3000 menschen voor Christus gewonnen de
eerstelingen van een grooten, heerlijken Oogst!
En steeds grooter werd de schare der geloovigen. De Heere
deed dagelijks toe tot de Gemeente, die zalig werden, zoodat
korten tijd later het getal reeds tot 5000 geklommen was.
De Apostelen gaven met groote kracht getuigenis van de
opstanding van den Heere Jezus, en groote wonderen en
teekenen geschiedden door hen.
En al mocht de Hoogepriester en allen, die met hem waren,
vervuld worden met nijdigheid; al mochten ze de handen
aan de Apostelen slaan, om hen tot zwijgen te brengen; al
werd met Stefanus de ontzettende rij der bloedgetuigen
geopend; al blies Saulus van Tarsen dreiging en moord tegen
de discipelen des Heeren; al mocht de Gemeente naar alle
zijden verstrooid worden geen nood.
Houdt Christus Zijne Kerk in stand,
Dan mag de hel vrij woeden!

Wat de vijanden ten kwade gedacht hadden, heeft de Heere
ten goede gedacht: de vervolgden en verstrooiden predikten
allerwegen het Evangelie, tot zelfs in de stad der verachte
Samaritanen. Zoo wies het woord Gods, en Saulus, de bittere
en verwoede vervolger van de discipelen van Jezus, werd door
den Heere verkoren om Zijn Naam te dragen voor de Heidenen
en e. Koningen en de kinderen Israels, en allerwegen de
banier des Evangelies te planten.
Zoo was de Kerk gesticht en in geheel hare geschiedenis
vinden we de woorden bevestigd van het lied:
U looft de Apostelschaar in heerlijkheid, o Heer!
Profeten, Martelaars vermelden daar Uw eer.
Door heel Uw Kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
In strijd en zegepraal, Uw groote Naam beleden;
U looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U loov' wat loven kan, in Hemel en op aarde!

II.
De eerste Christengemeente.

Treffend schoon, maar voorzeker ook beschamend voor de
geloovigen van onzen tijd, is de teekening van de eerste
Christengemeente te Jeruzalem, gelijk de Evangelist Lucas
ons die mededeelt in de Handelingen der Apostelen:
„En de menigte dergenen, die geloofden, was één hart en
ééne ziel; (en niemand zeide, dat iets, van hetgeen hij had,
zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen... En
er was groote genade ver hen allen. Want er was ook niemand
onder hen, die gebrek had; want zooivelen als er bezitters
waren van landen of huizen, die verkochten zij, en brachten
den prijs der verkochte goederen, en leiden dien aai de voeten
der Apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar dat
elk van noode had." (Hand. IV : 32, 33b, 34 en 35).
„En zij waren volhardende in de leer der Apostelen, en in
de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En dagelijks in den tempel volhard-ende, en van huis
tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en
eenvoudigheid des harten, en prezen God, en hadden genade
hij het gansche volk." (Hand. II: 42, 46 en 47a).
Bij; deze schildering van het leven en den wandel der
eerste Christenen behoeft geen enkel woord te worden bijgevoegd; elk toevoegsel zou eenvoudig schaden aan den verheven eenvoud van het gewijd geschiedverhaal. Hun leven
was waarlijk een wandelen, waardiglijk het Evangelie van
Jezus Christus.
,
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De Jeruzalemsche Gemeente stond onder onmiddellijke leiding
en tucht van den Heiligen Geest; ook de ontzettende ge^scliiedenis van Ananias en Saffira toont dit duidelijk.
(Hand. V: 1-10).
En w èl bleven de . gelocvigen niet lang opp dit hooge
geestelijke standpunt staan, maar we zullen later zien, dat
ook nog een paar eeuwen na der Apostelen dood de belijders
van Christus uitmuntten door e-en godzaligen levenswandel.
In den eersten tijd bestonden de verschillende kerkelijke
ambten en bedieningen nog niet, of liever, zij lagen als het
ware alle in het Apostelschap opgesloten. De Apostelen
predikten, hielden toezicht op het leven en den wandel der
geloovigen en waren tevens armverzorgers. De Heere leidde
de omstandigheden echter zoo, dat weldra de verschillende
ambten, als uitvloeiselen van de menigerlei gaven, te voorschijn traden en, der Kerk ten goede, werden ingesteld.
Het eerste ambt, dat bij de Moedergemeente in het leven
trad, was dat van Diaken, waarvoor alleen „mannen des
geloofs en vol des Heiligen Geestes"waardig en geschikt
werden geacht. Hoe belangrijk dit ambt was, toont ons de
geschiedenis van Stofanus-. Een soortgelijk ambt werd vervuld
door Diaconessen, welke reeds spoedig, zoo niet te Jeruzalem,
dan toch elders werden aangetroffen. Sommigen houden Fébbé,
waarvan Paulus in Romeinen XVI: 1 spreekt, voor eene
vrouw, die dit ambt bekleedde. De diaconessen dienden de
vrouwen der gemeente, waren bij dezer doopsbediening tegen
verpleegden de kranken.
-wordigen
Een tweede ambt, ingesteld naar het voorbeeld der
Joodsche synagoge, was dat der Presbyters of Ouderlingen,
die in leerende en besturende Ouderlingen onderscheiden
werden. Hun werk bestond in de leiding van den eeredienst,
de zielzorg en de uitdeeling der Sacramenten. In grootere
gemeenten was een der Ouderlingen voorzitter en, bij afwezigheid der Apostelen, hun plaatsvervanger. Het natuurlijk ge
hiervan was, dat zulk een voorzitter, na der Apostelen-volg
dood, een zeker overwicht over de andere Ouderlingen kreeg,
en ter onderscheiding van de andere Ouderlingen, Bisschop
d. i. Opziener, genoemd werd.
Zeer belangrijk was ook het ambt der Evangelisten, die
,
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het Evangelie verkondigden, zonder bij eene bepaalde gemeente
aangesteld te zijn. Soms bleven ze gedurende langer of korter
tijd in eene gemeente, om het onderricht, door de Apostelen
gegeven, verder voort te zetten. Als Evangelisten komen in
de Heilige Schrift, o.a. voor: Filippus: vroeger diaken der
Jeruzalemsche gemeente; verder Silas, Titus en Timotheus,
de ijverige medehelpers van Paulus in de verkondiging van
het Evangelie en het besturen der gemeenten.
Maar ook de zoogenaamde „leekenarbeid" was niet uitgesloten. Het onderscheid tusschen „Geestelijken en „Le eken"
bestond nog niet, al wist men, dat de verschillende bedieningen
door God waren ingesteld. Alle gaven en krachten, die de
Heere aan Zijne Kerk schonk, moesten worden aangewend
tot heil der Gemeente en ter eere Gods. Immer de geloovigen
zijn een Priesterlijk volk? Op menige plaats in Paulus' Brieven
wordt met groote ingenomenheid gewag gemaakt van den
stillen, maar gezegenden arbeid van gelo,ovige broeders en
zusters. Heerlijk was het, dat er samenwerking bestond tusschen
hen en de Voorgangers der gemeente. Maar ook alleen in
dit geval kan rijke zegen verwacht worden. Waar de Voorgangers uit de hoogte neerzien op den arbeid der gel'oovigee
gemeenteleden, miskennen zij de gaven, die door den Heere
in de gemeente zijn gelegd', terwijl zij, die als medearbeiders
áptreden, zonder hunne Voorgangers daarin te kennen, ja, soms
doende „wat der Voorgangeren is," zich eveneens aan groote
zonde schuldig maken. Slechts waar samenwerking en onderlinge liefde en waardeering heerscht, Waar de eren den ander
uitnemender acht dan zichzel'ven, waar een dankbaar gebruik
wordt gemaakt van de krachten en gaven, door God geschonken en men de ambtdragers beschouwt, als van den
Heere gegeven, dáár kan de gemeente bloeien. Ook in dit
opzicht zijn de Apostolische gemeenten ons tot een voorbeeld
gesteld.
De eeredienst der eerste Christenen was zeer eenvoudig.
Hunne vergaderingen werden gewoonlijk gehouden in de
woningen van bijzondere personen. De dienst bestond in het
voorlezen van gedeelten uit het Oude Testament, later ook
van de Evangeliën en de Apostolische Brieven, en daarmede
verbonden leeringen, gebed en psalm- en lofgezang. In het
,
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eerst werd eiken dag, later op eiken eersten Dag der week
het Heilig Avondmaal gevierd, om den dood des Heeren te
verkondigen. Later werden hieraan de Liefdemaaltijden ver
bonden, waarbij de armen nevens de rijken aanzaten, als
uitdrukking van den innigen liefdeband, die hen in hunnen
Heiland vereenigde.
De doop werd bij onderdompeling bediend aan volwassenen,
na belijdenis van hun geloof in Christus. Toch schijnen reeds
zeer vroeg nu en dan ook kinderen gedoopt te zijn. Behalve
hetgeen de Schrift dienaangaande wel niet mededeelt, maar
toch doet vermoeden, is de getuigenis van Justinus den
Martelaar zeer merkwaardig. Deze Kerkvader, die geboren
werd, toen de Apostel Johannes nog leefde, verhaalt, dat hijg
ouden van dagen heeft gekend, die als kleine kinderen waren
gedoopt. Toch werd de Kinderdoop eerst algemeen na den
tijd van Constantijn den Grootgin.

III.
Begin van het Godsrijk onder de Heidenen.

Onder het Oude verbond waren de Joden streng van de
Heidenen afgescheiden; elke verbintenis met de afgoden
was hun ten strengsíte, verboden. Dat volk van Israël-dienars
zou, naar Bileam's `profetie, alleen wonen en het zou onder
de Heidenen niet gerekend worden. Deze afzondering van de
overige volken was dringend naodig, opdat Israel de heerlijke
schatten van de kennis en de beloften Gods getrouw zou
kunnen bewaren en met de gruwelijke zonden der Heidenen
niet zou besmet worden. En de Heilige Schrift leert ons,
welke gestrenge straffen steeds volgden op, het, overtreden van
deze wet Gods.
Maar niet altijd zou de kennis -en de dienst van den eenigen
en waarachtigen God tot het oude Bondsvolk beperkt blijven.
Reeds Israëls Profeten hadden voorspeld., dat Israëls Messias
;ook de Heiland der wereld zou zijn, en Simeon had in den
tempel van den Christus gesproken als een Licht tot verlichting der Heidenen.
God zond Zijnen Zoon op, aarde, toen de volheid des tijds
gekomen was.
De verschillende heidensche godsdiensten hadden zichzelven
overleefd.
In diepten verzonken van zonde en ellende, was de beschaafde Heidenwereld rijper dan ooit voor de boodschap
des heils.
De innerlijke armoede en schandelijke gruwelen van den
afgodendienst waren volkomen in het licht getreden. De wijzen
der eeuw spotten met het bijgeio,of. De ernstige denkers
zochten troost in allerlei stelsels, zonder de waarheid te kunnen
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vinden, „ein moesten zich neerleggen bij het moedelooze woord
van den wijsgeer Plato: „Het is moeilijk den Vader van ';t
Heelal te vinden." De groote menigte werd door de lastige
vereering der talrijke goden met gestadigen angst en schrik
vervuld, of verviel in volslagen ongeloof, steeds vragende
naar brood en spelen. Al werden de godsdienstige plechtigheden in eere gehouden een groot deel der Heidenen geloofde niet meer aan de goden, of liever, zij bekommerden
er zich bitter weinig om.
Waarlijk, duizenden bij duizenden dorstten, bewust of onbewust, naar den onbekenden God, die alleen vrede aan het
arme menschenhart kan schenken.
In de laatste eeuwen, die Christus' komst in het vleesch
vooraf gingen, was hier en daar een lichtstraal in den stikdonkeren nacht ;der Heidenwereld doorgebroken.
Door den lop der gebeurtenissen woonden er Joden in
Egypte, Syrië, Klein-Azië, Griekenland en Italië, waardoor
tenminste eenige kennis van den waren God verspreid werd,
terwijl door •de overzetting van het Oude Testament in het
Grieksch, de wereldtaal dier dageg, het Woord Gods niet
geheel onbekend bleef. Door deze wijze en liefderijke heschikkingen des Heeren gebeurde het niet zelden, dat Heidenen,
die tot de kennis van God gekomen waren, uit verre oorden
naar Jeruzalem reisden, om daar op de hooge feesten Hem
te aanbidden, in Wien zij hadden leeren gelooven. Toen hun
getal grooter werd, bouwde men zelfs voor hen bij- den tweelder4
tempel het Voorhof der Heidenen. Vele Jodengenooten gingen
zelfs tot het Jo^degdom over. De Heidenen, die tot de kennis
van den waren God kwamen, wierden Jodengenooten, ook wel
Proselieten genoemd. Deze proselieten werden onderscheiden
in proselieten der poorte, die slechts de zoogenaamde Noachitische geboden hadden te onderhouden (Hand. XV: 29), en
die Jodengenooten, die geheel tot het Jodendom overgingen
en proselieten der gerechtigheid werden geheeten.
Ook de staatkundige toestand der wereld was door God
zoo geleid, dat deze tijden bijzonder geschikt waren voor de
uitbreiding van het Godsrijk. Bijna de geheele toenmaals
bekende wereld was aan Rome onderworpen. Onder onophoudelijke en bloedige oorlogen was het wereldrijk, „het
,
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ijzeren rijk" gelijk Daniël het in zijn profetiën noemt, gesticht. Toen Augustus den Keizerstroon beklommen had,
heerschte er, na de ontzettende stormen, die zóó lang gewoed
hadden, voor het eerst een algemeens vrede onder de onder
volkeren. De handel nam toe, groote verkeerswegen-worpen
werden allerwegen door de Romeinen in hun uitgestrekt
gebied aangelegd; Rome was het middenpunt geworden voor
al die overwonnen landen en de- verschillende volkeren stonden
voortdurend met elkander in betrekking.
Zoo was door den Heerti de weg voor eeno snelle uitbreiding
van het Evangelie gebaand, en door Zijne genadige beschikkingen waren de velden der heidenwereld wit om te oogsten.
Christus ging zelf niet tot de Heidenen. Hij was, volgens
Zijne eigene woorden, niet gezonden, dan tot de verloren
schapen van het huis Israëls. Toch ging de Kananésche
vrouw niet ongetroost van Hem heen. Toen Hij voor de
eerste maal Zijne discipelen uitzond, ontvingen zij wiel het
bevel: „Gaat niet op den weg der Heidenen en trekt niet in
de steden der Samaritanen," maar dit bevel gaf Hij alleen,
omdat de tijd tot de roeping der Heidenen nog niet gekomen
was. Later sprak Hij: „Ik heb nog andere schapen, die van
dezen stal niet zijn," en vóór Hij ten Hemel voer klonk het.
koninklijk gebod uit Zijnen mond: „Gaat heen in de geheele
wereld en predikt het Evangelie aan alle creaturen."
Getrouw aan het voorschrift van hunnen Goddelijken Meester,
begonnen de Apostelen hunne prediking te Jeruzalem en
wachtten, tot de Heere hun den weg banen zou voor verderen
arbeid. Een vast plan voor hunnen zendingsarbeid ontwierpen
zij niet; zij lieten zich leiden door des Heeren Geest.
Weldra begon het werk der zending buiten het eigenlijke
Jodendom.
Filippus de Diaken begaf zich, toen de gemeente te Jeruzalem
na den dood van Stefanus verstrooid werd, tot ' de verachte
Samaritanen en verkondigde hun met heerlijken zegen den
Christus. Toen de Apostelen dit vernamen, zouden zij Petrus
en Johannes tot hen, op wier gebed de Heilige Geest neder
nieuwe geloovigen. De beide Apostelen predikten,-daleop
toen Chun arbeid in de stad Samaria volbracht was, in vele
vlekken der Samaritanen het Evangelie.
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Weinig tijds later kwam' de blijde boodschap des heil's ook
tot de Godvreezende Jodengenooten uit de, Heidenen. Filippus
werd tot den Moorschen Kamierling gezonden en Petrus tot
den hoofdman Cornelius te Cesarea. Wèl zou Petrus geaarzeld
hebben, het huis van geen Heiden binnen te gaan, maar een q
bij+zondereopenbaring van den Heere stelde hem in dit
opzicht gerust. Hij vertrok met de boden, die Cornelius ge
toen nu, terwijl' hij voor menschen, die geene-zondeha.E
Joden waren, den Christus verkondigde, de Heilige Geest op
hen neerdaalde, riep hij, hoe streng Joo.dsch hij ook wezen
mocht, verbaasd en verblijd uit: „Kan ook iemand het water
weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, die den, Heiligen
Geest ontvangen hebben, gelijk ook als wij ?" En hij, beval
dat zij zouden gedoopt worden in dien naam des Hoeren.
Het duurde niet lang, of het Evangelie drong ook door tot
die Heidenen, die tot dusver in geen verband hadden gestaan
tot het oude Bondsvolk Israël. De Heere gebruikte bij het
eerste begin van dit werk niet de Apostelen, maar eenvoudige
mannen, wier namen ons niet eens bekend zijn, maar wier
stille arbeid heerlijke vruchten droeg.
Eenige door de Jeruzalemsche vervolging verstrooide ge
hadden het Woord Gods gepredikt in Fenicië en-lo;vigen
Syrië, maar, gelijk totnogtoe alleen geschied was, tot de Joden
en de godvruchtige Jodengenooten. Eenige dezer geloovigen
kwamen in de beroemde stad Antiochië, en brachten in alle
eenvoudigheid het Evangelie aan de daar wonende Heidenen.
„En de hand des Heeren was met hen; en een groot getal
geloofde en bekeerde zich tot den Heere". Zoo ontstond plotseling, midden onder de Heidenen, zonder vooraf beraamd
plan van menschen, elene bloeiende gemeente van Christus,
waarin voormalige Heidenen en Joden vereenigd waren en
die weldra de tweede Moedergemeente der Christelijke Kerk
is geworden.
Toen de gem11ente te Jeruzalem hiermede bekend werd,
zond zij Barnabas naar Antiochië, een man, vol des Heiligen
Geestes en des gelo►ofs. De Heere zegende den arbeid van
Barnabas zoo rijk, dat hij- weldra behoefte gevoelde aan eenen
medehelper. Hij reisde naar het nabijgelegen landschap Cilicië
en nam Saulus uit zijne stille afzondering te Tarsen met zich.
,
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Beiden arbeidden, in vereeniging met andere leeraars, een
vol jaar te Antiochië met veel vrucht'.
In deze stad kregen de belijders des Heeren ook eenen
nieuwen naam, die sedert in gebruik is gebleven. Tot hiertoe
werden zij „Discipelen" genoemd; ook wel „gelo ovigen,"
omdat zij in Christus geloofden als hunnen Heere en Zalig
Zij zwierden ook ,,heiligen" genoemd, omdat zij , in-maker.
Christus geheiligd waren ;en daarom de heiligmaking hadden
na te jagen. Ook noemden zij zich „broeders en zusters",
gelijk de Heere Jezus hen ook reeds genoemd had, omdat zij
als het ware één huisgezin van broeders en zusters uitmaakten,
door den band der liefde verbonden. Hier, te! Antioochië, ontvingen zij den naam van ,,Christenen". Een heerlijke naam:
Christus was hun eenige Heere en Meester; Christus leefde
in hen, en ook zij hadden de zalving vak den Heilige en
mochten dus ('den schoonen eerenaam van Gezalfden dragen.
Zoo zeggen ons de vele namen, die de belijders des Heeren
droegen, wat zij waren en wrat zijl zijn moesten 1 ).
Een lieflijke trek wordt ons in de Handelingen der Apostelen
de oudste oorkonde der Kerkgeschiedenis van deze
eerste Christengemeente uit de Heidenen medegedeeld. Onder
de regeering van Keizer Claudius heerschte er een hongersnood,
en nu verzamelden de broeders te Antiochië milde gaven
voor hunne behoeftige broeders en zusters in Christus, die in
Judea woonden.
Ieder gaf naar vermogen en Barnabas en Saulus werden
belast met het overbrengen van deze liefdegaven naar dei
Ouderlingen in Judea. Zóó brachten deze Christenen het gebod
des Heeren, om elkander lief te hebben, in toepassing. Zoo
werd de liefde, die uit het geloof geboren wordt, de heilige
band, die deze onbekende en ver van elkaar wonende belijders van Jezus verbond, als leden van één Lichaam.
Toch stonden in de eerste eeuw de Christenen uit de
Heidenen en de Joodsch-Christenen dikwerf schroomvallig, ja,
soms vijandig tegen elkander over. In de brieven van Paulus
vinden we hier ook sporen van. Eerst later, toen Jeruzalem
verwoest was en de prachtige tempel in vlammen was opgegaan, viel dit verschil weg.
;

') Leipold.

IV.
De arbeid van den Heiden Apostel.
-

Paulus, de man, die met Barnabas te Antiochië arbeidde.,
was door den Heere verkoren om Zijnen Naams te dragen
voor de Heidenen, en de Koningen, en de kinderen Israel's.
Het werk van dezen getrouwen dienstknecht van Christus
is van zóoveel beteekenis geweest, dat hij vrijmoedig getuigen
kon, dat hij meer gearbeid heeft, dan alle anderen, maar in
zijne ;nederigheid voegt hij er bij: „Doch niet ik, maar de
genade Gods, die met mij is."
Terwijl Paulus met andere leeraars en profeten te Antiochië
den Heere diende, wide de Heilige Geest: „Zondert Mij: af
,

beide Barnabas en Paulus tot het werk, waartoe Ik hen ge-

roepen heb." Na gebied en vasten legde de gemeente den
beiden geroepen Zendelingen de handen op, en liet hen
gaan tot het verrichten van den gewichtigen arbeid, waartoe
de Heere zelf hen had aangewezen. Een jong Christen uit
Jeruzalem, Johannes Marcus, voe de zich bij hen als reis
dienaar. Het verhaal' van deze eerste Zendingsreize-genot
vinden ivv`i in Handelingen XIII en XIV. De Apostelen begaven zich eerst naar het eiland Cyprus, het vaderland van
Barnabas, en predikten het Evangelie niet alleen aan de daar
wonende Joden, maar ook met heerlijk gevolg voor den
Stadhouder Sergius Paulus. Nadat de Heere hun arbeid op
het eiland zoo wel had doen gelukken, scheepten de Evangelieboden zich in naar Klein-Azië, en brachten de boodschap
des heils te Antiochië in Pisidië (ni e t te verwarren met
,

(^,

,

14
Antiochië in Syrië, van waar ze uitgegaan waren), te Ieonium,
Lystre en Derbe. Overal, waar zij Joden aantroffen, brachten
ze eerst tot hen het Woord Gods, maar bij de meesten van
hen vonden zij gewoonlijk trotsche verachting en tegenspraak,
niet zelden zelfs vervolging. Des te blijmoediger namen de
Heidenen het Evangelie aan, en in iedere stad, waar de
vredeboden gearbeid hadden, ontstond een kleine gemeente
van gelo.ovigen. Na veel moeite en gevaren, maar verbl j
en gesterkt door den heerlijken zegen, dien God op hun
werk geschonken had, keerden de Apostelen naar Antiochië
terug en verhaalden aan de gemeente, wat groote dingen
God met hen gedaan had, en dat Hij den Heidenen de deur
des geloofs geopend had.
Eenigen tijd na hunne terugkomst ontstond er een ernstige
twistvraag in de gemeente. Sommige Joodsche Christenen uit
Judea waren te Antiochië gekomen en hadden daar geleerd:
„Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes,
zoo kunt gij niet zalig worden." Deze bewering vond krachtigen
tegenstand bij Paulus en Barnabas, doch dewijl men het niet
eens kon worden, besloot de gemeente van Antiochië deze
belangrijke zaak te onderwerpen aan het oordeel der Apostelen
en Ouderlingen te Jeruzalem, en zond daarom) Paulus en
Barnabas met nog eenige anderen derwaarts. Toen de Apostelen te Jeruzalem ingelicht waren omtrent deze zaak, ver
zij meet de Ouderlingen. In deze samenkomst, de-gadern
eerste Kerkvergadering of Synode, brachten Paulus en Barnabas
verslag uit van hun Zendingswerk onder de Heidenen. Over
de vraag, of de bekeerde Heidenen de besnijdenis en de Wet
van Mozes onderhouden moesten, ontstond groote twisting in
deze vergadering. Petrus verklaarde, dat men de Heidenen
met het juk der Wet niet moest bezwaren. Jacobus, die om
zijn streng vasthouden aan de Wet bij de Joden in hoog
aanzien stond, stemde de woorden van Petrus volmondig toe
en bevestigde ze uit de Schrift. Hij stelde voor aan de
Christenen uit de Heidenen geen anderen last op te leggen
dan de onderhouding der zoogenaamde Noachitische geboden,
n.l. dat zij zich te onthouden hadden van hetgeen den afgoden
geofferd is, en van bloed, en van het verstikte en van hoererij.
Dit voorstel verwterf de goedkeuring van de geheele Jeruza,

,
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lemsche gemeente, en twee mannen werden uit haar midden
afgevaardigd, om Paulus en Barnnabas naar Antiochië te
vergezellen en aan de geloovigen aldaar het antwoord der
Apostelen over te brengen. Geen wonder dat de Christenen,
te Antiochië zich zeer verblijdden over den vertroostenden
brief der Jeruzaliemsche gemeente, waardoor het moeilijk
geschilpunt zoo eenvoudig was opgelost.
In het jaar 53 ondernam Paulus zijne tweede Zendingsreize,
vooral met het doel, om de gemeenten, die hij opa zijn eerste
reis gesticht had, te bezoeken en in het geloof te sterken.
Deze reis welke ongeveer drie jaren duurde, vinden we
beschreven in Hand. XV :36—X VIII :22. Paulus' reisgenoot
op dezen tocht was Silas, een jeugdige Christenleeraar van
Jeruzalem. Nadat de Apostel de vroeger gestichte gemeenten
bezocht had, reisde hij verder, om alom de blijde boodschap
te verkondigen en kwam, hij ook in 't landschap► Galatië.
Daar bestond een Gallische of Keltische volksplanting, die
drie eeuwen vroeger uit de Rijmstreken en uit Gallië of
Frankrijk daarheen getrokken was. De Galaten namen met
groote vreugde het Evangelie aan en droegen den. Apostel
op de handen (Gal. IV :14b, 15).
Door eene bijzondere openbaring wees de Heiere zijnen
ijverigen dienstknecht het werelddeel Europa als nieuw arbeidsveld aan en weldra betrad Paulus, vergezeld van zijne helpers
Silas en Thimoteus, benevens den geneesheer Lukas, den
bodem van Macedonië, en Filippi was de eerste stad, waar
het Woord des Hoeren gepredikt werd. Te Thessalonica, de
hoofdstad van Macedonië, werd een bloeiende gemeente gesticht, die vol was van geloof en ijlver voor de waarheid.
Toen Paulus door de vervolging zijner vijanden genoodzaakt
werd, die streek te verlaten, trad hij op den Areopagus te
Athene voor een uitgelezen gehoor opa en verkondigde hun
den Onbekenden God. En evenmin als elders was hier zijne
prediking vruchteloos.
Gedurende anderhalf jaar bleef hij in de groote koopstad
Corinthe en verkondigde Christus aan Joden en Heidenen,
terwijl hij als tentennnaker zijn dagelijksch brood verdiende.
In deze stad vervoegden zich tij'ne getrouwe helpers Silas en
Timotheus weder bij hem, die hem ook bericht brachten
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van den toestand der gemeente van Thessalonica. Paulus had
Zijn onderwijs in die stad niet ten -einde kunnen brengen, en
daarom waren er sommige leerstukken, waarover die eenvoudige
Christenen geen licht genoeg hadden, z.a. de wederkomst
des Heeren en de opstanding uit de dooden. De Apostel
schreef nu aan die gemeente van Thessaionica zijn eersten
Zendbrief, weldra door een tweeden gevolgd. Beide brieven
zijn vol kostelijke leeringen, vermaningen en vertroostingen.
Na een kort bezoek aan Efeze, reisde hij naar Jeruzalem,
om vervolgens naar Antiochië terug te keeren. Maar lang
duurde zijn rusttijd niet. In het jaar 57 nam de ijverige
Godsgezant andermaal den reisstaf op en ondernam zijne derde
Zendingsreize. Eerst bezocht hij de vroeger gestichte gemeen
„versterkende al de discipelen", en kwam daarna in do-ten,
groote, vo ikrijke stad Efeze, even beroemd door haren handel
als door haren prachtigen tempel, aan de godin Diana
gewijd. Twee rijk gezegende jaren bracht hij in deze wereldstad door, want God deed ongewone krachten door de handen
van Paulus (Hand. XIX :11), en het Woord des Heeren
wies met macht, en nam de overhand (vs. 20). Daar te Efeze
schreef hij den brief aan de Galaten en aan de, gemeente, van
Corinthe. In ..beide gemeenten was veel gebeurd, dat den
Apostel diep bedroefde. Valsche, Joodsehgezinde leeraars waren
in de steden van Galatië gekomen, die het Apostelschap van
Paulus in verdenking brachten, en beweerden, dat de Galaten
zich moesten laten besnijden en de geheele Wet van Mozes
houden, indien ze deel wilden hebben aan het Koninkrijk van
Christus. Hunne woorden hadden maar al te goed ingang
gevonden bij die eenvoudige Christenen, en daarom schreef
Paulus hun een brief, waarin hij met kracht zijn Apostelschap
verdedigt. Hij zegt, dat Christus hun ijdel geworden is, die
door de Wet gerechtvaardigd willen worden, en roept hun
toe: „Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus heeft
vrijgemaakt, en wordt niet wederom met het juk der dienst
bevangen. (Gal. V :1).
-barheid
Treurig was het ook te Corinthe gesteld. Niet alleen waren
er verschillende partijen in de gemeente ontstaan, maar
wanorde, gruwelijke zonden en ketterijen heerscheen er; er
waren er zelfs, die de opstanding loochenden. Paulus' eerste
,
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brief aan de Corinthen is rijk aan ernstige vermaningen,
maar gok laan heerlijk onderricht aangaande het Heilige
Avondmaal', de verschillende Geestesgaven, de liefde en de
hoop der opstanding uit de dooden. Wie denkt hier niet aan
de heerlijke beschrijving van de Opstanding in het vijftiende
hoofdstuk en aan den prachtigen Psalm der Liefde in hoofdstuk XIII?
In het voorjaar van het jaar 60 verliet de Apostel Efeze
en reis-de naar Macedonië, o m vandaar naar Corinthe te
vertrekken. Timotheus, zijnen medehelper, had hij reeds derwaarts vooruit gezonden, om hem bekend te maken, hoe
thans de toestand te Corinthe was, en welken indruk de eerste
Zendbrief op de gelo,o^vigen gemaakt had. Timotheus voegde
zich in Macedonië weer bij zijnen vaderlijken leermeester en
bracht hem de noodige inlichtingen. Paulus vernam, dat zijn
ernstige brief een diepen, gezegenden indruk had gemaakt.
Er was geen ware droefheid naar God ontstaan en vele verkeerdheden !waren verholpen; toch gingen zijne vijanden
voort, om hem verdacht te maken. Dit gaf aanleiding tot het
schrijven van den tweeeden Zendbrief aan de Corinthiërs,
waarin de bedroefden vertroost, maar de halsstarrigen en ongehoorzamen ernstig bestraft worden. Merkwaardig is in dezen
brief de opsomming van hetgeen -de Apostel om het Evangelie heeft moeten verduren. (2 Cor. XI: 23 28).
Niet lang daarna bezocht hijzelf Corinthe en bleef daar
drie maanden. In dien tijd maakte zich eene Diacones, Eébé
genaamd, gereed om naar Rome te, reizen. Daar bestond Bene
bloeiende Christengemeente, omtrent welker ontstaan geen
geschiedkundige berichten bewaard zijn.
Paulus greep deze gelegenheid aan, om haar een brief
mede te geven aan de Christenen te Rome. In dezen heer
beschrijft hij den weg der zaligheid zeer uitvoerig,-lijkenbrf
zoodat deze brief -de kern van het Evangelie bevat.
Van Corinthe reisde de Apostel naar Jeruzalem, waar hij
gevangen genomen werd. Na eene tweejarige gevangenschap
te Cesarea, waar hij voor Koning en Stadhouder het Evangelie
mocht verkondigen, werd hei naar Rome gezonden, omdat hij.
zich op den Keizer beroepen had, um de lagen der Joden te
ontgaan. 't Was in het jaar 63, dat hij; als gevangene de
,
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straten der wereldstad betrad, maar ook hier verliet hem de
goede hand zijns Gods niet. ,,Paulus bleef twee geheele jaren
in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot
hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en leerende
van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd." (Hand. XXVIII:30, 31).
Niet alleen met het woord arbeidde de groote Heidenaptostel
in de jaren zijner gevangenschap, maar ook gebruikte hij
zijne wel versneden pen, om te leeren, te vermanen en te
vertroosten, want hij kon zijn geliefde vrienden in het Oosten
niet vergeten. Gedurende zijn gedwongen verblijf te Rome
schreef hij den brief aan Filémon, benevens de Zendbrieven
aan de gemeenten tie Colosse, te Efeze en te Filippi.
Filémon was een Christen te Colosse, wiens slaaf Onésimus
ontvlucht was. Deze weggeiooen slaaf kwam te Rome in
aanraking met Paulus en werd een geloovig Christen. De
Apostel zond hem tot zijn meester terug met een aanbevelend
schrijven, om den tdienstknecht, die nu een geliefde broeder
geworden was, eene goede ontvangst bij Filémon te bereiden.
De gemeente te Colosse, door Epafras, een medearbeider
van Paulus, gesticht, was wel getrouw, maar in groot gevaar
om van den rechten weg der waarheid af te dwalen door het
onderricht van valsehe leeraars. Daarom vermaant de Apostel
in dezen brief tot het opwassen in de kennis van God en
Jezus Christus, in wiep alle schatten der wijsheid en der
kennis verborgen Zijn.
Had Paulus het voorrecht gehad in de aanzienlijke stad
Efeze twee jaren heet Evangelie te mogen verkondigen, thans
zond hij aan (de gemeente aldaar eenen heerlijken Zendbrief,
om de geloovigen in de waarheid te bevestigen. Hij bepaalt
hen bij het groote voorrecht, dat ze genieten, herinnert hun
den jammerlijken toestand, waarin ze vroeger verkeerden,
maar vermaant hen ook ernstig den ouden mensch af te
leggen en den nieuwen mensch aan te doen, die naar God
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Ef. IV.
22, 24). Ten slotte vermaant hij hen tot liefde, leert hun,
wat zij wederzijds elkander schuldig zijn in de verschillende
betrekkingen, waarin de Heere hen tot elkander geplaatst
heeft, en eindigt met de vermaning, om den geestelijken strijd
-
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te strijden en de! hemelsche wapenrusting aan te doen.
De Christenen te Filippi hadden den geliefden Apostel',
die hun den weg der zaligheid verkondigd had, niet vergeten,
maar ze hadden ,heem geld toegezonden, om zijne gevangen
te verlichten. Paulus was voor dit bewijh van liefde-schap
zeer gevoelig. In zijnen brief dankt hij hen, voor hetgeen ze
aan hem gedaan hebben, vermaant hen, om zich toch getrouw
aan Gods woord te houden, waarschuwt hen voor do Joodsch
gezinde en twistzieke leeraars, en eindigt met al`gemeene opwekkingen tot blijdschap, tot matigheid en tot gebed, benevens
eene aanbeveling van alles, wat den Christen kan versieren.
Stellige berichten aangaande de laatste levensjaren van
Paulus bezitten wij niet. De Heilige Schrift eindigt het ver
werkzaamheden des Apostels met de mededeeling-halvnde
dat hij als gevangene twee jaren te Rome bleef in zijne
eigene gehuurde woning.
Nemen sommigen aan, dat hijg aan 't einde van die twee
jaren den marteldood gestorven is, anderen beweren, dat hij
na zijne gevangenschap nog Benige jaren zijn Apostolisch
ambt heeft mogen vervullen, en niet alleen do gemeenten in
het Oosten bleef gedenken en verzorgen, maar zelfs tot in
Spanje het Evangelie heeft verkondigd. Uit dit laatste tijdperk van zijn veelbewogen leven bezitten wij I den brief aan
de Hebreën en de brieven aan Titus en Tffiiotheus.
De brief aan de Hebreën is, zoo al' niet door Paulus zelfven,
dan toch onder diens onmiddellijk opzicht geschreven. Hoofd
dezen Brief is de heerlijkheid der nieuwe bedeeling-doelin
boven de oude aan te toonen, en niet minder de uitnemendheid van den Persoon van Jezus Christus. Zeer schoon zegt
Da Costa: „De schrijver van den Hebreërbrief vlocht Christus
een gloriekrans uit de Psalmen."
Verder schreef Paulus nog brieven aan Titus en Timotheus
De eerste arbeidde te Kreta, de andere tei Efezel. Deze brieven
bevatten onderrichtingen voor jonge leeraars en tevens voor
de gemeenten, hoe alles naar Gods bedoeling moest worden
ingericht, opdat het Christelijk leven mocht groeien en bloeien.
Toen Paulus zijn tweeden brief aan Timotheus schreef,
bevond hij zich weer in den kerker en verwachtte elken dag
zijnen dood. Het doel van zijn schrijven was, zijn geliefden
,
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leerling Timoltheus te berichten, hoe gijn toestand was, en
hem te verzoeken toch spoedig te komen, opdat hij i van den
grijzen Apostel het laatste onderricht mocht ontvangen. Dewijl
hij echter niet wist, of hij voor Timotheus' komst nog wel
in leven zou zijn, gaf hij hem in dezen brief vele raadgevingen,
wenken en aanmoedigingen, om te volharden in de getrouwe
vervulling zijner plichten als herder en leeraar.
Roerend schoon beschrijft de groote Heidenapostel zijn
aanstaanden marteldood, als hij zegt: „Ik word nu tot een
drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd,
ik heb het geloof behouden; voorts is mij weggelegd de
kroon der rechtvaardigheid, welke mijl de Heere, de recht
Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mijl,-vardige
maar -o-ok allen, die Zijne verschijning liefgehad hebben."
(2 Tim. IV : 6-8).
Weinige maanden na het schrijven van dezen brief werd
hij tijdens de vervolging onder Keizer Nero onthoofd.
Gewis, van dezen getrouwen en ijverigen arbeider in den
Wijngaard des Heeren gelden de heerlijke woorden uit de
Prof etiën van Daniël: „De leeraars nu zullen blinken, als de
,

glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk

de sterren, altoos en eeuwiglijk." (Dan. XII:3).

V.
De eerste Vervolgingen.

„In de wereld zult gij verdrukking hebben" had de Heiland
Zijnen jongeren voorspeld, en de vervulling van dit woord
liet niet lang op zich wachten. Wie zal ze tellen, al die
geloofshelden en bloedgetuigen, die hun geloof met hunnen
dood hebben bezegeld? Joden en Heidenen hebben de Ge
bloede toe vervolgd, want het Kruis van-mentGods
Christus was den Joden steeds eene ergernis en den Grieken
eene dwaasheid.
De eerste vervolging ging van de Joden uit. De geeseling
der Apostelen door den Joodschen raad (Hand. V) waas als
het ware het voorspel van het bloedig drama, dat weldra in
Jeruzalem zou vertoond worden. Spoedig daarop werd door
den diaken Stefanus de ontzettende rij der bloedgetuigen
geopend, terwijl diens dood gevolgd werd door de verwoesting
der gemeente. Mannen en vrouwen werden in den kerker
gesloten en de overigen verstrooid door de landen van Judea
en Samaria; alleen de Apostelen bleven in de stad. (Hand. VIII).
In het jaar 44 werd te Jeruzalem andermaal Christenbloed
vergoten. Om den Joden te behagen doodde Herodes den
Apostel Jacobus, den broeder van Johannes, met het zwaard,
en Petrus zou hetzelfde lot getroffen hebben, zoo de Heere
hem niet op wonderlijke wijze door een Engel uit den kerker
bevrijd had.
Een der steunpilaren van de Jeruzalemsche gemeente was
Jacobus de kleine, d.i. de Jongere, waarschijnlijk dezelfde als
de broeder of bloedverwant des Heeren. Jarenlang bekleedde
,
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hij het Op^zienersambt bij de Moedergemeente. Zijn voorstel op
de eerste Kerkvergadering te Jeruzalem, tot oplossing van
den twist tusschen de Christenen uit de Joden en de Heidenen
vond bij allen instemming (Hand. XV). Hij wordt gehouden
voor den schrijver van den gewichtigen Zendbrief, waarin zoo
krachtig wordt aangedrongen op het levend geloof, dat uiti de
werken openbaar wordt. Hoe mild hij ook oordeelde, wat de
onderhouding der Joodsche Wet betreft, over de Christenen
uit de Heidenen, hij zelf onderhield de Wet zeer getrouw,.
Zijn leven was zoo nauwgezet; zijn `wandel, ook in het oog
der Joden, zoo onberispelijk, dat men hem den eerenaam gaf
van den „rechtvaardige." Groot was die iiwioed, dien hij bezat,
maar ook groot de achting; die hij al'gem^een genoot. En toch
kon dit alles hem, niet vrijwaren tegen den haat van de
vijanden van Christus.
't Jaar 62 ws aangebroken. De landvoogd Festus was
gestorven en de ledige stadhouderszetel was nog niet bezet,
waardoor de Hoogepriester veel macht bezat, evenals de leden
van den joodschen raad. Verbitterd dat Paulus aan hunne
lagen ontkomen was door zijn beroep op den Keizer, koelden
ze hunne wraak aan Jacobus. Men plaatste hem op de tinne
des tempels en eischte, dat hij tot het verzameld volk tegen
Christus zou getuigen. Hij bleef echter standvastig in de ure
der verzoeking en legde eerie vrijmoedige getuigenis af van
zijn geloof in zijn „Heer en Heiland. Onder den kreet: „Ook
de rechtvaardige is verleid", wierp men hem naar beneden
en steenigde hem . Op Zijne knieën vallende, bad hij: „0
Heere, mijn God en Vader, ik bid voor deze menschen, want
zij weten niet, wat zij doen." E-en priester, door deze roerende
bede getroffen, riep den moordenaars toe: „Houdt op,! Wat
wilt gij doen? Deze rechtvaardige man bidt voor u!" Ook
deze tusschenkomst baatte niet. Een knots verbrijzelde het
hoofd van den getrouwen belijder, en de rij der martelaren
was weer met een vermeerderd.
Intusschen naderde de, dag met rassche schreden, waarop
de woorden des Heeren aan Jeruzalem zouden vervuld worden:
„Ziet, uw huis wordt u west gelaten!" (Matth. XXIII :38).
De stad, adie de profeten des Heeren had gedopd en gesteenigd,
die tot haar gezonden waren, werd in het jaar 70 door
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Titus ingenomen en vei woest, -de prachtige tempel ging in
vlammen op, geen steen Wnerd op leden anderen gelaten en aan
de Joden de schrikkelijke bedreiging vervuld, „dat 'Zij, tot een
schrik, tot een spreekwoord yen tot Bene spotrede onder allei
volkeren ouden zijn", gelijk Deut. XXVIII:37 het zoo
teekenachtig uitdrukt.
Na de vreeselijke verwoesting van Jeruzalem had de ver
Joden opgehouden, maar de veel bloediger-volgindre
en onmenschelijker vervolging door de Heidenen had toen
reeds een aanvang genomen onder de rege^ering van Keizer
Nero. De strijd tusschen Christendom en Heidendom', welke
bijna drie eeuwen zou duren, was begonnen.
Eerst een enkel woord over de oorzaken en den aard dier
vervolgingen.
In de Staatswetten der Romeinen was bepaald, welke goden
in het Romeinsche rijk vereerd houden worden, en een nieuw
onderworpen volk mocht slechts dan zijne godheden blijven
dienen, ook buiten hun eigenlijk gebied, als de regeering
daartoe vergunning had geschonken. Nu waren del Romeinen
op dit punt zeer vrijgevig, zoodat het te Rome wemelde van
allerlei godsdiensten. In 't eerst zagen de Keizers in de Christenen -een partij van de Joden, eene Joodsche sect;e dus, en
bijgevolg deelden ze in den aanvang in de bescherming, maar
ook in den haat, waaraan dit volk blootstond.
Spoedig werd het echter duidelijk, dat het Christendom een
,

nieuwe godsdienst was, !warvoor geen vergunning gevraagd
of ontvangen was, en daarom werd het als een verboden
godsdienst beschouwd, waarop de strafbepalingen der wet werden toegepast.
Wijl de Christenen. noch zichtbare goden, noch offers
hadden en de vereering der heidensche goden bepaald weigerden, zoo beschouwden de Heidenen hen als godloochenaars
en hunne bijeenkomsten als voor den Staat gevaarlijke vereenigingen. Immers, gesloten vereenigingen waren het
schrikbeeld voor den alleenheerscher. De broederschap der
gelo ovigen, die zelfs tot slaven en barbaren afdaalde, werd
aan staatsgevaarlijke doeleinden toegeschreven. De godzalige
levenswandel der Christenen was te zeer in tegenspraak met
het zedelooze leven der Heidenen. Men begreep die menschen
„
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niet, die wars waren van de vermakelijkheden des levens;
men beschuldigde hen van menschenhaat en wereldverachting,
een traag en gevaarlijk volk, onbruikbaar in de Romeinsche
samenleving.
Nog op één punt dient de aandacht gevestigd te worden,
nl.. op de goddelijke vereering van den Keizer. Dit was in
den loop der tijden een nationale eeredienst geworden voor
het geheele Rijk; hieraan deel te nemen was plicht van
elken burger; zich hieraan te onttrekken was staatsmisdaad.
Hoe verdraagzaam Rome in alle andere opzichten ook zijn
mocht, op, dit punt was geen toegevendheid te wachten. Dat
de Christenen dezen of genen god niet wilden aanbidden,
kon men verdragen, maar men kon het niet dulden, dat zij
hardnekkig weigerden den Keizer deze hulde toe te brengen.
Het leven -der geloovigen was eerst dan verbeurd, als zij
weigerden wierook te offeren op het keizerlijk altaar.
Vooral uit dit oogpunt moeten de vervolgingen beschouwd
worden. 't Was bij de Romeinen geen eigenlijke strijd om het
geloof; 't waren niet de priesters, maar de Keizers , die den
strijd voerden, en deze Keizers streden niet voor hun geloof
en voor hunne goden, maar voor de eenheid van den Staat,
die ze bedreigd achtten door de Christenen. 't Was niet zoozeer hun doel', de Christenen tot den heidenschen godsdienst
te bekeeren, maar hen te dwingen tot gehoorzaamheid aan
de bestaande wet. Vandaar, dat de beste en meest verlichte
Keizers vaak de hevigste vervolgers waren. Dat ook de
Jieidensche priesters vaak tot vervolging der Christenen ophitsten is ontegenzeggelijk, maar de veroordeeling door de
Romeinsche rechters grondde zich steeds op de genoemde
staatswetten.
Aan tien vervolgingen door het heidensche Rome heeft de
Kerk van Christus blootgestaan, -die zeer onderscheiden waren
in hevigheid en aard en in drie perioden kunnen verdeeld
worden. De eerste periode omvat de vervolgingen onder Nero
en Domitianus, en zijn eigenlijk meer uitbarstingen van piersoonlike wreedheid en willekeur.
De vervolging onder Trajanus en zijne opvolgers bestaat in
eenige meer of minder talrijke processen tegen bijzondere
personen in onderscheidene streken van het Romeinsche
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gebied, terwijl onder Decius (249-251) de eerste werkelijke
vervolging, die de systematische onderdrukking der Kerk
bedoelde, losbarstte. Toen had de geduchte worsteling plaats
tusschen het gerestaureerde Heidendom, toegerust met de
kracht d-er dweepzucht, en het Christendom, dat het wapen
des geloofs behouden had, en die worsteling eindigde met de
volledige zegepraal van het Kruis.

VI.
De Vervolging onder Nero.

De eerste botsing tusschen Christendom en Heidendom had
te Rome plaats onder del regeering van keizer Nero (56-68).
Deze vorst, die door de kuiperijen zijner goddelboze moeder
Agrippina de keizerskroon gekregen had, wekte in 't begin
eene goede verwachting op, zoolang hij; zich door zijn leermeester, den beroemden wijsgeer Seneca, liet leiden. Aan
verstandelijke vermogens ontbrak het hem niet en in zijne
jeugd bezat hij een gevoelig hart. Hij stortte tranen, toen men
hem het eerste doodvonnis ter onderteekening voorlegde en
riep! geroerd uit: „Ik wenschte, dat ik niet schrijven kon."
Aan een hoveling, die hem den eerenaam gaf van Vader des
Vaderlands, antwoordde hij bescheiden: „Zoo moet gij mij
niet noemen; ik ben daartoe nog te j Als ik een twintigtal jaren geregeerd heb en het rijk tot ongekenden bloei heb
gebracht, dan eerst heb ikdien eeretitel verdiend." In 't
begin zijner regeering liep hij geheel aan d-en leiband zijner
heerschzuchtige moeder. Gedachteloos onderteekende hij elk
besluit, dat zij hem, voorlegde, en leefde geheel voor de liefhebberijen, die zijne ijdelheid streelden. IJdelheid toch was een
hoofdkaraktertrek van Nero, die hem zoozeer beheerschte, dat
hij openlijk als zanger, musicus of wagenmenner optrad om
voor 't volk te schitteren, niet alleen te Rome, maar ook in
Griekenland.
Spoedig veranderde zijn gedrag: was hijg eerst alleen ijdel,
thans werd hij meedoogenloos wreed en bedreef als een vanzinnige de gruwelijkste en onnatuurlijkste! misdaden. Zijnen
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stiefbroeder Brittanicus, dien hij- als een mogelijker mede
vreesde, liet hij op een feestmaal een beker wijn aan--dinger
bieden, die zoo zwaar vergiftigd was, dat de ongelukkige
eenige oogenblikken later stierf, den broedermnoorder vloekende.
Zijne moeder kon hij niet langer in zijnee nabijheid dulden;
bij een watertocht liet hijg haar in de golven werpen, en toen
zij niet spoedig genoeg in de diepte verdween, liet hij haar
met stokken doodslaan. Zijne stille gemalin, de edele Octavia
die hij nooit bemind had, moest ook uit den weg geruimd
worden, opdat hij Poppaea Sabina, de echtgenoote van Salvius
Otho, kon huwen.
Eene valsche aanklacht werd tegen Octavia ingediend, tengevolge waarvan zij ter dood gebracht werd; de echtgenoot
van de lichtzinnige Poppaea wvWerd naar een afgelegen landstreek
gezonden en 't huwelijk net haar werd spoedig daarop vol
-troken.
Treurig zag het er te Rome uit. De zedeloosheid steeg
ten top; de grootste gruwelen werden bedreven en het keizer
echtpaar ging voort in 't bedrijven der snoodste misdaden.-lijk
Wee hen, die zich het ongenoegen van den Keizer of de Keizerin
op den hals haalden: hun doodvonnis werd onherroepelijk
voltrokken.
Omstreeks ezen tijd werd Rome geteisterd door een ontzettenden brand, die van de veertien wijken der stad er tien
in 'do asch legde. Vreeselijk grepen de vlammen ons zich heen;
de stad was herschapen in eene vuurzee en aan blusschen
viel niet te denken. 't Volk was radeloos, en toen er eerst
gefluisterd, daarna luide werd geroepen, dat del Keizer de
oorzaak 'van dezen verschrikkelijken brand was, ijlde de
woedende menigte naar het paleis om wraak te nemen. Of
Nero werkelijk de stichter van dezen brand is, is volstrekt
niet zeker, zelfs zeer twijfelachtig, maar dat hij eene andere
misdaad begin, die uit den brand voortvloeide, staat vast:
hij Wees n.T. de Christenen als de schuldigen aan, om zichzelf
voor de ioedel des volks te beveiligen. De Christenen werden
te Rome geduld, meer niet; gaarne werd daarom geloof
geslagen aan de beschuldiging des Keizers, want het volk
moest een offer hebben, waaraan ze hunne wraak koelen
konden. Eene groote nn'enigte Christenen werd gevangen
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genomen, en al kon m-en, zegt de Romeinsche geschiedschrijver
Tacitus met koele onverschilligheid, hen ook niet van brandstichting overtuigen, zij `werden wèl overtuigd van haat tegen
het geheele menschelijke geslacht. Dit laatste was voldoende,
en nu volgde een moordtooneel, zoo afschuwelijk, dat Rome,
anders wel aan moordtooneelen gewoon, iets dergelijks nooit
tevoren had aanschouwd. De arme Christenen op een der
gebruikelijke wijzen ter dood brengen was niet voldoende;
de Keizer scherpte zijn vernuft, om de ijselijkste folteringen
uit te denken en tevens deze strafoefeningen tot vermaak van
het wufte volk te d-oen strekken. En inderdaad, del wreedaard
toonde 'zich volleerd in de helsche kunst van martelen! In
dierenhuiden genaaid, werden de belijders des Heeren voor
de twilde diëren geworpen. Anderen werden levend gevild,
aan boomen gebonden, -en toen werden duizenden wespen, die
men vooraf verzameld had, losgelaten. Deze dieren vlogen
op de ongelukkigen af -en staken hare scherpe angels diep
in het bloedige vleesch der gemartelden. Hun gejammer ver
lucht, maar - ging welhaast verloren onder oor -vulde
muziek, welke dit helsche feest moest opluisteren.-verdon
Maar de avond eerst zou de kroon op het werk zetten. In de
uitgestrekte tuinen van het keizerlijk paleis was eene grootti
schare bijeen, om zich te verlustigen in spel en muziek.
Schitterend waren de tuinen verlicht, maar deze verlichting
was verschrikkelijk! Op regelmatige afstanden waren palen
geplaatst en aan deze palen waren de Christenen vastgebonden,
wier witte kleederen met plek bestreken waren. Op een gegeven
teeken werden de kleederen aangestoken en welhaast ver
zich eene dubbele rij van levende fakkels, wier gekerm-tonde
opklom tot God. En tusschen deze rijen reed Nero op zijn
triomfwagen rond, door het volk begroet met luide jubelkreten!
Van de geloovigen, die door Nero gemarteld zijn, zijn er
slechts twee bij name bekend: de apostelen Petrus en Paulus.
Laatstgenoemde werd, als Romeinsch burger, met het zwaard
gedood. Petrus !werd in boeien geklonken en in een onder
opgesloten, waar hij negen maanden zijn-ardschkeol
doodvonnis wachtte. Niemand werd bij hem toegelaten, hoeveel
moeite zijne vrienden daartoe ook aanwendden. Eindelijk
werden de kerkerdeuren voor hem geopend en de grijze
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Apostel Fwerd voor zijne rechters gebracht, voor wie hij e,ene
vrijmoedige belijdenis van zijn geloof aflegde.
Hij werd tot den kruisdood veroordeeld en nog denzelfde ;
dag !werd het vonnis aan hem voltrokken.
Opp, de strafplaats aangekomen, verzocht hij nederig, of men
hem met het hoofd naar beneden wilde kruisigen, want hij
keurde zich de eer onwaardig, te sterven, gelijk zijn Heere
en Heiland. Onder ruwe scherts werd aan zij verzoek voldaan
en net onmenschelijke wreedheid werd Zin lichaam aan het
kruis gehecht. Het lijden van Petrus was vreeselijk, maar na
,weinige uren van groote smart nam de Heere Zijnen getrouwen discipel tot Zich, .om dat Koninkrijk te beërven, dat
ook hem bereid was voor de grondlegging de wereld. Of dit
verhaal van Petrus' uiteinde geschiedkundig juist is, staat
lang niet vast. Hier bevinden we ons op 't gebied der overlevering of legende. Dat Petrus ooit te Rome is geweest,
is evenmin bewezen, zelfs tamelijk twijfelachtig.
De namen der andere martelaren, die onder Nero, gevallen
zijn, zijn ons niet bewaard gebleven. Hunne verminkte en
verkoolde ledematen werden, na den afloop van den moord
verachtelijk in een kuil geworpen. Maar al zijn hunne namen
ons onbekend, de Heerti kent toch degenen, die de Zijnen zijn en
ook hunne namen zijn geschreven in 't Boek des Levens,
des Lams.
Lang heeft Nero na den Christenmoord niet meer geleefd.
Al zette hij zijne oude levensw'ijze voort, als ware er niets
gebeurd, het volk was den tiran moede.
Doo,r allen verlaten -en slechts vergezeld door Faon, een
vrijgelaten slaaf, moest de eenmaal zo,o machtige heerscher
vluchten, om zijn leven te redden, doch weldra hadden zijne
vijanden hem achterhaald. Bevende als een riet en schreiende
als een kind trok de dwingeland den dolk, om een einde
aan zijn leven te maken, want hij begreep, welk lot hem
wachtte, als hij levend in (die handen van het verbitterde
volk viel. Maar de keizerlijke moordenaar, die gelachen had
bij de angstkreten zijner ,ongelukkige slachtoffers, miste den
moed om te sterven. Tot tweemalen toe richtte hij de punt
van den dolk op zijn hart en tot tweemalen toe liet hij) de
hand weer zakken. De derde maal zag hij zijn metgezel
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Faon smeekend aan, en deze gaf den dolk een stoot, zoodat
hij in Nero's hart drong. Dit was het einde van den Keizer,
onder wiens bestuur de strijd tusschen Christendom en Heidendom leen aanvang nam. Aan hem zijn de woorden van Psalm
58:8 bevestigd:
„Gesis, daar is een God die leeft,
En op deze aarde vonnis geeft."
,

,

VII.
De Martelaren onder Domitianus.

De vreeselijke vervolging onder Nero bleef voornamelijk
tot de hoofdstad beperkt. Misschien is hier en daar in de
provinciën een offer gevallen, doch de storm der vervolging
woedde eigenlijk alleen te Rome en was ook daar slechts van
voorbijgaanden aard. Het lot der Christenen wekte ten slotte
de deelneming hunner vijanden op, zoodat na, den dood van
Nero de vervolgingen gestaakt werden en voor 's-Heeren
belijders een twaalfjarige rust aanbrak.
In het jaar 81 n. Chr. was Titus, „de lust en liefde van
het menschelijk geslacht," overleden en werd opgevolgd door
zijn broeder Domitianus (81-96).
Velen koesterden in 't begin goede verwachtingen van den
nieuwen vorst en men hoopte, dat hij. het evenbeeld zou zijn,
zijner beide voorgangers: van zijn vader Vespasianus, die
zich beroemd had gemaakt door zijn spaarzaam beheer en
van zijn broeder, die geliefd was om Zijne uitnemende goed
Anderen evenwel, die het wreede karakter van Domi--heid.
tianus kenden, vreesden het ergste, en Zij bedrogen zich,
helaas! niet. Hij was niet alleen verkwistend, eerzuchtig en
trotsch, maar wreed als Nero. In zijn dwazen hoogmoed liet
hij zich god noemen, en zijne Stadhouders moesten aan het
hoofd van elk keizerlijk besluit de woorden plaatsen: „Onze
heer en god beveelt aldus."
Talloos was het getal dergenen, die hij ter dood liet
brengen, vooral der aanzienlijken, opdat hij hunne goederen
,
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aan zich kon trekken. De schitterende feesten en gastmalen,
die hij aanrichtte, eindigden maar al te veel met een bloedbad en toch durfde niemand der genoodigden weg te blijven,
want geheel Rome sidderde voor den toorn van den geweldenaar. Een aantal voor goud gehuurde spionnen leverde
hem dagelijks de namen dergenen, die geacht werden geen
vrede met zijn regeering te hebben, want hij wist, dat in 't
geheim menige dolk voor hem geslepen werd. Eiken dag
maakte hij een lijst o-pi van personen, die den volgenden dag
moesten verbannen of gedood worden. Gelijk alle tirannen
was hij zeer wantrouwend van aard. Toen hij hoorde, dat er
in het land. Kanaän nog afstammelingen van Koning David
woonden, die hij als mogelijke mededingers duchtte, rustte
hij niet vóór dezen gevankelijk naar Rome waren gevoerd.
Twee kleinzonen van Judas, den bloedverwant des Heeren,
werden voor hem gebracht. Maar toen hij hunne vereelte
handen 'zag, die van %waren arbeid getuigden en zij hem
spraken van Christus, Wiens Koninkrijk niet van deze wereld
is en eerst aan 't einde der eeuwen zou verschijnen, was hij
gerustgesteld en zond hen verachtelijk weg. Hij vertrouwde
niemand, zelfs zijne gemalin niet; alleen een klein knaapje
mocht den ganschen dag in zijne nabijheid zijn. Dit kind
werd de oorzaak van den dood van den wreedaard. Op
zekeren morgen, toen de Keizer nog sliep, vond dit knaapj e
eene lijst van terdoodveroordeelden onder het hoofdkussen
van den Vorst. Verblijd over deze vondst en onbekend met
den inhoud van deze lijst, liep het kind naar de Keizerin en
toonde haar dit gewichtige stuk onder den uitroept: „Een
brief van den Keizer!" Nieuwsgierig sloeg de vorstin een
oog op dit papier en tot hare niet geringe ontsteltenis las ze
haar eigen naam bovenaan op deze noodlottige lijst. In allerijl
verzamelde zij haar getrouwen en nog denzelfden morgen
werd de dwingeland vermoord.
Domitianus was een bloedig vervolger der Christenen. De
oorzaak dezer vervolging was vooral hierin gelegen, dat hij
hen met de Joden verwarde. Nog altijd toch geloofden de
Romeinen, dat het Christendom eene Joodsche secte was en
de Joden stonden te dien tijde aan menige vervolging bloot. Na
de verwoesting van stad en tempel werden ze ged'w'ongen do
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didrachnn en, de vroegere tempelbelasting op te brengen aan
Jupiter Capito'linus, en 't ligt in den aard der zaak, dat de
rechtzinnige Joden standvastig weigerden, dit bevel te gehoorzamen. 'Dat wreede vervolgingen hieruit ontstonden is begrijpeelijk, en cook, dat de Christenen zeer dikwijls in deze conflicten
betrokken werden. Bovendien werden velen veroordeeld wegens
hunnen afval van den Staatsgodsdienst, zelfs uit de hoogere
standen.
Onder het getal Bergenen, die tijdens Domitianus' regeering
om de getuigenis van Jezus gemarteld werden, behooren ook
Timotheus, de geliefde leerling en medehelper van Paulus,
en de Apostel Johannes. Timotheus arbeidde als een getrouw
krijgsknecht van Jezus Christus te Efeze, waar de prachtige
tempel van de godin Diana stond. Bij gelegenheid van een
feest ter eere der godin, terwijl er weer luide geroepen werd:
,,Groot is Diana, de godin der Efeziërs," verhief de trouwe
herder van de kudde: van Christus zijne waarschuwende stem
tegen deze afgoderij.
't Was niet voor de eerste maal, dat hij aldus het rijk der
duisternis bestreed, doch steeds had mien hem ontzien om de
groote achting, die hij te Efeze genoot, hoewel hij evenals
zijn leermeester, vooral door de zilversmeden bitter werd
gehaat. Thans evenwel, nu de Keizer zelf voorging om de
Christenen bloedig te vervolgen, konden ze hun fellen haat
tegen hem koelen. Timotheus den de vrienden, die bij. hem
waren, werden door de; woedende heidenen gesteenigd. Door
's Heeren genade was hij getrouw gebleven aan de ernstige
vermaning van zijn vaderlijken leermeester: ,,Strijd den goeden
strijd des geloof s !"
Ook Johannes, de meest geliefde discipel des Heeren, werd
gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Naar de overlevering meldt, werd hij in een ketel met kokende olie geworpen, maar God bewaarde hem wonderbaar : ongedeerd
trok men hem uit eden ketel. Toen werd hij naar het
onbewoonde eiland Patmos verbannen, waar de Heere zijnen
dienstknecht toonde, wat na dezen geschieden zal. Op Patmos
schreef Johannes de Openbaring. Na -den dood van den
wreeden Domitianus werd den 94-jarigen Apostel de vrijheid
hergeven. Hij keerde toen naar Efeze terug, waar hij op
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ruim honderdjarigen leeftijd zacht en kalm overleed.
van de Christenen, die te Rome onder het oog van Domitianus gemarteld werden, willen {wie alleen noemen Marsilius
Glabori, Stadhouder van Rome, en eene jonge maagd, Pacienta
geheeten. De gewezen Stadhouder legde voor den rechterstoel
des Keizers eene vrijmoedige belijdenis af van zijn geloof in
Christus en werd daarom veroordeeld om voor de wilde dieren
geworpen te worden. „Neen, o Keizer," sprak de onverschrokken
Glabori, „dit zal niet geschieden. Gij kunt en zult mij dooden,
maar de leeuwen zullen mij , niet deren; dit heeft God mij
geopenbaard." Spottend antwoordde de Keizer: ,,Ik ben god
en gebied den leeuwen."
Drie `dagen later was het Coliseum, de reusachtige s chouw
plaats te Rome, met duizenden toeschouwers gevuld. In 't
midden an het worstelperk stond Glabori, met de armen
over 'de borst gekruist, terwijl een glimlach om zijne lippen
speelde. 'De arena dreunde van het brullen van den uitgehongerden leeuw, zoodat menigeen eene siddering door de
leden voer, maar de martelaar kent geen vrees, omdat hij
weet, dat Gods beloften nimmer falen. Opi bevel van den
Keizer werd het hok geopend en onder ademlooze, stilte snelde
een prachtige leeuw op zijne prooi toe. Den eersten sprong
ontweek Glabori en toen wierp hij zich, snel als de gedachte,
boven ,op' 'den leeuw. Tevergeefs trachtte het dier dien ongewonen last af te schudden; tevergeefs zweepte hij de lucht
met zijn 'staart; tevergeefs rende de leeuw brullend de arena
rond: dien ruiter vermocht hij , niet af te werpen. Met handen
en voeten bracht ide, stoutmoedige geloofsheld zijnen vreeselijken
vijand menige wonde toe en bijna een half uur duurde deze
verschrikkelijke en ongelijke strijd; toen lag de leeuw te
zieltogen en Glabori was door God uit den muil des leeuws
gered. Hij Was nu vrij en verliet onder de daverende toejuiching des volks het Coliseum, zonder het minste letsel
bekomen te hebben. Spoedigdaarop werd hij weder gevangen
genomen en toen onthoofd. 't Kostte heel wat moeite een
beul te vinden, die, de doodstraf durfde te voltrekken aan
dezen heldhaftigen martelaar.
Pacienta was -een rijk, ouderloos meisje, die eerst sedert
korten tijd 'den Heiland had leeren kennen en haren
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Zaligmaker lief had met al de liefde harer ziel. Weldra werd
zij gevangen 'genomen en geboeid voor den Keizer gebracht.
Getroffen door hare zeldzame schoonheid, begeerde deze haar
tot zijne bruid, beloofde haar heur boeien te slaken en deed
haar de schitterendste aanbiedingen. Met verachting en ver
wees zij ze af. ,,Gij behoeft nijg mijne banden-ontwardig
niet te ontnemen ten koste van mijn geloof en mijne eer,"
zoo sprak de vrome Christin, ,,dat zal mijn Hemelsche
Bruidegom wel doen, als uwe beulen mijn zwak lichaam
gedood hebben." Naar den kerker geleid, trachtte de Keizer
door allerlei schoone beloften en vleierijen haar te bewegen
haar geloof te verzaken en de zijne te worden, doch al zijne
pogingen leden !schipbreuk. To-en liet hij haar driemalen ten
bloede toe geeselen, maar met even weinig gevolg. Woedend
over hare standvastigheid sprak hij het doodvonnis over haar
uit: de lieve Christin werd voor de wilde dieren geworpen.
Weer was het uitgebreide Coliseum tot in -de uiterste hoeken
met toeschouwers gevuld en menige vrouw pinkte een traan
weg, toen de beeldscho,one, maagd, in 't vlekkeloos wit
gekleed en de blonde lokken met eene witte roos{ getooid, de
arena binnentrad. Zij lette niet op de bewonderende blikken,
die van alle kanten op haar geslagen werden. Daar klinkt
uit de bovenste rijen eene vriendelijke stem, die haar toeroept: ,,Houd moed, mijne dochter, straks zijt gij bijl Jezus!''
't Was de oude Bisschop der vervolgde Christengemeente.
Dankbaar blikte Pacienta naar boven en stortte hare ziel uit
in een godverheerlijkenden lofzang. Midden in haar gezang
voelde zij zicJi van achteren aangegrepen door twee paar
tijgerklauwen. ,Heere ik kom!" was haar laatste woord; toen
viel ze achterover. De wilde beesten betwistten elkaar den
buit en sleepten haar links en rechts door 't renperk, maar
't was slechts de schelp: de parel was er uit. De tanden der
tijgers hadden den zwakken levensdraad bij den eersten aanval
doorgebeten. en terwijl haar lichaam als een vormlooze klomp
in de arena lag, juichte hare schoone ziel voor den Troon
van God en het Lam.
Toen Domitianus, in zijn prachtigen draagstoel gezeten,
het Coliseum verliet, om naar zijn paleis weder te keeren
werd hem nageroepen: „Cesar, uwe bruid; neem haar nu!"
-
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„Ik zal haar nemen," klonk het verbitterd van 's Keizers
lippen. In het paleis aangekomen, gal hij aan zijne slaven
bevel, om het deerlijk misvormde lijk der martelares op te
halen en er zijne honden meê te voeden. Zij kwamen echter
te laat: de trouwe Christenen hadden het stoffelijk overschot
hunner lieve zuster !weggedragen.
-

VIII.
Ignatius en zijn tijd.

Met den dood van Domitianus hield de vervolging weer
voor eenige jaren op . Zijn opvolger, de zachtaardige Nerva,
riep de verbannenen terug en gaf hun, gedeeltelijk uit zijne
eigene middelen, hunne verbeurd verklaarde eigendommen
weder.
Met het begin der tweede eeuw kwam er echter eene groote
verandering in den toestand der Christenen. Waren ze tot
dien tijd door de Heidenen beschouwd als eenti Joodsche
secte, toen de Joden al's volk hunne zelfstandigheid verloren
hadden en over den ganschen aardbodem verstrooid werden;
toen de tempeldienst had opgehouden en ze slechts in de
gemeenschappelijke Wet en in den, omstreeks' dezen tijd
bijeenvergaderden Talmud het runt van vereeniging hadden,
toen was 'hunne scheiding van het Christendom voltooid.
Het talmudische Jodendom heeft alle banden, die het tot
dien tijd toe aan de Christenen verbond, doorgesneden. Overgangen van Joden tot de Kerk van Christus werden steeds
zeldzamer, terwijl de Heidenen in grooten getal zich bije de
gemeente voegden.
Zoo was het dus niet meer mogelijk, de Christenen met de
Joden te verwarren, maar hierdoor verloor ook het Christendom de betrekkelijke veiligheid, die het tot hiertoe als vermeende Joodsche secte had genoten. Van nu aan was het
een verboden godsdienst, en zijne belijders konden getroffen
worden door de strenge wetten op de ongeoorloofde gemeen
Deze verandering oefende niet terstond hare volle-schapen.
werking uit, omdat de Keizers hunne houding nog niet be,

,
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paald hadden uitgesproken. De toepassing dezer wetten hing
af van de willekeur der Stadhouders in de verschillende
gewesten.
Dit veranderde echter tijdens de regeering van Keizer Trajanus (98-117). In zijn tijd trad het Christendom allengs
duidelijker en veelvuldiger te voorschijn. In sommige provinciën was 'de afval van den Staatsgodsdienst reeds zoo algemeen,
dat de tempels verlaten waren en het of f ervle esch geen koopers
meer vond. Opgeruid door de verbitterde priesters, eischte
het volk, dat in verschillende rampen een straf der goden
meende te zien, op dreigenden toon eene strengere toepassing
der wet op de weerlooze Christenen.
Plinius de Jongere, Stadhouder van Bithynië, geraakte in
groote moeilijkheden. In zijn gewest toch had het Evangelie
groote overwinningen behaald. Menschen van allerlei ouderdom ;en stand werden aangeklaagd als afvalligen. Wat moest
de Landvoogd met al die beschuldigingen doen? Hen allen ter
dood laten brengen? Hijg wist het niet, en in zijne verlegenheid richtte hij, omstreeks het jaar 112, een schrijven aan
den Keizer over deze belangrijke zaak. Deze brief is zeer
merkwaardig, omdat hij sterk in het voordeel der Christenen
spreekt. Plinius schreef den Keizer het volgende: „Eer ik in

deze Provincie kwam, was ik nooit in de gelegenheid geweest,
eene rechtzaak tegen de Christenen bij te wonen. Daardoor
wist ik niet recht, hoe ver men gaan moet in het opsporen
en straffen der Christenen. Moet men bij het gebruik der
pijnbank onderscheid maken tusschen jongen en ouden, tusschen
zwakken en sterken? Mag men vergeving schenken aan hen,
die berouw betoonen? Tot dusverre ben ik aldus te werk
gegaan: Ik vroeg hun, of zij Christenen waren. Was hun
antwoord bevestigend, dan vroeg ik het hun voor de tweede
en derde maal nog eens, met bedreiging van straf, en bleven
zij volharden, dan gaf ik hen aan den scherprechter over.
Want het kwam mij voor, dat die waanzinnigen om hunne
hardnekkigheid den dood verdienden, wat er overigens in
hunnen godsdienst waar moge zijn. De aanklachten vermenigvuldigden echter; ook ontving ik eene ongeteekende lijst,
bevattende de namen van tal van menschen, die verdacht
werden Christenen te zijn. Velen dergenen, die ik voor mij

liet verschijnen, loochenden het echter, on offerden bereidwillig aan de goden, terwijl ij Christus verloochenden. Een
waar Christen, kegt men, is hier niet toe te bewegen. Anderen
bekenden, dat %ij: vroeger wel Christen geweest waren, maar
thans niet meer. Zij vertelden mij, dat de Christenen dei
gewoonte hebben, op een gezetten tijd, voor het aanbreken
des dageraads, 1bijeen te komen, ;een lied ter eerti van Christus
te zingen en zich vervolgens bij eede te verbinden om niets
kwaads te doen. Des avonds vereenigen ze 'zich aan een eenvoudigen disch, hetwelk zij echter nagelaten hadden, sedert
ik zulks verboden had,. Om achter de zwaarheid te komen,
liet ik twee vrouwen, die zij Diaconessen noemen, opa de pijn
brengen, doch ik kon haar niets afpersen, dan een-bank
ellendig en onbegrensd bijgeloof. Derhalve besloot ik alle
onderzoek te staken en u te raadplegen, want het getal der
schuldigen, ouden en jongen, is zeer groot, en er zullen er
wel oneindig meer zijn, want dit bijgeloof heeft zich niet
alleen in de steden, maar ook in de dorpen en opa het land
verspreid. De tempels 'zijn daardoor verlaten, offerdieren
worden slechts zelden gekocht en de godsdienstige plechtig
zijn sedert lang verzuimd."
-hedn
Keizer Trajanus antwoordde op dit schrijven:
,,Gij hebt recht gehandeld, 'waarde Plinius. Men moet die
menschen niet opsporen, noch op naaml'ooze aanklachten acht
geven. Worden zijl voor u gebracht en is hunne misdaad
bewezen, dat zij dan met den dood gestraft worden. Indien
echter iemand het Christendom verzaakt en de goden aanroept, dat hij dan vergeving ontvange."
Door dit vonnis was dus de doodstraf opa het standvastig
belijden van Christus gesteld; de Christenen waren gestempeld tot menschen, die geen recht van bestaan hadden,
vijanden van den Staat en van de goden. 't Zwaard der vervolging hing hun onophoudelijk boven het hoofd. Immers,
hun geloof te verbergen, zonder het te loochenen, was
onmogelijk. Dagelijks toch kwamen ziji met de Heidenen in
aanraking, en hoevele woorden en daden gaven hun geen
aanleiding hun geloof te belijden, en elke belijdenis kon
tot Bene aanklacht worden. Er waren Stadhouders, die af
waren van vervolgingen, maar geschiedde er eene-kerig
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bepaalde aanklacht, dan moesten ze het doodvonnis vellen.
Bovendien, de zachtmoedigste Stadhouder kon den volgenden
dag vervangen Worden door een' man, die de wet zoo streng
mogelijk toepaste.
Alzoo was er eenes nieuwe, periode in den toestand der
Christenen gekomen onder de regeering van Trajanus en
zijne opvolgers. De vervolging flikkerde van tijd tot tijd met
meerdere of mindere kracht op, nu aan dezen, dan aan genen
hoek der !wereld, nu eens onder den invloed van strengere
Landvoogden, dan 'eens op aanstoken der volkswwoede, een
ander maal op aandrang dergenen, die wenschten, dat de
Romeinsche wetten stipt nageleefd werden. Maar veilig waren
ze van dat tijdstip af geen enkelen dag.
Voor ede Gemeente 'werkten de vervolgingen als een
zuiveringsproces: de mondbelijders schrikten voor de strenge
straffen terug en werden afvallig; ook sommige zwakken in
het geloof bezweken in de ure der verzoeking, maar over 't
algemeen bleven de Christenen ook bij de hevigste vervolging
standvastig in het geloof. Teekenachtig drukt de Kerkleeraar
Tertullianus (gest. in 220) dit uit, als hij de Christenen
noemt: een volk, altijd tot sterven bereid.
De beroemdste martelaren, die ,onder de regeering van

Trajanus ter dood zijn gebracht, zijn Simeon, de Bisschop'
van Jeruzalem, en Ignatius, de Bisschop van Antiochië. De
eerwaardige Simeon was •een zoon van Klopas en Maria en
dus een bloedverwant des Heeren. Na den dood van Jacobus
was hij de voorganger geworden der Jeruzalemsche gemeente
en jaren lang had hij in getrouwheid dit heerlijk ambt
vervuld. Op 120-jarigen leeftijd werd hij voor den Stadhouder
gebracht, die !den grijsaard vele dagen achtereen liet geeselen
en eindelijk den hoog bejaarden belijder van Christus kruisigde.
Ignatius, een leerling van den Apostel Johannes, bekleedde
te Antiochië het Opzienersambt. Als een vader zorgde hij
voor de gemeente, die hij' innig lief had. Onvermoeid was
biij' werkzaam in haar belang gedurende vele jaren en geen
vrees kende hij, waar het de belijdenis der waarheid gold.
Tijdens de 'vervol'ging onder Domitianus was hij gespaard
gebleven, 'hoewel hijg vurig begeerde eens de martelaarskroon
te mogen ►ontvangen. Velen had hij in die bange dagen ge-
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troost en gesterkt; de zwakken vermaand tolt standvastigheid,
de martelaren gewezen o;p het groote voorrecht, dat zijg genoten,
om voor den naam des Heeren smaadheid te mogen lijden.
Weldra ,zou hij in dit voorrecht deelen en zijn lievelingswensch vervuld worden.
Keizer Trajanus trok met zijne legioenen naar het Oosten,
o`m de Armeniërs en Parthen te beoorlogen. Op dien tocht
kwam hij ook te Antiochië. Vergezeld door een prachtigen
hofstoet en omringd door zijne lijfvracht richtte de Keizer
zijne schreden naar den tempel, om de gunst der goden op
zijne onderneming af tel smeekera. Diep bogen de heidensche^
priesters voor den machtigen heerscher van Rome, maar
dieper nog boog deze zich neder voor d'e stomme beelden en
smeekte .om een zegen. Plotseling werd de plechtige stilte
in 'den tempel verbroken door een eerbiedwaardig grijsaard,
die den Keizer toeriep: „lesar, de beelden, die gijl aanbidt,
zijn het werk van menschenhanden. 't Is tevergeefs, dat gij
u . voor hen nederbuigt en hen aanbidt, want zij hebben wel
ooren, maar hooren niet; weI oogera, maar ...." Verder kon
de onverschrokken man niet gaan, want de verbolgen priesters
drongen hem met geweld terug. Toornig richtte de Keizer
zich op, en vroeg: ,,Wie is die , onverlaat, diet den dienst durft
verstoren ?" Lang behoefde men niet in het onzekere te ver
wie dit vermetel stuk begaan had; 't was de grijze-kern,
Christenprediker Ignatius. Dee Bisschop voorzag, dat eerre
strenge vervolging over de gemeente zou komen, nu de
Keizer zelf Antiochië bezocht, en nu wilde hij zich voor den
Keizer stellen, om daardoor -den storm te bezweren en de
gemeente, zoo mogelijk, voor vervolging te vrijwaren. Hij
bereikte zijn doel.
Voor Trajanus geroepen, -ontving deze den Bisschop met
de woorden: ,,Wiezijt gij, booze geest, dat gij de goden
durft verachten en ook anderen aanspoort, onze bevelen te
overtreden ?" Onverschrokken antwoordde Ignatius: „Niemand
kan Theo!phorus 1 ) een booze geest noemen, want de booze
,
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1 ) De oude Christenen droegeu onderscheidene bijnamen, die zij Of zichzelven gegeven hadden, Of van anderen hadden ontvangen, om hunne innige
gemeenschap met den Heere aan te duiden. Theophorus, de bijnaam van
Ignatius, beteekent Godsdrager.
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geesten hebben met , Gods dienaren niets gemeen." „Wie
is Theophorus?" vroeg de Keizer, waarop het antwoord volgde:
,,Die, welke Christus in zijin hart draagt." „Denkt gijl dan,"
hernam Trajanus, „dat wij de goden, die ons in den strijd
tegen onze vijanden bijstaan, niet in ons hart dragen ?" Ignatius antwoordde: ,,Gij dwaalt! Er is slechts één God, de
Schepper des Hemels en der aarde, en één Christus, Gods
eeniggeboren Zoon, wiens rijk ik hoop deelachtig te worden."
„Bedoelt gij dengene, die onder Pilatus is gekruisigd ?'y
vroeg de Keizer verder. -- ,,Ja," luidde het antwoord. „Hem
die voor mijne zonden gekruisigd is en die den Satan met
al zijne 'list en boosheid onder de voeten geworpen heeft
dergenen, die Hem in hun hart dragen." „Draagt gij dan
den Gekruisigde in uw hart? vroeg Trajanus. ,,Ja," was
't antwoord, „want er is geschreven: „Ik woon in hen en Ik
wandel onder hen." Onmiddellijk volgde hierop de veroordeeling. Spottend sprak de Keizer: „Wij bevelen, dat Ignatius,
die beweert den Gekruisigde in zijn hart te dragen, gebonden
naar Rome worde gebracht, en daar, tot verlustiging des
volks, voor de wilde dieren zal geworpen worden."
Wel verre van door dit verschrikkelijke vonnis te ontstellen,
vouwde de vrome grijsaard de handen, zag dankend ten
hemel, en riep diep geroerd uit: ,,Ik dank U, o Heere, dat
Gij mijn de •eere waardig keurt, om evenals Uw dienstknecht
Paulus gebonden naar Rome gevoerd te worden, en daar voor
Uwen Naam te mogen sterven." Deze blijmoedigheid bleef hem
tot het laatste oogenblik bijl; hij had begeerte ontbonden te
worden en met Christus te zijn. Zegenend nam hijg afscheid
van zijne dierbare gemeente, die hem luid snikkende zag
heengaan. Vergezeld door twee diakenen en begeleid door
tien krijgslieden, aan één waaraan hij vastgeketend was, begon
hij de lange reis van Antiochië naar Rome. Hoewel hij veel
te lijden had van den moedwil der hardvochtige soldaten,
zoodat 'hij 'hen niet ten onrechte in een zijner brieven met
-luipaarden vergeleek, was zijne geheele reis toch een ware
triomftocht. Te Smyrna had hij het voorrecht den vromen
Bisschop Polycarpus te mogen begroeten, met Wien hij als
jongeling aan de voeten van den Apostel Johannes had gezeten. De gansche gemeente aldaar smeekte om zijn zegen en
,
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allerwegen op lijn langen tocht kwamen afgevaardigden der
verschillende gemeenten, om den geliefden martelaar op zijn
lijdensweg te begroeten. Aan zeven gemeenten zond hijg Zendbrieven, door hem geschreven in de uren, waarop zrijae
begeleiders rust nam-en. In deze brieven vermaant hij de
geloovigen getrouw te blijven in het geloof, alle oneenigheid
te vermijden en elkander vurig lief te hebben. Toen hij ver
dat de Christenen te Rome pogingen in het werk-moed,
wilden stellen om hem te bevrijden, schreef hij hun een brief,
waarin hij hen -dringend smeekte van hun voornemen af te
zien. „Laat," zoo schreef de vrome dienstknecht des Heeren,
„laat vuur en kruis, laat wilde dieren, laat verbreking der
beenderen, verscheuring der leden, laat verbrijzeling van 't
geheele lichaam en alle boosheid des duivels over mijl komen:
het zij zoo, als ik Jezus slechts mag hebben. Hem zoek ik,
die voor ons stierf; naar Hem strekt zich mijn verlangen
uit, die uit de dooden is ap^gestaan. Laat mijn mijnen God in
Zijn lijden volgen. Al wie onder u Hem in zich heeft, kan
begrijpen, wat -er in mij omgaat en hij' gevoele met mij, hoe
groot mijn strijd is. De Vorst dezer wereld zoekt mij mijn
deel te ontnemen: dat niemand uwer hem daarin behulpzaam
zij! Het vuur der liefde Gods is brandende in mij! .en zal niet
worden uitgebluscht; het leeft, het spreekt, het roept: „Kom
tot den Vader."
Intusschen was de lange reis volbracht en de Stad der
zeven heuvelen lag voor hem. Van heinde en ver waren de
Christenen toegestroomd om den geliefden leeraar nog eenmaal te zien en een laatste troostwoord van zijn lippen op
te vangen.
Hij dankte hen voor hunne liefde, knielde met hen neder
en droeg hen allen, die hetzelfde dierbare geloof deelachtig
waren, in 'een innig roerend gebed aan den Heere op.
Te Rome aangekomen, werd hij voor den Stadhouder gebracht en weldra naar het Amphitheater gevoerd, waar
duizenden bij duizenden bijeen waren. De grond dreunde van
het vreeselijk brullen der leeuwen, maar Ignatius bleef kalm
en bedaard, zoodat zelfs de, koelbloedigste toeschouwer zich
verwonderen moest. Inderdaad, voor den geloofsheld was de
bitterheid des doods geweken. Met schier onbegrijpelijke
,
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gerustheid blikte hij in 't rond, en te midden der doodsche
stilte, alleen nu en dan afgebroken door het akelig gebrul
der leeuwen, riep i hij met heldere stem uit: „Ik ben Gods
tarwegraan; door de tanden der wilde dieren wil ik vermalen
worden, opdat ik als rein brood Gods moge bevonden worden. "
Spoedig werd zijn wensch vervuld: de hokken werden geopend
en in een oogenblik hadden -de uitgehongerde leeuwen den
getrouwen belijder des Heeren verscheurd. Het was de le
Februari van het jaar 116. Slechts weinige beenderen bleven
van hem over, die door zijne treurende vrienden naar
Àntiochië werden gebracht, waar ze begraven Werden. Maar
de ziel van Ignatius was de heerlijke ruste ingegaan, die eer
overblijft voor het volk van God.
,

,

Ix.
De Engel der Gemeente te Smyrna.

De Tnan, die met dezen naam door den Heiland genoemd
wordt (Openb. 11 :8), heette Polycarpus, een der Apostolische
Vaderen. ,,Apostolische Vaderen" noemt men die Christenleeraars, die hun onderwijs van de Apostelen zelf genoten hadden. Eigenlijke Godgeleerden waren ze niet. Wel brachten ze
getrouw de leer der Apostelen aan hunne tijdgenooten over,
wèl getuigen hunne geschriften van hunne innige vroomheid,
maar met het oplossen van diepzinnige vraagstukken op
godgeleerd gebied lieten zij zich niet in; dit lieten ze over
aan eene volgende eeuw. Tot de Apostolische Vaderen behooren o. a. Barnabas, de reisgenoot van Paulus, Clemens,
Bisschop van Rome, Papias, Ignatius, Bisschop van Antiochië
en Polycarpus, Bisscho p van Smyrna.
Van het leven van Polycarpus is weinig bekend. Evenals
Ignatius en Papias, de Opziener der gemeente te Hierapolis,
was hij een leerling van den Apostel Johannes. Onvergetelijk
waren hem de uren, die hij bij 's Heeryen liefsten discipel had
doorgebracht. Hoe kon zijn oog glinsteren, als hij aan anderen
verhaalde, wat de grijze Apostel hem had medegedeeld van
's Heilands wonderen en heerlijke lessen. Gedurende eene
lange reeks van jaren heeft hij de gemeente te Smyrna met
zeldzame trouw als Opziener gediend. Buitengewoon groot
was de invloed, dien hij op! zijne tijdgenooten uitoefende en
zijne gemeente had hem lief en vereerde hem als een vader.
Omstreeks het jaar 160 reisde hij naar Rome, om met zijn
,

,

ambtgenoot aldaar eenige kerkelijke aangelegenheden te bespreken -en, zoo mogelijk, het vraagstuk over den tijd der
Paaschfeestviering tot eene oplossing te brengen. Er bestond
n.l. tusschen de Oostersche en Westersche Christenen verschil
omtrent den tijd, waarop dit feest moest gevierd worden. De
Klein- Aziatische gemeenten vierden het op den veertienden
dag der maand Nisan, omdat ook Jezus op dien dag met
zijne discipelen "den Paaschmaaltijd gebruikt had. Bovendien
beriepen ze zich op den Apostel Johannes, die hen hierin
was voorgegaan. De Westersche Kerken daarentegen vierden
het Paaschfeest niet op den veertienden dag der maand, omdat
die dag 1juist de sterfdag van Christus was, maar den daarop
volgenden Zondag, eden dag der Opstanding. Er bestond dus
verschil, en om dit uit den weg te ruimen, reisde Polycarpius
naar Rome. De besprekingen tusschen de Opzieners leidden
echter tot geen resultaat: ieder bleef bije zijne meening en
onverrichter zake keerde Polycarppus ?naar zijne woonplaats
terug. Toch was bij alle verschil van meening de broederlijke
liefde en eensgezindheid bewaard gebleven en in vrede scheidde
men van elkander.
Intusschen waren voor de belijders des Heeren weder bange
tijden aanstaande. Wèl+ had de vervolging onder de opvolgers
van Trajanus niet gerust, maar toch was ze in hevigheid
afgenomen. Keizer Hadrianus (117-138) en zijn opvolger
Antonius Pius (138-161) hadden den Stadhouders streng
bevolen de Christenen niet te vervolgen, omdat somtijds het
opgeruide volk zulks begeerde. Beide Keizers spreken een
afkeurend -oordeel uit over ongeregeldheden, ten opzichte der
Christenen gepleegd. Zij eischee, dat Per steeds een geregeld
proces worde gevoerd. Klaagt iemand een ander als Christen
aan, dan snoet hij die aanklacht kunnen bewijzen. Door deze
bepalingen werd voorkomen, dat de Christenen aan de volks
werden, maar de vervolging duurde toch-woedpgfr
voort, al was het dan niet in zulk eene erge mate als onder
Trajanus.
Maar heviger weer werden de vervolgingen onder het bestuur
van Marcus Aurelius (161-180). Deze vorst was -een der
edelste Keizers, die over 't Romeinsche rijk hebben geregeerd.
De grondtrek van zijn karakter was diepe ernst, gepaard met
,

,
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Bene angstvallige nauwgezetheid. Het keizerlijk ambt bekleedde
hij uit plichtsbesef, als een taak, hem door de goden opgelegd;
daarom 'vervulde hij het ook zonder loon. Hadden an,derre
Keizers in weelde en overdaad geleefd van de gelden uit
's Rijks schatkist, hij kon bij zijne sobere levenswijze uit eigen
middelen in zijne behoeften voorzien. De inkomsten van den
Staat gebruikte hij ten bate des lands. Om lof van m^enschen
bekreunde hijzichweinig. Zijn ernstig streven was : oprecht
te Zijn jegens zichzelven, rechtvaardig en zachtmoedig jegens
anderen, in alles de juiste maat te houden en de rust der
ziel te bewaren. Zijn vrede zocht hij: in eenti trotsche berusting
in de besluiten van het noodlot en in het bedenken van al
het goed, dat hij gedaan had. Was h*j Keizer uit p'lic^htsbesef, naar de begeerte zijns harten was hij een wijsgeer, die
de koele, hooghartige beginselen der trotsche Stoïcijnen
huldigde en liefhad.
Dat zulk een man geen behoefte gevoelde aan verlossing is
duidelijk. Het kruis van Christus was hem eene ergernis en
eene dwaasheid en ootmoed kende hij niet. Daarbij was hij
vijandig gezind tegen -de Christenen uit staatkunde. De Staat
toch was voor hem alles. ,,Het levensdoel der redelijke wezens,"
zegt hij in een zijner werken, „is: zich te onderwerpen aan
de rede, de wetten van den Staat en de regeering." Zij, die do
eenheid verstoren, zijn oproermakers in zijne oogera, en feller
dan ooit sloeg de vlam der vervolging uit, terwijl de gunstige
bepalingen zijner beide voorgangers feitelijk werden afgeschaft.
De vervolging begon in Klein-Azië en vele belijders van
Christus hadden hun leven gelaten op den brandstapel of
waren voor de wilde dieren geworpen. Ook velen van de gemeente te Smyrna hadden de martelaarskroon verworven en
genade van God ontvangen, om getrouw te zijn tot den dood.
De negentigjarige Polycarpus had zich, op dringend smeeken
zijner vrienden, op een landgoed in den omtrek van de stad
verborgen, Waar hij den tijd in aanhoudend gebed doorbracht.
Zijne verblijfplaats werd door de Heidenen ontdekt, doordien
ze leen 'slaaf zoo lang gefolterd hadden, totdat hij de schuilplaats van den bisschop noemde. Polycarp►us zag zijne vijanden
naderen, maar weigerde te vluchten, hoewel hij over het
platte dak gemakkelijk had kunnen ontkomen. Met de woorden:
,
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,,De 4w!i1 des Heeren geschiede," begaf hijg zi h getroost naar
beneden en gaf zich gevangen. Voor hij met de krijgslieden
de Woning verliet, zette hij hun een overvloedigen maaltijd
voor en verzocht hurt hem een uur tijd te geven om te bidden.
Dit werd hem toegestaan, en hieropi stortte de vrome grijsaard
zijne ziel uit in zulk een vurig gebed, dat zelfs de ruwe
heidensche krijgslieden er door geroerd werden. Toen hij zijn
gebed geëindigd had, werd hij op► een ezel geplaatst, om hem
zoo voor den rechterstoel des Stadhouders te brengen. Terwijl
Polycarpus aldus werd weggeleid, reed hem een wagen voorbij
waarin een paar hooggeplaatste personen gezeten waren, die
den grijzen Bisschop vriendelijk uitnoodigden plaats te nemen
in hun gemakkelijken wagen, waaraan deze gaarne voldeed.
De beide mannen namen al hunne welsprekendheid te baat,
om 'den Christenleeraar tot afval van zijn geloof, tot verloochening van zijnen God en Zaligmaker te verleiden. ,,Wat
kwaads steekt er toch in," zoo vroegen zij, „om te roepren:
de Keizer, onze Heer!" en daarna te offeren? Zoo toch kunt
ge uw leven redden." Polycarpus antwoordde niet, maar toen
de vraag met nadruk herhaald werd, sprak hij kalm, doch
beslist: ,,Ik zal uwen raad niet opvolgen." Ras veranderde nu
de vriendelijkheid der beide heeren, en toornig wierpen zij
den grijzen dienstknecht van Christus uit den wagen, die
door den val Zijn been ernstig bezeerde. Geduldig verdroeg
hij echter alle kwaad, dat hem aangedaan werd, en, begeleid
door Bene groote menigte, die dorstte naar het bloed van
dezen getrouwen getuige, kwam hij eindelijk bij den Stad
dadelijk in verhoor nam. Getroffen door het-houder,im
voorkomen van den eerbiedwaardigen grijsaard, sprak de
Landvoogd opa gemoedelijken toon: ,,Ontzie toch uwe hooge
jaren; zweer bij den Keizer, en roep: „Weg met de godloochenaars !"
Polycarpus wendde het gelaat naar de heidensche menigte,
die voor het gerechtshof verzameld was, en riepi, de hand naar
hen uitstrekkende, met luider stemmie: „Weg met de godloochenaars!"
,,Vloek Christus, en ik laat u vrij," klonk het uit d'en mond
des rechters.
Nu hief de Bisschop zijne door den last d-er jaren gebogen
,
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gestalte opi, sloeg de, oogera ten hemel, en, terwijl een gumlach om zijne lippen speelde, luidde zijn treffend antwoord:
„Zes en tachtig jaren heb ik Hem gediend, en Hij; heeft mijl
niets dan goed gedaan. Hoe zou ik hem dan vloeken, mijn
Heere en 'Koning, mijn Heiland, die mij verlost heeft ?"
De Stadhouder bleef echter bij hem aanhouden, waarop de
standvastige leeraar wide: „Gij veinst mij niet begrepen te
hebben; welnu, dan zal ik duidelijker spreken: ik ben een
Christen. Begeert gij te weten, wat de leer des Christendoms
is, bepaal slechts dag en uur en luister." „Zie maar, dat
gij het volkoverreedt," was het onverschillige antwoord,
waarop Polycarpus met waardigheid sprak: „Aan u was ik
rekenschap van mijn geloof schuldig, want onze godsdienst
leert ons aan de van God gestelde machten de eere te geven
die hun toekomt, maar dit volk acht ik onwaardig, mijne
verantwoording te hooren."
Toen de Stadhouder zag, dat Polyearppus onwrikbaar bleef,
bepoefde hij hem door bedreiging tot afval te bewegen,
en dreigde hem door de wilde dieren te laten verscheuren.
„Poep ze!" klonk het onverschrokken antwoord. Buiten zich
zelven van toorn over zulk een standvastig geloof, sprak de
Stadhouder: ,,Indien gij dan voor de wilde dieren niet vreest,
dan zal ik u levend laten verbranden." „Gij dreigt," luidde
het kalme antwoord, „met een vuur, dat slechts een oogenblik brandt en 'daarna uitgedoofd wordt. Weet gij niet, dat
er een vuur is, dat eeuwig brandt •en voor de goddel'oozen
bewaard wordt? Doch Wat toeft gij? Doe, wat gij wilt."
Het verhoor was afgeloopen. Een heraut des Stadhouders
verkondigde aan het volk, dat Polycarpus bekend had, dat
hij een Christen was. Nu barstte de woede des volks los.
Heidenen ien Joden riepen om het hardst: ,,Deze is de leeraar
van Azië, de vader der Christenen, de verstoorder onzer goden,
de verleider des volks. Weg met hem! Ten vure!"
Aan den wil des volks werd voldaan. Weldra w s de brandstapel opgericht en die godvree'zende grijsaard werd naar de
strafplaats gesleept, waar hij zijne kleederen moest uittrekken.
Met moeite iontdeed hij zich van zijn schoeisel: tot hiertoe
toch waren steeds de handen der gelo ovigen gaarne bereid
geweest, dezen liefdedienst aan hunnen ouden leeraar te
,
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bewijen. Toen de beul hem aan den brandpaal wil-de vaatnagelen, sprak de geloofsheld: „Laat dit maar. Hij, die mij.
kracht geeft, om het vuur te verdragen, zal mij ook de kracht
schenken, om, zonder die nagelen onbewlegelijk in de vlammen
te blijven staan." Men voldeed aan zijn verzoek, en terwijl
hij aan den paal gebonden werd en de laatste toebereidselen
voor zijn verschrikkelijken dood gemaakt werden, bad de
martelaar met luider stemmie : ,,Heere, almachtige God! Vader
van Uwen gezegenden Zoon Jezus Christus, door wien wij
U kennen! Ik loof U, dat Gij mij waardig geacht hebt op
dezen dag, in dit uur, gesteld te worden onder het getal van
Uwe getuigen en deel te hebben aan den drinkbeker des
lijdens van Uwen Gezalfde. Ik loof U, ik prijs U, ik dank
U door den eeuwigen Hoogepriester Jezus Christus, Uwen
geliefden Zoon. U zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen."
De brandstapel werd aangestoken. Hoog flikkerden de
vlammen Copp, „maar ziet", zegt de overlevering, „zij deerden
den grijzen geloofsheld niet, maar omgaven zijn lichaam als
een door den wind gezwollen zeil. Boven zijn hoofd weefden
de vlammen zich als een kroon van vuur en zijn lichaam
schitterde door de vlammen heen als goud, dat in het vuur
gelouterd Wordt. Toen de verbitterde Heidenen zagen, dat
zijn lichaam door het vuur niet verteerd werd, doorstaken zij
hem en verbrandden zijn lijk.
De treurende gemeente van Smyrna begroef aan den avond
van dien dag de weinige overblijfselen van Chet lichaam van
hun geliefden leeraar, en zij herdachten jaarlijks zijn sterfdag
als den dag zijner geboorte, want op dien dag immers was
Polycarpus ingegaan in de vreugde zijns Heeren. Ook van
hem geldt het woord van den Prediker: „De dag des doods
is beter dan de dag, dat iemand geboren wordt." (Pred. 7:1b).
,
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X.
Justinus de Martelaar.

In Johannes XV : 18 21 lezen we: „Indien u de wereld
haat, zoo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij
van de wereld waart, zoo zou de wereld het harte liefhebben,
doch omdat gij van de wereld niet l zijt, maar Ik u uit de
wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt
des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet
meerder, dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, %ij
zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben,
zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al die dingen zullen
zij doen 'om Mijns Naams wil, omdat zijg Hem niet kennen,
die Mij gezonden heeft."
Deze woorden des Heilands zeggen ons, wat de oorzaak is
van den fellen haat der wereld tegen Gods kinderen, zoowel
in den tegenwoordigen tijd als in de vervlogen eeuwen.
Met drieërlei wapens werd het Christendom bestreden. In
den aanvang had de trotsche Heiden slechts verachting en
hoon voor de volgers van het Kruis. Daarna zocht het
Heidendom te vuur en te zwaard het Christendom uit te
roeien; de brandstapels rookten; het zwaard der beulen droop
van Christenbloed; de wilde dieren werden gevoed met de
lichamen der getrouwe getuigen van Christus. Maar het was
tevergeefs: het bloed der martelaren werd het zaad der
Kerk. Toen gordden de mannen der wetenschap zich aan, om'
op wetenschappelijke gronden en door lastertaal het Evangelie
te bestrijden. Een der vinnigste bestrijders van het Christen-

,

52
dom was de Heiden Celsus, een groot geleerde, maar wien het
Kruis een ergernis en eene dwaasheid was. Onbekend was
Celsus net de leer des Evangelies niet; dit blijkt uit zijne
wederlegging, maar merkwaardig is het, dat de gronden, wiarc p!
hij 'het bestrijdt, dezelfde zijn, die nog in den tegen!w►oordigen
tijd -door het Ongeloof worden aangewend. In hoofdzaak zeggen
Celsus en Strauss hetzelfde. Inderdaad, ook in dit opzicht
blijkt de waarheid van het woord van den Prediker: ,,Er is
niets nieuws onder de zon."
De Christelijke Kerk heeft echter deze aanvallen niet onbeantwoord gelaten. De Heere zorgde, dat onder Zijn volk ook
mannen werden gevonden, -die met woord en pen de goede
zaak verdedigden, en soms met groote geleerdheid en vaar
digheid hunne tegenstanders weerlegden. Zulke kampvechters
voor de Goddelijke waarheid noemt men Apologeten, d.i.
verdedigers. Hun aantal is betrekkelijk groot. Eigenlijk
behooren alle Kerkvaders er onder geteld te worden, maar
gewoonlijk bedoelt m en met dien naam alleen diegenen, die
een verweerschrift of Apologie voor het Christendom hebben
opgesteld. Merkwaardig zijn de bewijzen, die de Apologeten
aanvoeren voor de `waarheid en de Goddelijkheid des Christendoms. Zij noemen o.a. de zedelijke kracht en Goddelijke
wijsheid ook in arme en onbeschaafde menschen; de Godsdienstige bevrediging, -die 't Christendom biedt; de hoogste
zedelijkheid; de snelle to-eneming des Christendoms onder de
ongunstigste omstandigheden; ; de blijdschap, waarmee de
martelaren hun geloof met den dood bezegelen.
Onder de Apologeten bekleedt Justinus, bijgenaamd de
Martelaar, ook wel de Wijsgeer, eene voorname plaats.
Te Flavia Neapolis, het oude Sichem, in Samaria, zag hij
het eerste levenslicht. Zijn vader Priscus was een Heiden; zijne
moeder waarschijnlijk ook. Wegens zijn uitmuntenden aanleg
en zijne neiging tot de studie werd hij; in vele kundigheden
onderwezen. Dewijl de dorst naar kennis bijl hem steeds grooter
werd, vooral de begeerte naar kennis omtrent het wezen Gods,
ging hij op reis, ten einde de lessen der heidensche wijsgeeren t e volgen 1 ). Bij drie wijsgeeren zocht hij tevergeefs
-

-

1 ) Wieeren waren mannen, die de wijsbegeerte beoefenden, die dus
wijsheid zochten. Vooral drie richtingen vond men op dit gebied, waarvan
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wat hij begeerde. Zijn hart bleef onrustig en ledig en hid
dorstte naar de waarheid. Eindelijk kwam hijg bij een aanhanger van 'den beroemden Plato, en nu meende hij gevonden
te hebben wat hij zocht. Zijn nieuwe leermeester raadde hem
aan dikwijls de eenzaamheid te zoeken en zich daar dan bezig
te houden met bespiegelingen en overpeinzingen. Vol verlangen
om rust 'voor zijne ziel te verkrijgen, beproefde hij dit aangeprezen middel, maar de vrede des harten bleef uit. Toch zou
hij niet eindeloos in den blinde rondtasten. Dit hart, dat
schreeuwde naar den levenden God, gelijk een hert schreeuwt
naar de waterstroomen, zou den vrede vinden, die het ver
te boven gaat. Op zekeren dag wandelde hij in gedachten-stand
verzonken aan het strand der zee, toen hij een grijsaard ontmoette met een eerwaardig voorkomen, met wiep hij weldra
in een ernstig gesprek geraakte. Justinus vertelde den vriendelijken grijsaard, !wat er in zijn hart omging en waarom hij
zich zoo dikwijls in de eenzaamheid begaf. Deze antwoordde,
dat beschouwingen en bespiegelingen zonder beoefening
nutteloos zijn. Toen de jeugdige wijsgeer zijne vurige begeerte
te kennen gaf om God te kennen, maar tevens zijne hoogti
ingenomenheid betuigde met de heidensche wijsbegeerte, gaf
de onbekende ten antwoord, dat de geschriften van Israëls
Profeten meer wijsheid bevatten, dan die van al de wijzen
van Griekenland samen. Tevens sprak hij met een enkel
woord over den aard en het wezen des Christendoms . ,,Maar",
zoo eindigde hij, „boven alle dingen moet gij bidden, dat u
de poorten des lichts geopend mogen worden, want deze
dingen kunt gij niet verstaan, tenzij het u do-or den Teleere
,
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er twee genoemd worden in Hand. XVII : 18. Deze richtingen waren: de
Epicuristen, de Stoïcijnen en de Peripatetici. De eerste richting, naar Epicurus
genoemd, leerde in hoofdzaak, dat de ware wijsheid gelegen is in het
genieten van het goede, dat men verkrijgen kan. „Genot is deugd". De
Stoïcijnen, zoo genoemd naar de stoa of galerij, waar hun stichter Zeno zijne
lessen gaf, zochten de ware wijsheid in strenge deugdsbetrachting en koele
onverschilligheid. De Peripatetici waren volgelingen van Aristoteles, den
geleerdsten der oude wijsgeeren, die in kennis de grond zocht van de wijsheid. De naam is afgeleid van een Grieksch woord, dat „heen en weer
wandelen" beteekent, omdat Aristoteles de gewoonte had, onder het spreken
met zijne leerlingen heen en weer te wandelen.
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gegeven w ;orde." ,,Daarop verliet hij mijl," zegt Justinus,
„ik zag hem nooit weder, maar een vuur was in mijn hart
ontstoken, en ik gevoelde eene sterke genegenheid tot die
menschen, welke de vrienden van Christus zijn. Ik onderzocht
en bevond ten laatste ook, dat de Goddelijke schriften alleen
de zuiverste wijsbegeerte bevatten."
Zoo vond hij eindelijk rust voor zijne ziel. Hij had geleerd,
dat de zoo hoog geroemde wijsbegeerte, zelfs de voortreffelijkste, niet in staat is de godsdienstige behoeften van den
mensch te bevredigen.
Innig had hij den Heere lief, die hem eerst had liefgehad
en Zich zijner erbarmd had. Zijnen medemens'chen de blijde
boodschap des heils te brengen en de waarheid te verdedigen,
was thans de moeilijke doch heerlijke taak, die hij' op, zich
nava. Met woord en pen getuigde hij voor het ware geloof,
en zijne kennis en talenten maakten hem tot een geducht
kampioen. Een kerkelijk ambt heeft hij niet bekleed, maar
gehuld in den filosofenmantel doortrok hij het groote
Romeinsche rijk en verkondigde allerwegen het Evangelie,
hier gemeenten stichtende, dáár gevestigde gemeenten opbouwende in het allerheiligste geloof. Tevens verdedigde hij,
vaak met groote geleerdheid en scherpzinnigheid, de waarheden (des Christendoms tegen de aanvallen en de lastertaal
der vijanden. Even vurig bestreed hij de ketterijen, welke in
zijnen tijd in de Kerk waren ingeslopen. Ook als Godgeleerde
heeft Justinus een grooten naam gemaakt; hij toch was de
eerste, die na den tijd der Apostelen, beschouwingen leverde
over het wezen des geloofs, en ook andere theologische' vragen
wijsgeerig behandelde, maar steeds bouwende op het fundament
der Apostelen en Profeten.
Vooral echter heeft hij naam gemaakt als Apologeet. In
het jaar 140 schreef hij zijne uitmuntende ,,groote Apologie",
gericht tot Keizer Antonius Pius, waarin het onrechtvaardige
van het vervolgen der onschuldige Christenen in het licht
gesteld en de waarheid van het Christendom aangetoond
wordt. Onder de regeering van Marcus Aurelius schreef hij
te Rome zijne kleine Apologie, welke hijs tot den Romeinschen
Senaat richtte. In dit geschrift brandmerkt hij de vervolging
zijner geloofsgenooten als een werk der demonen, terwijl deze
,
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Apologie tevens belangwekkende bijzonderheden bevat aan
Christenen leer en wandel.
-gander
In de laatste jaren zijns levens zeide hijg het zwervend
leven vaarwel, en vestigde zich te Rome, waar hiji eene school
opende, om jongelieden te onderwijzen in de wijsheid, wier
beginsel is de vreeze des Heeren.
Zoo arbeidde hij rusteloos voort tot heil van anderen en
tot verheerlijking van den Naam des Heeren, totdat ook voor
hem de ure aanbrak, dat hij geroepen werd zijn geloof met
zijn bloed te bezegelen. Korten tijd nadat hij zijn tweede
Apologie geschreven had, werd Justinus door den wijsgeer
Crescens, die meer dan eens met hem geredetwist had, aangeklaagd en met eenige andere Christenen voor den stadsprefect
Junius Rusticus geleid. Met waardigheid en kalmte beleed
de Christen-wijsgeer, dat hij lang naar de waarheid gezocht
en haar `eindelijk bij Christus gevonden had. Op de vraag
van den Prefect, of hij dan tot de Christenen behoorde, legde
zowel Justinus als zijne vrienden blijmoedig de goede
belijdenis af. Spottend vroeg Rusticus, terwijl hij zich tot
Justinus wendde: ,,Zeg mij, gij, die geleerd heet en de ware
wijsheid beweert te bezitten, als ik u van het hoofd tot de
voeten laat geeselen en vervolgens laat dopden, denkt gij dan,
dat gij ten hemel zult gaan ?" „Ik hoop?', luidde het ootmoedige antwoord, „dat ik het genadeloon van Christus zal
ontvangen, wanneer ik dat alles zal hebben doorgestaan."
„Gij meent dit dus werkelijk?" vroeg Rusticus, waarop Jus
beslist antwoordde: „Ik meen dat niet slechts, maar ik-tinus
weet het en ben er vast van overtuigd." De trotsche Hei-den
vond het de moeite niet waard, verder te spreken met zulke
menschen, en kortaf geboo'd hij: „Komt allen naderbij en
offert aan de goden; wie niet gehoorzaamt, zal volgens de
wet gestraft worden." Onbevreesd luidde het eenparige antwoord: „Doe, wat gij wilt; wij zijn Christenen en offeren niet aan
de goden." Hierop sprak Rusticus het doodvonnis over hen uit,
en met een loflied op de lippen betraden de martelaren de strafplaats, waar ze eerst gegeeseld en daarna onthoofd werden.
,
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XI.
De Gemeenten te Lyon en te Vienne.

Reeds lang bestonden er handelsbetrekkingen tusschen
Smyrna en Lyon in Frankrijk, toen Gallië geheeten. Hierdoor
werd het Evangelie reeds vroeg in 't zuiden van Frankrijk
verbreid, en bloeiende Christengemeenten bestonden in het
nijvere Lyon en het niet ver van daar liggende Vienne. Deelde
Frankrijk al'zoo vroeg in de zegeningen des Evangelies, de trouwe belijders ondervonden ook weldra de waarheid van
het Woord des Heeren: „De dagen zullen komen, dat allen,
die u doodden, zullen meenen Gode Benen dienst te doen."
't Was in het jaar 177, dat er eene schrikkelijke vervolging
tegen Gods kinderen uitbrak. Een brief van de onderdrukte
gemeenten uit Lyon en Vienne aan degenen in Azië, die een
even dierbaar geloof !deelachtig waren, is uit die lang ver
eeuwen bewaard gebleven, en is merkwaardig om den-vlogen
ap'ostolischen gelest, die er u in tegenstraalt en de nederigheid
van toon, dien hij ademt. Hoor slechts:
„De dienstknechten van Christus, die zich te Vienne en
Lyon ophouden, wenschen hunnen broederen in Azië en
Frygië, welke hetzelfde geloof en dezelfde hoop met hen
hebben, vrede en genade en heerlijkheid van God den Vader
!en Zijnen Zoon Jezus Christus, onzen Heere.
Wij zijn niet in staat te beschrijven, welke zware verdruk
heiligen alhier hebben moeten doorstaan. De Booze,-kinged
onze vijand, heeft ons met al zijn macht aangegrepen en
geen middel onbeproefd gelaten, om zijne dienaren tot zijn
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bloedig werk aan te wakkeren. Maar Gods genade streed voor
ons: de wakken werden behouden en de sterken stonden als
rotsen pal tegen den vijand, zoodat al die woede der boosdoeners zich tegen hen keerde. Maar zij vluchtten tot Christus
en behielden hun geloof, dat het lijden voor dezen kleinen
tijd niet noemenswaard is bije de heerlijkheid, die aan ons
zal geoplenbaard worden."
De eerste aanval kwam van de zijde des volks.
De Christenen werden verjaagd van de markten en andere
openbare plaatsen, en, wanneer zij zich op de straten ver
bespot en mishandeld. Weldra waren zij ook in-tonde,
hunne woningen niet meer veilig: hunne huizen werden
geplunderd en de weerlooze Christenen als slachtvee naar de
strafplaats gevoerd. Allerwegen werden zijl door de Overheid
opgespoord en spoedig waren de gevangenissen opgevuld met
de belijders van Jezus. Een bange tijd brak voor hen aan
en groote vreeze vervulde hunne harten, niet zoozeer voor de
martelingen, die lij voor oogen hadden, als wel vrees voor
afval. Werkelijk ]waren er eenigen, die in de ure der ver
bezweken, maar ach! hoe treurig was het lot dier-zoeking
ongelukkigen! Door hunne verloochening ontgingen ze toch
de gevangenis niet; ze werden door ede Heidenen bespot en
veracht en zijzelven door onrust en onvrede verteerd. Terwijl
uit de kerkerhol'en der getrouwe belijders de lofzangen dikwerf
opstegen, omdat de vrede Gods in hunne harten woonde,
hoorde men slechts zuchten en klachten uit den mond der
afvalligen. Toch waren er ook, die tot inkeer kwamen en
met oprecht `berouw de toevlucht weder namen tot dein Heere,
dien zij iverloochend hadden. Onder hen bevond zich ook
eerre vrouw, Biblias genaamd. Voor den rechter gebracht,
verzaakte zij haar geloof, uit vrees voor de schrikkelijke
folteringen. De Stadhouder, bemerkende, dat zij zeer vrees achtig van aard was, beval, dat zij op' de pijnbank z o u
gebracht worden. Men had dit ook reeds met slaven gedaan,
die dan, om te ontkomen aan del onmenscheljke martelingen,
de Christenen beschuldigden van de onnatuurlijkste misdrijven.
Wanneer nu deze algemeen geachte, maar vreesachtige vrouw
hetzelfde bekende, dan had men een nieuw wapen tegen de
weerlooze Christenen. Biblias werd op de pijnbank uitgestrekt,
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maar zie, temidden van de smarten des lichaams, ontfermde
zich de Heere over haar. Met heete tranen beschreide zij
haren afval en beleed met groote vrijmoedigheid, dat Zijl eene
discipelinne van Christus was. Met wonden overdekt, maar
met een jubelend hart werd zij naar den kerker teruggevoerd.
Gruwzaam -en onmenschelijk waren de martelingen, die de
arme Christenen hadden te doorstaan. Sommigen werden op
gloeiende platen geroosterd, anderen op een ijzeren stoel gebonden, die vervolgens gloeiend werd gemaakt. Dan weer
werden de arme slachtoffers voor de wilde dieren geworpen;
een andermaal.... doch genoeg, om de duivelsche wreedheid
der Heidenen aan te toonen. Groot is het aantal slachtoffers,
dat bij deze vreeselijke vervolging hun geloof met hun bloed
bezegelde. Een paar voorbeelden uit de vele.
Pothinus, de trouwe Bisschop, van Lyon, was in deze bange
dagen trouw op zijn post. Hoewel hij meter dan negentig jaren
oud was en buitengewoon zwik was naar het lichaam, was
zijn geest krachtig en helder gebleven. Niet alleen stond hij
zijne gemeenteleden bijl, wanneer zij voor den rechter gebracht
en naar de strafplaats gevoerd werden, maar zelf, legde hij
manmoedig de goede belijdenis af. Toen de Stadhouder hem
vraagde, wie de God der Christenen was, antwoordde de
grijsaard onverschrokken: „Wanneer gij het waardig zijt,
zult gij het weten." Begeleid door eene tierende menigte werd
hij naar de gevangenis teruggevoerd. Onderweg werd hij zoo
vreeselijk mishandeld, dat hij na een lijfden van twee dagen
in den kerker bezweek.
Dit lot trof meer Christenen, maar de woede der Heidenen
tegen hen was zozo groot, dat ze hun haat nog koelden aan
de lijken der martelaars. Hunne doode lichamen werden den
honden voorgeworpen, en terwijl' sommigen nog met de tanden
knersten tegen de arme vermoorden, vroegen anderen spottende:
„Waar is -nu hun God, en wat voordeel hebben zij nu van
hunnen Godsdienst, dien zij meer achtten dan hun leven ?"
't Waren niet alleen mannen, die God verheerlijkten door
hunnen dood; -ook aan zwakkte vrouwen schonk de Heere
deze genade. Een dezer heldinnen des geloofs was Blandina,
eene jeugdige slavin, die met hare meesteres gevangen was
genomen. De rechters meenden, dat zij deze zwakke maagd
,
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door vrees en door pijnigingen Wel zouden kunnen overhalen
haar geloof te verloochenen en de Christenen te belasteren,
doch zij bedrogen zich, want de zwakke maagd werd Bene
heldin, sterk in haren God. Hoe zij ook gepijnigd werd, haar
antwoord luidde steeds : „Ik ben eene Christin, en onder ons
wordt niets !onbehoorlijks gedaan." Van den morgen tot den
avond werd zij gefolterd, totdat de beulen te vermoeid waren
om met hun helsch werk voort te gaan, doch hoeveel haar
broos lichaam ook geleden had, Blandina werd gesterkt naar
den geest yen haar vertrouwen op den Heere werd grooter
an ooit.
Nu beproefden de beulen door het aanjagen van vrees te
verkrijgen, wat de pijn had uitgewerkt. Dagelijks werd
zij en nog een vijftien-jarige knaap, Ponticus genaamd gedwongen den wreeden marteldood hunner geloofsgenooten te
aanschouwen, maar noch het jeugdige meisje, noch de knaap
beefde voor het vreesel'ijk!e lot, dat hun wachtte. Integendeel
beiden moedigden hunne broeders en zusters in het geloof
aan, om te volharden tot het -einde, en beiden verlangden
naar het oogenblik, dat ook zij voor den naam van Jezus
zouden gedood worden.
Op den laatsten dag der schouwv!sp►eten ontvingen de beide
jeugdige belijders de martelaarskroon. Gevoelden vele Heidenen
in 't begin medelijden met den nog zoo jongen Ponticus, dit
mededoogen veranderde ras in haat, toen men bemerkte, dat
alle pogingen, om hem tot afval te bewegen, vruchteloos, waren.
Blandina sprak hem moed in, wees hem op de kroon der
heerlijkheid, die hem wachtte, en met een gelaat, dat van
vrede blonk, gaf de jeugdige lijder den geest onder de martelingen der Heidenen.
Thans was de ure voor Blandina gekomen. Had zij reeds
eerder de smarten van den ijzeren stoel doorstaan, was haar
rug doorploegd van geeselslagen, thans werd ze aan een, paal
gebonden, om door de tanden der wilde dieren verscheurd te
worden. De hokken werden geopend en de roofdieren renden
op haar los. De martelares strekte hare armen uit en verhief
hare ziel in een vurig gebed tot God. Maar (zie, de wilde
dieren liepen om haar heen, legden zich aan hare voetei
neder, maar deerden deze bruid des Heseren niet. Men was
,

genoodzaakt de dieren weer in hunne hokken te lokken en
het jonge meisje te ontbinden. Toch werd ze niet naar de
gevangenis teruggevoerd, maar met snerpende zweepslagen
joeg men haar het renperk rond, waarna zijg in een net werd
gewikkeld en een wilden stier werd voorgeworpen. Het
woedende dier `nam de martelares op zijne geweldige horens.
slingerde haar hoog in (de lucht en ving haar toen weer op.
Hoewel zij vreeselijk verminkt was, leefde zij toch nog. Een
der beulen maakte aan haar lijden een einde en Blandina
juichte voor den troon van God.
Inderdaad in martelaarstijd geeft God martelaarskracht
en martelaarsmoed!
Wel stonden ook de Heidenen over zulk eene standvastig
verbaasd, doch de dood van 's Hoeren getuigen kon toch-heid
hun vinnigen haat niet bevredigen. Hun mishandeld overschot
werd verbrand en dei asch in de Rhone geworpen, terwijl ze
spottend zeiden: ,,Nu zal het hun toch onmogelijk zijn, uit
de duoden op te staan, en daarop was hun hoop gebouwd!";
Maar tevergeefs woedden de Heidenen, en de Heere, in Wiens
oog de dood Zijner gunstelingen kostelijk is, schonk den
trouwen belijders de onverwelkelijke kroon der overwinning,
die Hij bereid heeft voor een iegelYjk, die Hem belijden zal
voor de menschen.

XII.
Vivia Perpetua.

De Romeinsche keizerskroon werd van 192-211 ge- dragen
door Septimus Severus, een man, die zich als Stadhouder
reeds had doen kennen als een hevig vervolger der Christenen,
en die toch in het eerste tiental jaren zijner regeering de
gemeente des Meeren met rust liet. De reden hiervan was,
dat de Keizer eens, toen hij gevaarlijk krank was en door de
heidensche geneesheeren was opgegeven, door een Christen,
Proculus genaamd, die hem met olie zalfde, was genezen.
Door verschillende omstandigheden veranderde de Keizer
later van inzichten en nu brak er voor de Christenen weer
een bange tijd aan. Op den overgang tot het Christendom
stond cle doodstraf, maar evenzeer op het belijden van den
Christus. Toch het heerlijke dierbare woord, dat Jezus in
de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, kan niet,
tot zwijgen gebracht worden, en in tijden van de hevigste
vervolgingen beleeft het Evangelie de heerlijkste overwinningen.
Onder degenen, die voor den naam van Jezus gemarteld.
werden, is vooral bekend eene aanzienlijke Carthaagsche
vrouw, Vivia Perpetua genaamd. Zij had het groote voorrecht,
dat hare vrome moeder en hare beide broeders met haar den.
Heiland liefhadden, maar haar vader was nog met hart en
ziel een Heiden.
Hoewel de 21-jarige Perpetua den Heiligen Doop nog niet
ontvangen had en dus nog tot de Catechumenen behoorde,
„ras zijg toch bij vriend en vijand bekend als eene innige
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Christin, maar juist daarom trof haar ook zeer spoedig bij, het
uitbreken der vervolging het lot, dat zij hare vriendelijkee
woning moest verwisselen met een donker, :akelig kerkerhol.
In 't begin was die verandering ontzettend voor haar; de
tastbare duisternis, die er heerschte, gevoegd bij de verstikkende !warmte, verschrikte haar, maar meer nog deed het
haar harte pijn, dat haar eenigste lieveling, nog een zuigeling
wreed van haar was wv'eggenomen. Niet minder kwelden haar
de aanhoudende bezoeken van haren heidenschen vader, die
alle middelen beproefde, om haar tot afval te bewegen, ja,
haar smeekte toch medelijden met hem te hebben. Hoezeer
het haar smartte, haren vader als een smeekeling met betraande oogen voor zich te zien staan, toch ontving ze kracht
van Boven, om ook deze verzoeking te weerstaan, gedachtig
aan het Woord des Heilands: ,,Wie vader of moeder liefheeft
boven Mij, kan Mijn discipel niet zijn." „Vader," zoo sprak
zij op zekeren keer, „ziet gijp die kruik daar op den grond
staan? Kunt gij dit voorwerp wel anders noemen, dan het
werkelijk is ?" En toen hij hierop+ ontkennend antwoordde,
hernam zij: ^, Welnu, evenmin kan ik van m `zelven iets
anders zeggen of getuigen, dan dat ik waarlijk eerie
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Christin ben."

Door de goede zorgen der Diakenen werd de gevangenschap
van de vrome Perppetua iets dragelijker gemaakt; zelfs werd
het haar gegund haar kind bijl zich te hebben. Eene groote
vreugde t ras het haar, dat zij in de gevangenis den Heiligen
Doop mocht ontvangen. De dompige gevangenis, zoo schreef
zij, was voor haar in een paleis herschapen; de nabijheid des
Heeren verkwikte en vertroostte haar. Hier in den somberen
kerker, had zij eens een merkwaardigen droom of een visioen.
Zij zag een gouden ladder die in den hemel reikte; ;dan
beide zijden daarvan zwaarden, messen en lansen, en aan
den voet der ladder een draak. Daar hoorde z ij een stem,
die haar beval de ladder op te klimmen, en moedig zette
zij haar voet op den kop van den draak, met de woorden:
„Christus heeft mij beloofd, dat de draak mij niet deren zal."
Toen steeg zij naar boven. Daar kwaml zij in een grooten,
wonderschoonen tuin, waar zij den Goeden Herder vond, die
haar lieflijk verkwikte. 't Was haar nu duidelijk, welk lot
,
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haar wachtte, en biddend bereidde zij zich voor tot den
laatsten kamp..
Toen Perpetua roet de andere Christenen voor den rechter
gebracht werd, stond onverwacht haar vader voor haar, met
haar kind in de armen. „Erbarm u over uw kind," riep de
grijsaard smeekend, „heb medelijden met ons en onteer ons
niet! Doe toch mijtne grautvve haren niet met droefenis in het
graf nederdalen!" De rechter voegde zijne smeekingen bij, de
zijne. ,,Verschoon de grijze haren uws vaders," zoo sprak hij,
„erbarm u over uwe jeugd en over uw kind. Offer voor het
welzijn des Keizers, en ge zijt vrij!" Maar beslist luidde haar
antwoord: ,,Ik ben eene Christin!" „Ach, zeg dit toch
niet," kermde haar bedroefde vader, en greep haar hand, om
haar met zich mee te trekken. De Stadhouder beval, dat de
vader zich verwijderen zou, en toen deze dit hardnekkig bleef
weigeren, werd hij op bevel des Stadhouders gegeeseld. Hoe
doorvlijmden deze slagen het gevoelige hart van Perp'etua!
Maar toch zij bleef standvastig, en werd met de andere
getrouwe belijders veroordeeld, om opi 's Keizers geboortedag
voor de wilde dieren geworpen te Worden.
0'p het hooren van dit verschrikkelijke vonnis, spoedde de
ongelukkige vader zich nog !eenmaal naar de gevangenis,
viel voor zijne dochter op de knieën, smeekte haar met
tranen in de oogen toch medelijden met hem te hebben en
rukte zich in nvv-anhoop; de grijze haren uit het hoofd. Maar
hoe dit alles ook het hart der martelares verscheurde, tij
kon en mocht niet toegeven aan de dringende smeekbeden
haars vaders.
De laatste dag van het leven der ter dood veroorde'eldien
brak aan. Van hun maaltijd zonderden ze een _gedeelte af,
om nog ;eenmaal het Heilige Avondmaal te vieren en aldus
te zamen. den dood des Heeren te verkondigen. Een der lotgenooten, hun voorganger Saturus, troostte hun treffend uit
het Woord Gods, en weldra weerkaatsten de kerkerw!anden
hunne heilige gezangen en met van vreugde blinkende aangezichten spraken de: martelaars tot elkander: „Morgen
vieren wij Boven feest, dan zullen wijl met Jezus aanzitten.'
Deze blijmoedigheid in 't aangezicht van een vreeselijken
marteldood trof den gevangenbewaarder Pudens diep. Zijne
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bewondering ging over in liefde, en de vraag van den stok
te Filippi: ,,Wat moet ik doen om zalig te worden?"-beward
rees ook uit zijn hart omhoog. Niets wenschte hij vuriger,
dan den schat deelachtig te worden, waarin deze door de
wereld zoozeer verachte en vervolgde Christenen zich mochten
verheugen. En de Heere, die het goede werk in hem begonnen
had, voleindigde het ook: Pudens vond vrede door het geloof
in Christus.
Den volgenden dag w►as (er in het amphitheater te Carthago
geen enkele plaats onbezet. Van alle zijden wis de schare
toegestroomd, om zich te verlustigen in den dood van de
getrouwe getuigen des Heeren, en met luid gejuich werden
de martelaren begroet, toen ze het worstelperk betraden. Mei,
Grilde de mannen als priesters, de vrouwen als priesteressen
kleeden der heidensche goden, maar allen weigerden dit
beslist. ,,Wij zijn vrijwillig herwaarts gekomen," zoo spraken
do Christenen, „opdat wij onze vrijheid zouden behouden.
Ons leven hebben wij, prijs gegeven, opdat wij' niets tegen
-ons geweten zouden behoeven te doen; dit is een stilzwijgend
verdrag, dat niemand kan verbreken." De Heidenen erkenden
de billijkheid dezer verklaring en gaven toe.
Thans nam het verschrikkelijke schouwspel een aanvang.
Eenige uitgehongerde luipaarden werden losgelaten en hadden
in een oogwenk de mannen verscheurd, waarna de beurt
kwam aan de martelaressen, die door een wilden stier zouden
gedood worden. Hand in hand trad Perpetua met hare lotgenoote Felicitas in het renperk. Deze Felicitas was eene slavin,
die `wegens hare: belijdenis van den Christus insgelijks ter
dood verwezen •was. Beide jeugdige vrouwen werden in een
net gewikkeld; de stier werd losgelaten, die w oedend op de
beide Christinnen 'toe rende yen haar ter aarde wierp. Perp'etua
was ongedeerd gebleven; alleen hare kleederen en heur haar
was in wanorde gebracht, hetgeen ze zoo goed mogelijk herstelde en hielp toen Felicitas op, die licht gewond was.
Kalm wachtten beiden af, wat verder geschieden zou, terwijl
zij zich sterkten in den Heere haren God. Daar de stier
geen nieuwen aanval opa de beide vrouwen deed, werd het
beest weer in het hok gelokt, terwijl de martelaressen met
het !zwaard zouden gedood worden. Blijmoedig gaven ze
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elkander den vredekus en wachtten toen hare beulen af.
De hand van den jeugdigen zwaardvechter, die zijli dolk in
Perpietua's hart moest stooten, beefde, waardoor hij haar eene
wel pijnlijke, maar niet doodel'ijke wonde toebracht. Zij greep
zijne hand, en wees them, waar h1j? haar treffen moest. Ander
aal lichtte het moordend staal in het zoenlicht en Perpretua's-m
lijden waas geëindigd; zij was in den Hemel, waar de Goede
Herder haar opwiachtte en hare ziel lieflijk verkwikte.
Onder degenen, die bij den marteldood. dezer Christenen
tegenwoordig waren, bevond zich ook de bekeerde gevangen
ontroering zag hij, hoe blijL-bewardPuns.Mtie
moedig de getuigen des Heeren den marteldood ondergingen,
en die ontroering klom, toen één dezer belijders hem vrien^
delijk toeriep : ,,Vaarwel! Blijf gedachtig, hoe gijp mij sterven
zaagt, en laat dit schouwspel u niet schokken, maar veeleer
bevestigen in het geloof."
-En Pudens werd bevestigd in het allerheiligste geloof. De
woorden van den martelaar vergat hij niet, maar hij
herinnerde ze zich zelfs, toen ook hij: om de getuigenis van
Jezus door beulshanden werd gedood.
De volgende Keizers waren afwisselend wreede vervolgers
der Christenen of lieten hen met rust. Er waren er, die do
belijders des Heeren openlijk begunstigden, z.a. Keizer
Alexander Severus (222-225), dice het beeld van Christus
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onder zijne huisgoden plaatste en het Christendom als een

gevestigden godsdienst beschouwde. De moeder van dezen
Keizer woonde gaarne de predikatiën van den beroemden
Kerkleeraar Origenes bij, en was de groote geleerdheid van
dezen prediker hiertoe waarschijnlijk grooter drijfveer, dan
de begeerte naar het Woord Gods, 't was toch voor dien tijd
een merkwaardig verschijnsel.
Een ander Keizer, Filippus Arabs (244-249), begunstigde
de Christenen zóó in 't oog loopend, dat men later vertelde,
dat hij in 't geheim een Christen was.
Maar er waren ook Keizers, die zich als ware tirannen
voor de Christenen deden kennen. Onder de regeering van
Decius, den opvolger van den zachtaardigen Filippus Arabs,
begon de stelselmatige vervolging van 't Christendom, eene
vervolging, die veel heviger was dan de vorige, omdat het
Beelden en Schetsen.
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een kamp was op leven en dood tusschen het Christendom,
gewapend met het zwaard des Geestes, en het hervormde
Heidendom, toegerust met de kracht der dweepzucht, en beschikkende over alle stoffelijke middelen.
„De 'derde eeuw wordt wel eens genoemd de eeuw van het
syncretisme, een woord, dat vereeniging of vermenging
beteekent. Alle bestaande heidens che godsdiensten trof men
niet alleen afzonderlijk maar ook met elkander vereenigd en
dooreengemengd aan. De ééne god werd vereerd in den tempel
van den anderen god. Menigeen dacht zich de verschillende
goden als onderscheidene bestaansvormen van den éénen
hoogsten God, van de Godheid. Zoo was in de derde eeuw
de heidensehe maatschappij op wieg naar het monotheïsme.
De invloed van het Christendom is hier niet te ontkennen.
Ook was deze eeuw veel godsdienstiger dan de vorige
eeuwen; de godsdienst was in eere b'iji alle standen; zelfs
de wijsbegeerte, het neo-Platonismie, sloot zich bij den godsdienst aan. In 't kort, de derde eeuw vormt een van die
tijdperken in de geschiedenis van den menschelijken geest,
zo;oals er telkensvoorkomen na perioden van twijfel en ontkenning, waarin men inziet, ► dat mien op den duur van
ontkenningen toch niet leven kan."
,
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(DR. H. M. VAN NES).
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XIII.
Origenes.

Het was een bijzonder bewijs van de trou` v!e zorg des
Hoeren, dat Hij in den gevaarvollen tijd der vervoigingen,,
waarin zoo velen om Zijns Naams wille bloedig moesten lijden,
aan Zijne Gemeente vele uitstekende leeraars schonk, die
hunne broederen in het geloof konden versterken.
In Egypte en over de geheele -noordkust van Afrika breidde
het Evangelie zich snel uit, en allerwegen ontstonden bloeiende
Christengemeenten. De beroemdste was die te Alexandrië,
eene stad in Egypte, adie de zetel was der toenmalige geleerd
Naar de overlevering verhaalt, was het Evangelie door
den Evangelist Marcus daar het eerst gebracht, en snel
breidde de Kerk zich daar ter plaatse uit. Er Wierd zelfs eene
Catechetenschool gevestigd, die weldra beroemd werd om de
uitstekende leeraars, die er gevormd werden.
Zóó verhief de gemeente te Alexandrië zich spoedig tot
den rang van Metropol.e of Moedergemeente, naast die van
Jeruzalem, Antiochië, Rome en later Constantinopel.
Een der beroemdste leeraren te Alexandrië was Origenes,
die zich den eerenaam verwierf van Adamatius, d.i. Diamant
der Christelijke gemeente.
Deze merkwaardige man werd geboren in het jaar 185 uit
geloovige ouders, en reeds als knaap toonde hijl eene buiten
ontwikkeling en leergierigheid. Hij doorlas de Heilige-gerwon
Schrift %óó dikwijls, dat hij ze bijna van buiten kende; vaak
deed hij over het gelezene zulke stoute en diepzinnige vragen,
(
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dat Zijn vader Leonidas, om den schranderen knaap niet
hoogmoedig en !waanwijs te maken, hem meer dan eens in
liefde daarover berispte. Maar in 't verborgen verblijdde de
godvruchtige vader zich daar niet weinig over, en meer dan
eenmaal stond hij des nachts op, beschouwde den slapenden
knaap met teedere liefde en dankte God voor zulk een zoon.
Toen Origenes den leeftijd van zeventien jaren bereikt had,
brak de vervolging ook in zijne vaderstad uit. Onder
degenen, die om de getuigenis van Jezus in den kerker geworpen werden, behoorde Leonidas, de vader van den jongeling.
Zijn zoon bezocht hem dagelijks in de gevangenis, en de
vurige jongeling brandde van verlangen, om met zijnen vader
voor Christus te mogen sterven, zoodat zijne moeder zijne
kleederen moest verbergen om hem die gevaarlijke bezoeken
te beletten. Uit liefde Voor haa,r gehoorzaamde hij, doch
schreef toen roerende brieven aan zijnen vader, om toch
getrouw te blijven tot in den dood. En Leonidas bleef getrouw,
maar bezegelde zijn geloof 'net zijn bloed: hij werd onthoofd
en zijne goederen werden verbeurd verklaard. De bedroefde
weduwe bleef met zeven kinderen onverzorgd achter. Origenes
ofschoon hij nog geen achttien jaren oud was, vestigde zich
in zijne geboortestad als onderwijzer, teneinde zijne moeder
en zijne zes broeders te kunnen verzorgen. Weldra was zijn
roem gevestigd en van alle zijden stroomden zijne leerlingen
toe, Heidenen zoowel als Christenen, vooral, toen Demetrius,
Bisschop van Alexandrië, hem machtigde om onderwijs in de
Christelijke leer te geven. De jeugdige leeraar werd voor velen
tot zegen: een aantal heidensche jongelingen werd door middel
van Zijn ►onderwijs voor Christus gewonnen, en meer dan één
hunner bezegelde zijn geloof met den marteldood.
De vervolging schrikte Origenes niet af; waar hij slechts
gelegenheid had, sprak hij van het heil in Christus, bestreed
de afgoderij en onverschrokken begeleidde hij de martelaars
naar de strafplaats, om hen te bemoedigen en tot volharding
aan te sporen. Hoewel de Heidenen tegen hem tierden en
raasden, lieten zij hem toch ongehinderd voortgaan. Later
werd hij benoemcj tot leeraar aan de Catechetenschool. Aan
deze betrekking was geen jaargeld verbonden; toch weigerde
hij alle geschenken en giften van zijne leerlingen. Hij had
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dan ook meer weinig behoeften, want hij i was een streng asceet.
In het jaar 228 maakte hij eene reis naar Griekenland,
en op zijne doorreis door Palestina, liet hij! zich 'te Cesarea
tot Presbyter ►wijden. Thans mocht hij+ ook voor de gemeente
optreden om het Woord Gods te verkondigecn, en zijne predikatiën waren zóó dringend, zóó duidelijk, zóó schoon en zijne
getruuw'heid in het ambt zóó groot, dat hem den eerenaam
gegeven werd van ,,Diamant der Christelijke gemeente".
Het duurde echter niet lang, of de afgunst vervolgde hem.
Bisschop Demetrius van Alexandrië, naijverig op den roem
van zijn vroegaren beschermeling, gebood hem naar zijne
geboortestad terug te keeren. Origenes gehoorzaamde, maar
vond de stemming der Alexandrijnsche gemeente jegens hein
geheel veranderd.
Zijne wijding als Presbyter werd onwettig verklaard en
weldra zag hij zich genoodzaakt Alexandrië te verlaten.
Van nu af werd Palestina zijn vaderland. Naar zijne
geboorteplaats keerde hijg niet weder, ook niet, toen Demetrius
een jaar later gestorven was en diens plaats door Heracles,
een vriend en leerling van Origenes, bezet werd. Te Cesarea
werd hij tot herder en leeraar aangesteld, en met voorbeeldige
trouw waakte hij i over de hem toevertrouwde kudde. Toch
stelde hij zich niet tevreden met dezen arbeid alleen. Door
godgeleerde voordrachten bevorderde hijs niet weinig den
bloei der aldaar gevestigde Theologische School, en weldra
kwam men van heinde en ver om, zijne wijisheid te hooren.
De roem zijner geleerdheid steeg bijl den dag; zijn werkkracht
was ongelooflijk, en nooit kwam men tevergeefs bijl hems om
raad of voorlichting. Waren er in de eerie of andere gemeente
geschillen gerezen, Origenes was gewoonlijk de man, die
geroepen werd uitspraak over de verschilpunten te doen en
moeite noch tijd ontzag hijg, om andere te dienen.
Een veelbewogen leven heeft hij gehad. Tijdens de vervolging onder Maximinus Trax, den moordenaar van Alexander
Severus, werd hij genoodzaakt -de stad te verlaten om zich te
verbergen, wilde hij zijn leven redden, doch toen de vervolging onder Decius uitbrak, werd ook hijg haar slachtoffer.
Vele mishandelingen moest hij tijdens zijne harde gevangenschap verduren en alle pogingen werden aangewend om dezen
,
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geloofsheld tot afval te be► iegen, doch de Heere schonk hem
kracht om getrouw te blijven. Later werd hij vrij: gelaten,
maar 'zijne lichaamskrachten ware gesloopt; twee jaren later
ontsliep hij in vrede te Tyrus, tengevolge der doorgestane
martelingen, in den ouderdom van bijna zeventig jaren.
Origenes, „de man van ijzer en staal", was een streng onthouder; een minder sterk gestel' dan het zijne zou daaronder
bezweken zijn. Zijne kennis was zeer uitgebreid; hij wordt
voor den geleerdsten der Kerkleeraatrs gehouden. Over schier
alle Bijbelboeken heeft hij± verklaringen geschreven. Het aantal
zijner geschriften bedraagt ongeveer 6000, die echter voor 't
grootste deel verloren zijn gegaan. Een reuzenwerk, waaraan
de arbeidzame man een groot deel van zijn leven gewerkt
heeft, is de „Hexapla", een uitgave van 'het Oude Testament
in zes kolommen. De eerste bevat den Hebreeuwschen tekst;
de tweede geeft denzelfdeïn tekst met Grieksche letter, terwijl
de volgende kolommen vier verschillende Grieksche vertalingen
bevatten.
Ook al's Apologeet maakte hij zich grooten naam door
zijne bestrijding van Cel'sus, die een geduchten aanval op het
Christendom gedaan had. (Zie blz. 52).
In een werk, dat acht boeken telt, wederlegt Origenes met
verbazingwekkende geleerdheid en soms met wonderjuiste
logica 'Zijnen heidenschen tegenstander en stelt de waarheid
van het Christendom in het helderste licht.
Jammer dat een man van zoo uitnemende gaven, van
zooveel geleerdheid en bovendien van zulk een reinen, godzaligen levenswandel, zooveel kettersche gevoelens aankleefde.
Hoewel hij beleed, dat de Zoon van eeuwigheid is gegenereerd,
stelde hij Hem toch beneden den Vader; hierom heeft men
hem den grondlegger van het Arianisme genoemd. Hij loochende
de opstanding des vleesches, maar geloofde aan het voort
ziel en de wederoprichting aller dingen. Onder-bestandr
zijn invloed werd het geloof aan een spoedige wederkomst van Christus kettersch verklaard, of althans dweepachtig
genoemd.
't Is te begrijpen, dat zulk een man, machtig in woorden
en wetenschap, vele vrienden en vereerders had, maar ook
bittere vijanden, ook onder dezulken, die hij in Godzaligheid
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verre achter zich liet. Zijn invloed op de Kerk is zeer groot
geweest, en al betreuren wij het diep, dat hijg op sommige
hoofdpunten schromelijk dwaailde, we hebben hem lief om
zijn vast vertrouwen op God, zijn vurigen ijver, zijne voor
werkzaamheid., zijn innige Godsvrucht, zijn reinen-beldoz
levenswandel.

XIV.
Cyprianus en zijn tijd.

Op de noordkust van Afrika, lag weleer eene groote stad,
Carthago geheeten. Deze stad, in de grijze oudheid machtig
door den handel, is bekend door hare ongelukkige oorlogen
met het machtige Rome, waardoor zij' een knak kreeg, dien
ze nimf ner te boven kwam. Het verwoeste Carthago werd
wel weer opgeb'ou'wd, maar met de onafhankelijkheid was ook
de oude luister verdwenen.
Ook te Carthago was de Kerk van Christus gesticht en
lieflijk bloeide
oeide 'de gemeente, maar ook zijg had haar aandeel
in de vervolgingen, gelijk uit de geschiedenis van Perpetua
gebleken is.
Daar, te Carthago leefde in de derde eeuw een man, die
met recht een steunpilaar der Kerk kan genoemd worden, n.l.
de Kerkvader Cyprianus.
Hij stamde af uit een voornaam' geslacht, werd in kunsten
en wetenschappen goed onderwezen en trad in zijne geboorte
als leeraar in de welsprekendheid. Daar hij zeer rijk-stadop
was, genoot hij' van het vette der aarde. Geëerd en bemind leefde
hij, als Heiden in vreugde en naar het goeddunken zijns
harten en volop genoot hij, hetgeen de wereld kan aanbieden.
Maar de vrede Gods, die het verstand te boven gaat, kende
hij niet, totdat de God van alle vertroosting Zich zijner ontf ermde en hem` uit de duisternis tot het licht voerde en hem
uit het rijk des, satans overzette in het Koninkrijk van den
Zoon Zijner liefde. Den Ouderling, die hem tot Jezus mocht
,
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leiden, bleef hij hartelijk liefhebben. Aan eenen vriend schreef
hi* later: „Het scheen mij vroeger onmogelijk, toen ik nog
in de zonde leefde, mijn leven te veranderen. Ik dacht: „Hoe
zal hij spaarzaam leven, die aan rijke maaltijden gewoon is?
Hoe zal hij, die gewoon is in purper en goud te schitteren,
zich tot eene eenvoudige kleederdraeht kunnen schikken?
Maar nu de Heilige Geest in mijn hart woont, nu ik weder
levende hope, nu is mij mogelijk geworden,-gebornt
wat mij vroeger onmogelijk schelen."
Dat was het ook. Dadelijk na zijne bekeering gaf hij een
groot deel zijner goederen aan de armen, maar toch behield
hij nog genoeg, om, naar zijn begeerte, aan allen wel te
doen. Hij wijdde zich aan de belangen der gemeente met al
zijne krachten, en zijn ijver was ázóó groot, zijn levenswandel
zóó innig vroom, dat hij reeds twee jaren na zijne bekeering
tot Bisschop werd verkozen. Ofschoon hij veel liever gezien
had, dat de keuze op een ander gevallen was, omdat hij'
volstrekt niet blind was voor de moeilijkheden, aan deze waardigheid verbonden, had hij toch geene vrijmoedigheid om
beslist te weigeren, en met het oog op God, liet hij zich de
keuze welgevallen. Met gemoedelijke getrouwheid nam hij.
zijn gewichtig ambt waar en toonde zich in alle opzichten
een twaardig voorganger, die niet alleen getrouw het Woord
Gods verkondigde •en zijne gemeente voorging in eenen godzaligen levensli vandel, maar die ook degenen, die ongeregeld
wandelden, gestreng durfde vermanen, als vriendelijke terecht
wijzing niet baatte. Een strenge tucht voerde hij in, en waarlijk,
deze was voor de Carthaagsche Christenen noodig, want ach!
zoo velen hadden hunne eerste liefde verlaten en waren in
menig opzicht der wereld gelijkvormig geworden in de jaren
van vrede en rust, die de Heerti geschonken had.
Nauwelijks was Cyprianus begonnen, om de gemeente door
onderwijs en voorbeeld uit hare trage sluimering op te wekken,
of de hevige vervolging onder Decius brak los, omstreeks het
jaar 250.
Deze Keizer wenschte het groote Romeinsche rijk, dat
deerlijk in 'verval was, tot vroegeren bloei en kracht te ver
Alles, wat vervallen was, moest hersteld worden en-hefn.
daarom moest ook het Romeinsche volk tot de oude zeden,
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tot den ouden ernst, tot de oud-Romeinsch-heidensche vroom
oude Staatsgodsdienst moest luisterrijk-heidtrugkn.D
hersteld worden `en daarom werd de strijd tegen den voor den
Staat gevaarlijk geachten Christelijken godsdienst weer hervat.
De vervolging kreeg nu een andere gedaante: 't was niet
slechts eene vervolging, die hier en daar woedde, maar een
algemeene, uit staatkundige beginselen voortspruitende maat
zich zoo ver mogelijk uitstrekte. Al dadelijk-regl,di
werd den Christenen in alle plaatsen bevolen, binnen een
bepaalden tijd voor de Overheid te verschijnen, teneinde aan
de oude goden te offeren. Wie de vlucht nam werd gestraft
met verbeurdverklaring zijner goederen, terwijl hem op straffe
des doods verboden werd zijne woonplaats te betreden. Die
bleven, 'werden eerst vermaand tot gehoorzaamheid en bleef
dit zonder gevolg, dan werden pijnigingen aangewend. Doodstraffen kwamen in den beginne slechts weinig voor, doch
later menigvuldig. Het eigenaardig verschrikkelijke van deze
vervolging was, dat de Heidenen niet zoozeer den dood, als
wel den afval der Christenen beoogden. Vandaar, dat de uitgezochtste martelingen werden aangewend, die toch niet
licht den (dood veroorzaken. Soms stelde men de arme Christenen aan eene vreeselijke hitte bloot, en liet hen daarna
gedurende eenige dagen van dorst versmachten. Anderen liet
men langzaam doodhongeren. Weer anderen zuchtten in harde
gevangenschap, of men reet hunne lichamen open met haken
of spijkers. Baatten al deze kwellingen niet, dan volgde de
doodstraf.
Cyprianus zag in deze vervolging eenoordeel Gods over
der Kerk, en niet ten onrechte. Ach! zoo; velen bezweken in
de ure der verzoeking; zoovelen werden afvallig en offerden,
niet het minst de rijken. Het scheen wiel, of ze verlangden
zoo spoedig mogelijk den band met de Christelijke Kerk te
verbreken. „Reeds vóór den slag," klaagt Cyprianus, „zijn
velen overwonnen, -en hebben niet eens dit trachtten te gewinnen, dat zijg als onwillige offeraars voor de Overheid
verschenen."
Velen bezweken ook uit vrees. Verschrikkelijke tooneelen
kwamen soms voor bij de afvalligen. Te Carthago bijv. werd
eene Christin, nadat zij' Christus had afgezworen, op eens
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stom. Anderen werden na hunnen afval plotseling waanzinnig.
Maar was het getal der afvalligen groot, aan heerlijke
voorbeelden van Christelijken heldenmoed ontbrak het ook
niet. Een paar voorbeelden slechts uit de vele:
Tijdens deze vervolging liet Eudaemon, Bisschop van Smyrna,
Zich tot afval verleiden, en vele Christenen volgden het voor
hunnen ontrouwen herder. Maar Pionius, een-beldvan
Ouderling der gemeente, was nu met des te meer ijver
werkzaam, om de wankelmoedigen te sterken en de zwakken
tot getrouwheid aan hunnen Heere en Heiland te vermanen.
Zijne krachtige prediking had een' gezegenden invloed en
velen weigerden Christus te verloochenen. Toen ook hij
gevangen genomen werd en naar de marktplaats was gebracht,
sprak hij tot de verzamelde Heidenen en Joden zóó overredend,
dat velen, die den man hoogachtten om zijne innige vroom heid, getroffen uitriepen: ,,Pionius, gij zijt waardig te leven,
en het leven is zoet; laat u overhalen en offer aan de goden!"
,,Gave God," luidde het antwoord, „dat ik ulieden kon
overhalen, om Christenen te worden." Nadat hij eenige dagen
in den kerker had doorgebracht, werd hij voor den rechter
geleid. ,,Uw Bisschop► heeft reeds geofferd !" riep de hoofdman
der íw^acht hem toe, en do rechter deed alle moeite, om ook
hein tot afval te bewegen, doch vruchteloos. Standvastig
antwoordde hij op alle vragen: „Ik ben een Christen." Hij
werd veroordeeld om levend verbrand te worden. Nadat men
hem uitgestrekt en aan het hout genageld had, zei de beul
tot hem: „Herroep uwe belijdenis, en de nagels zullen u weer
uitgetrokken worden." Kalm antwoordde de martelaar: „Ik
heb ze gevoeld." Biddend, met gesloten oogen, stond hij onbewegelijk, tot het vuur hem verteerd had. Zijne laatste
woorden waren: ,,Heere! neem mijne ziel tot U!"
In Antiochië leefde een ouderling, Sapricius geheeten, in
vertrouwelijke vriendschap met Nicéphorus, een lid der
gemeente. Tengevolge van eenen twist veranderde echter de
langdurige vriendschap in bittere vijandschap, zoodat zijl elkander
zelfs niet meer groetten. Nicéphorus kwam het eerst tot inkeer
en begreep, dat zulk een toestand niet naar Gods wil en evenmin tot stichting der gemeente was. Hij zond daarom tot
tweemaal toe den Ouderling boden ter verzoening, doch zonder
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gevolg. Toen wierp hij zich voor zijnen vroegeren vriend op
de knieën yen smeekte: „Vergeef mij► omi des Heeren wil,
mijn vader!" Doch de Ouderling was niet te vermurwen.
Niet lang daarna brak de vervolging onder Decius uit en
weldra werd Sápricius, als -een steunpilaar der Christengemeente,
voor den rechter gesleurd. Eerie heerlijke belijdenis van zijn
geloof legde hijg af, en no ch kwellingen, noch martelingen
konden hem tot afval bewegen, waarom hij- veroordeeld werd
om onthoofd te worden. Met opgerichten hoefde en onverschrokken blik, ja, met eene verhevene blijmoedigheid ging
Sapricius zijnen doodsweg. Onderweg kwam zijn voormalige
vriend hem te gemoet, en zonder te letten op de spottende
worden der soldaten, viel Nicéphorus den martelaar te voet
en riep smeekend uit: ,,Getuige van Christus! vergeef mij,
dat ik ' u beleedigd heb." mogend ging Sapricius ' verder.
Nog eenmaal trachtte Nicéphorus den onverzoenljken man
tot zachtere gevoelens over te halen, doch 't was tevergeefs.
Intusschen was de strafplaats bereikt en de martelaar knielde
neder om den doodelijken slag te ontvangen. Eensklaps begaf
hem de moed, en hij riep den beul tope: „Houd opa! Ik zal
het gebod (des Keizers volbrengen en aan de goden offeren."
Verschrikt riep Nicéphorus uit: „Bezondig u niet, mijn broeder,
door afval. Verlooe;hen toch Christus onzen Heere, niet.
Verbeur de krone niet, die gij ► zoo spoedig kunt verwerven!"
Maar Sapricius zag niet eens naar hem om en lette, evenmin
opa zijne wtelmeenende woorden. De Heidenen juichten, maar
het gejubel verstomde, toen Nicéphorus sprak: „Ik geloof in
den Heere Jezus Christus, dien Sapricius verloochend heeft;
doodt mij dus." Vol verbazing wordt deze goede belijdenis
aangehoord; de Stadhouder werd er mede in kennis gesteld,
en terwijl de ontrouw geworden Ouderling in vrijheid, maar
als een afvallige, kon heengaan, onderging Nicéphorus blij
moedig den marteldood.
Sapricius levert een treurig, doch welsprekend bewijs van
hetgeen Paulus in I Cor. XIII schrijft.
Ook in de gemeente van Carthago ontbrak het niet aan
getuigen en martelaren. Velen hunner bedweken in den kerker,
waar men hen dear honger en dorst tot verloochening van
hunnen Heiland trachtte te bewegen. Vijftien stierven den
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hongerdood, anderen beiw+eken onder de martelingen, weer
anderen werden in 't openbaar ter dood gebracht. Onder devo
martelaren behoorde o.a. ook Numidicus. Pal stond h` in de
ure des gevaars, velen had hij tot !eerie vrijtniaedige belijdenis
van hun geloof opgewekt en met blijmoedigheid getuigde hij
van de hope, die in hem was, tegenover zijne rechters. Nadat
hij zijne vrouw op den brandstapel had zien sterven, werd
ook hij ter dood veroordeeld. Half verbrand, met steenen bedekt, liet nen hem liggen. Zijne bedroefde dochter zocht het
lijk van haren beminden vader, om het te begraven, en tot
hare onuitsprekelijke blijdschap bespeurde zijl nog teekenen
van leven bij hem. IJlings droeg zijg hem naar huis en werkelijk gelukte het haar met Gods hulpe, na zorgvuldige
verpleging, hem in het leven terug te roepen.
Numidicus werd later door Cyprianus tot Ouderling benoemd.
De vervolgingen hadden in het geheele Romleinsche rijk
plaats, zoolw!el in het Westen als in het Oosten. Dikwijls
werden de Christenen overvallen in hunne vergaderingen; op
straat durfden Sze zich niet te vertoonen; zelfs in de katakomben 1 waren ze niet veilig. In waarheid iwerd toen het
woord ten volle vervuld, dat Paulus aan de gemeente te Rome
schreef (VIIL: 36) : „Wij zijn geacht als schapen ter slachting."
En Cyprianus? Hij nam de vlucht; niet uit vre)eze voor
den dood, hoewel de verbitterde Heidenen aanhoudend riepen:
,,Cyprianus voor de leeuwen!" maar opdat hij des te beter
voor zijne gemeente kon zorgen, die vooral in die tijden van
vervolging en afval groote behoefte had aan eenen getrouwen
herder. Uit het oord zijner ballingschap troostte en bemoedigde
hij zijne -gemeente -en gaf haar voorschriften, hoe men zich
in deze bange dagen te gedragen had. De armengelden, die
anders door slechts één persoon werden beheerd, moesten nu
onder verschillende Ouderlingen en Diakenen worden ver
opdat, als één hunner mocht worden gevangen genomen -del,
de anderen nog in staat zouden zijn de armen te verzorgen.
,
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1 ) De katakomben waren gemetselde gewelven onder den grond van groote
uitgestrektheid, welke dienden als begraafplaatsen. Men vond deze bij of
liever onder de meeste groote steden van 't Romeinscbe rijk. De Christenen
gebruikten in tijden van vervolging deze katakomben dikwijls voor hunne
bijeenkomsten.
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De Ouderlingen vermaande hij, om toch getrouw, de gevangenen
in hun kerkers te bezoeken, voor hunne zielen zorg te
dragen en hun het Heilige Avondmaal in de gevangenis te
bedienen. De armen moesten met zorg worden ondersteund
en telkens bond hij den Opzieners der gemeente op het hart,
dat zij toch met alle macht waken mochten over de kudde,
waarover de Heere hen had gesteld.
Na twee jaren was do hitte der vervolging wat bekoeld en
kon Cyprianus naar Carthago terugkeeren, waar zijne tegen
hoog noodig was. Er wlas heel wat te herstellen,-wordighe
vooral daar eenige hem vijandige Ouderlingen zijn vertrek
uit Carthago aan lafhartigheid toeschreven en zelfs een ander
tot Bisschop in zijne plaats hadden benoemd. Een andere
twistappel was de behandeling dergenen, die afvallig waren
geworden en zich later weer bij de gemeente wilden voegen.
Door sommige Ouderlingen werden deze afvalligen, indien ze
zulks begeerd-en, terstond weer in de gemeenschap der Kerk
opgenomen, zonder dat ze zelfs een enkel bewijs van waarachtig berouw toonden. Hiertegen verzette Cyprianus zich met
alle kracht. Hij eischte, dat den afvallig-een een proeftijd zou
worden opgelegd, en dat Zij openlijk hunne zonden zouden
belijden.
Met groote moeite herstelde hij de rust en de orde in de
geschokte gemeente.
Nu, de beschuldiging van lafhartigheid en vrees weerlegde
hij schitterend, toen een poos later te Carthago een vreeselijke
pest woedde en hij zich voor Heideen yen Christenen een
reddende engel betoonde. Zoo werkte hijg voort.
Hij ijverde voor een' echt Christelijken levenswandel, voor
de eenheid der Kerk en de gelijkheid van alle Bisschoppen.
Geen gezag erkende hij van den (een boven den ander, gook
van hem zelven niet. Naar waarheid kon hij getuigen, dat
hij niets ondernam zonder de goedkeuring zijner gemeente.
Hoe hoog de Heidenen en Christenen hem ook achtten,
toch ontging hij den marteldood niet.
Onder de regeering van Keizer Valerianus brak eene nieuwe
vervolging uit. Deze Keizer had het vooral op' de voorgangers
der gemeente gemunt. Hij; wist, dat het vreeselijk bloedvergieten onder Decius vruchteloos was gebleken om de Chris,
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tenen uit te roeien, en daaro n wildei hij de gemeente
verwoesten, door ze te berooven van hare voorgangers, die bf
verbannen werden, óf met ketenen beladen in de mijnen tot
zwaren arbeid werden veroordeeld.
Ok Cyprianus trof een dergelijk lot; hij werd verbannen
naar Kurubis, een vervallen zeestadje, zeventien uren van
Carthago verwijderd. Aan zijne verdrukte broederen zond hij
grote geldsommen tot leniging van hunnen nood en heerlijke
brieven vol vertroosting. Een dier brieven luidde: „In de
mijnen wordt het lichaam niet door kussens en zachte bedden,
maar wel door den troost en de blijdschap in Christus verkwikt. De door den zwaren arbeid afgematte leden liggen
uitgestrekt op den harden grond, doch het is waarlijk geen
straf, daar neder te liggen met Christus. Als de uitwendige
mensch met onreinheid bedekt is, wordt de inwendige mensch
des te meer gereinigd door den Geest Gods . Het brood, dat
gij ontvangt, is weinig, maar de mensch leeft niet alleen bij
maar bij elk zwoord, dat uit den mond des Heer-en-brod,
uitgaat. Er komen kleiede{ren te kort, maar die Christus aan
heeft, heeft deksel en sieraad in overvloed."
-gedan
Ook zijne eigene gemeente vergat hij niet, maar uit de
verte bad hij voor haar ;en onderrichtte zijne vrienden, hoe
zij in moeilijke omstandigheden te handelen hadden, terwijl
hij het nooit liet ontbreken aan dringende vermaningen om
den Heere getrouw te blijven. Een jaar later werd zijne bal
opgeheven ien kon hij naar zijne geliefde gemeente-lingschap
te Carthago terugkeeren. De Keizer had nl'. begrepen, dat
mijne methode om de Christenen uit te roeien weinig doel
trof, maar juist het tegendeel uitwerkte. Immers, de Kerken
werden toch 'bestuurd door de verbannen Bisschoppen, al was
het dan o►'p een afstand en schriftelijk. Soms zelfs hadden de
krachtige brieven der verjaagde voorgangers meer uitwerking,
dan hunne mondelinge vermaningen, terwijl bovendien in de
oorden der ballingschap nieuwe Christelijke gemeenten werden
gesticht. De Keizer besloot daarom strengere maatregelen te
nemen, en weldra vloeide het bloed van de getrouwe getuigen
van Christus door het geheele rijk.
In het jaar 258 werd Sixtus, Bisschop van Rome, in de
katakomben gegrepen en onmiddellijk onthoofd op dezelfde
,
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plaats, wear hij pas het Heilige Avondmaal had bediend.
„Wasar gaat gij heen, mijn vader, zonder uwen zoon, priester,
zonder uwen Diaken ?" vroeg hem schreiende Laurentius, een
der Diakenen van Rome's Kerk. ,,Gij zult mij, spoedig volgen,"
luidde het antwoord, „ween niet, mijn broeder." Drie dagen
later ontving Laurentius van 's Kei ers vege het bevel, de
schatten der Kerk in te leveren. Onmiddellijk verzamelde de
stoutmoedige, doch innig vrome Diaken alle armen en hulp
gemeente, bracht hen bij! den rechter en-behavndr
sprak: „Ziehier de schatten der Kerk!" Op gloeiende platen
werd hij langzaam geroosterd, maar tot het einde toe beleed
hij onder duldel,00ze smarten blijmoedig zijnen Heiland, die
hem gekocht had met Zijn bloed.
Thans verwierf ook Cyprianus de martelaarskroon. Rustig
wachtte hij lijn lot af. ,,Het verschrikkelijke bevel des Keizers,"
zoo schreef hij, „wordt dagelijks verwacht. Maar wij staan
vast in het geloof en hebben goede hoop, dat wij van den
Heere de kroon des eeuwigen levens zullen ontvangen."
Vele aanzienlijken boden den algemeen geachten leeraar
hunne paleizen (en landhuizen aan, opdat hij zich kon ver
doch hij weigerde. Alleen zocht hij eene tijdelijke-bergn,
schuilplaats, toen hem bevalen werd zich naar Utica te
begeven, om voor den Stadhouder te verschijnen, daar het
den herdei betaamde, oom ten aanschouwe zijner gemeente
te sterven. Nauwelijks was de Stadhouder te Carthago
gekomen, of Cyprianus werd gevangen genomen en naar den
kerker geleid.
Den ganschen nacht bewaakten. de Christenen zijne gevangenis, opdat hem geen leed zou geschieden, en toen hij den
volgenden dag voor den rechter gebracht werd, was eenex
ontzaglijke menigte verzameld. Het verhoor duurde slechts,
kort. Nadat hjj volstandig geweigerd had den goden te offeren
en vrijmoedig zijn geloof had beleden, luidde het vonnis
,,Cyprianus zal met het zwaard gedood worden." „God zij
geloofd!" riepi de vrome leeraar, en onmiddellijk werd hij
weggeleid om de doodstraf te ondergaan, terwijl het verzamelde volk uitriep: ,,Wij willen met onzen Bisschop, sterven!"
Op de strafplaats aangekomen, ontkleedde hij zich zelf, gaf
den scherprechter zijne beurs, waarin 25 goudstukken waren.,
,
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knielde neder en biddendeontving hij den doodelijken slag.
Hij stierf in het vaste geloof aan de spoedige wederkomst
van Christus.
Met Cyprianus was een ster der eerste grootte aan den
Kerkhemel ondergegaan. Moest hij in geleerdheid voor anderen
onderdoen, in innige vroomheid, in vurigen ijver, in trouwe
zorg voor de hem toevertrou ide gemeente heeft niemand
hem overtroffen.
Het ►vulas op den 14en September 258, dat deze Kerkvader
van de strijdende in de triomfeerende Kerk overging en
zeker zal de nagedachtenis van dezen rechtvaardige in gezegend
aandenken blijven.

Beelden en Schetsen.

6

xv.
De laatste Vervolging.

Op de verschrikkelijke vervolging, onder Decius begonnen
en door Valerianus voortgezet, volgde, met den dood van den
laatstgenoemden Keizer (260), een veertigjarige rust voor de
arme Christenen. De Kerk had dezen rusttijd hoog noodig
om zich eenigermate te herstellen van de slagen, die haar
waren toegebracht.
Het uitgestrekte Romeinsche rijk verkeerde in dien tijd in
grenzenlaoze verwarring. De herstelling van het oude, door
Decius beproefd, was op! niets uitgeloopen. De eene gelukzoeker
na de andere bemachtigde den troon, totdat in 284 DiocIetianus,
de zoon van een vrijgelaten slaaf, den troon beklom. Deze
Keizer had groote hervormingsplannen op het oog. Hadden
zijne voorgangers den blik achterwaarts gewend en getracht
het oude Romeinsche rijk in vroegere glorie te herstellen,
Diocletianus zag vooruit en trachtte het oude en verouderde
nieuw te maken. Dit pleitte voor Zijn doorzicht, zijn scherpen
blik. Immers, het eens zoo, machtige Romeinsche rijk bestond
alleen nog maar in naam, en Rome was nog wel de hooMstad, maar volstrekt de zetel der regeering niet meer. Diocletianus verplaatste zijne residentie naar het Oosten, naar
Nico nedië. Hij om-gal zich met oosterscha pracht, voerde een
zeer omslachtig hof-ceremonieel in, was moeilijk te genaken
en liet zich voor een vertegenwoordiger der goden doorgaan.
Dit was niet zoozeer ijdelheid, dan wel staatkunde: die ge
luister moest dienen, om de in verachting gekomen-heimzng
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keizerlijke waardigheid niet alleen te herstellen, maar te vergrooten. Hij benoemde drie mede-regenten; hijzelf was opperkeizer. Het doel, dat h" met deze instelling beoogde, was niet
alleen het uitgestrekte rijk beter te besturen, maar vooral
ook, om opstanden te voorkomen van gelukzoekers, die zelf
de kroon begeerden.
Diocletianus was zeer bij geloovig; zelfs zijne troonsbeklimming staat met Zijn bijgeloof in verband. Toen hij nog als
soldaat bij de legioenen diende, Werd hijg eens te Luik door
Bene priesteres om Zijne karigheid bespot. Schertsend antwoordde
hij: ,,Ik zal mild worden, als ik Keizer bon." Toen sprak de
vrouw !net plechtige stem: z,Spot niet! Gijp zult Keizer worden,
als
gij het everzwijín hebt gedood!" Jaren verliepen; de jeugdige krijgsman klom snel van den oenen rang tot den anderen
op; menig everzwijn had hij reeds geveld, maar nog altijd
het rechte niet. T-och kon hij de voorspelling der priesteres
niet vergeten. Na den dood van Keizer Numerianus werd do,
bevelhebber der garde, Aper, voor den krijgsraad gedaagd,
want deze man werd verdacht den Keizer vermoord te hebben.
Ook Diocletianus behoorde tot de rechters. Nauwelijks was de
beschuldigde voor de vierschaar getreden, of hij wierp zich
dp hem en doorstak hem. Hij: had thans den rechten ever
gevonden, want Aper beteekent ever. Onmiddellijk daarop
werd Diocletianus tot Keizer uitgeroepen. De profetie der
priesteres was vervuld.
Geen wonder dus, dat deze vorst zeer kijgeloovig was. De
sterrewichelaars gingen zijIT paaleis uit en in; dagelijks werden
de ingewanden der offerdieren geraadpleegd en droomen en
onweders brachten hem voortdurend in spanning. Hijg bes►chou wde zichzelven als een bijzonder gunsteling der Voor
zijn beschermgod, van wien hijg de-zienghd;Juptrwas
keizerlijke waardigheid ontvangen had en in wiens handen
hij ze later zal overgeven. Hijg is op aarde de uitvoerder van
de macht en den il der goden. De godsdienst, zoo geloot de
hij, moest de band zijn, die vorst en onderdanen verbindt.
Daarom was het Zijn streven, het oude Heidendom volkomen
te herstellen; dit toch was, zijns inziens nodig voor de
gewenschte eenheid des rijks. De heidensche priesters, de
wijsgeeren 'en zijne rijksgrooten lieten niet na hem telkens te
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herinneren, dat de bloei des rijks alleen dan verzekerd was,
als de oud-Romeinsche godsdienst weer allerwegen in eere
hersteld was en de Staatsgodsdienst door allen zonder
onderscheid werd beleden. En de zoo scherpzinnige Keizer
was blind genoeg oen te meenen, dat het zieltogende Heidendom levenwekkende kracht bezat. De Christenen waren te
dien tijde nog in de minderheid: in het Oosten bedroeg hun
aantal 1/ 12 , in 't Westen 1/15 deel der bevolking. Toch was
het eene machtige minderheid, waarmede men rekening moest
houden; machtig vooral door zedelijke kracht. Diocletianus
was oorspronkelijk het Christendom niet vijandig, al betreurde
hij zijn bestaan ook. Zijne omgeving bestond voor een deel
uit Christenen, omdat hij die beter vertrouwen kon; zelfs
waren er Christenen onder zijne hovelingen. Zijne gemalin
Prisca en Zijne dochter Valeria maakten er volstrekt geen
geheim van, dat zij: jegens het Christendom zeer gunstig gezind
waren. Maar er bestond ook een machtige hofkring, die het
in 't geheim op de ;vernietiging van het Christendom toelegde.
De ziel van dezen kring was de medekeizer Galerius, gehuwd
met Valeria, de dochter van Diocletianus, een man, die van
veehoeder tot die hooge waardigheid was opgeklommen. Ruw
van inborst was hij een dweepzieke Heiden, die de Christenen
,

haatte met een' doodelijken haat en niet rustte, voor hij zijn
doel bereikt had. Gemakkelijk was die taak niet, want de
Opperkeizer was in den aanvang niet te bewegen zijne onmisbare toestemming voor de vervolging te geven. Diocletianus
kende te goed de macht der Christenen en zag duidelijk het
gevaar, dat zijne nieuwe schepping dreigde, indien hij dei
toevlucht nam tot geweld.
.Toch gelukte het Galerius langzamerhand zijn doel te bereiken. In het jaar 295 wist hij zijn' schoonvader te bewegen,
een besluit uit te vaardigen, dat ieder, die in het leger diende,
offeren moest, hetwelk reeds dadelijk eenige doodvonnissen
tengevolge had. Eindelijk, na lang dralen en eindelooze besprekingen deed de Keizer den grooten stap, dien de sluwe
hofkring sinds lang had voorbereid. Galerius bracht den
winter van 302-303 in Nicomedië door. Diocletianus was

zwak en ziekelijk. Zijne krachten namen af en eene zekere
besluiteloosheid kenmerkte in den laatsten tijd al zijne han-
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delingen. Bovendien meende hijg door de vernietiging der
Christelijke Kerk zijn lievelingsdenkbeeld te verwezenlijken
en de zoo vurig door hem- verlangde eenheid des rijks tot
stand te brengen. Hij ' gal derhalve zijne toestemming om de
Kerk `te vernietigen, evenwel onder de nadrukkelijke voor
dat er geen bloed zou vloeien. Natuurlijk beloofde de-warde,
vijandige hofkring dit, wel wetende, dat de tweede stap
minder moeilijk zou vallen dan de eerste.
Op een der hooge, heidensche feesten, den 23en Februari
303, nam de laatste vervolging, de vreeselijkste, een
aanvang.
Bij het aanbreken van den dag verzamelde zich een bende
krijgsvolk voor de groote, statige kerk der hoofdstad. De
deuren bezweken weldra onder de mokerslagen, ide heilige
boeken werden verbrand, de kerk geplunderd en met den
grond gelijk gemaakt. Aan de muren der stad werd het volgende keizerlijke besluit aangeplakt. ,,Alle Christelijke kerken
zullen verwoest, alle heilige boeken verbrand worden. Alle
bijeenkomsten der Christenen zijn verboden en ieder, die geen
afstand van het Christendom doet, zal zijn rang en al zijne
burgerlijke rechten verliezen." Het doel was dus, het Christendom niet gewelddadig uit te roeien, maar het door gebrek
aan levenskracht een langzamen dood te doen sterven. Voor
Galerius en zijne helpers duurde dit echter te lang; de gehate
godsdienst van het Kruis moest zoo spoedig mogelijk met
wortel en tak worden uitgeroeid, en daaromi wlerkten zij► aan
den ouden Keizer en trachtten door leugenachtige-houdenp
berichten zijne vrees en zijn torn op te wekken. Eenige,
weinig beteekenende oproerige bewegingen in de oostelijke
provinciën werden hem voorgesteld als gevaarlijke opstanden.
In het paleis des Keizers ontstond tot tweemaal toe brand,
en de schuld werd op de Christenen geworpen. Men maakte
hem diets, dat men eene uitgebreide samenzwering tegen hein
ontdekt had, die zelfs in het paleis hare vertakkingen had.
De vertoornde vorst riep zijn gansche hofgezin bijeen en
eischee, dat allen, door aan de goden des rijks te offeren,
zich van dien blaam zouden zuiveren. De gemalin en de, dochter
des Keizers, hoe genegen zijg het Christendom ook waren,
bezweken in de ure des gevaars. De Christelijke hofbeambten
(
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daarentegen weigerden volstandig en ondergingen blijmoedig
den marteldood.
In de provinciën werd de keizerlijke wet met meerdere of
mindere gestrengheid uitgevoerd. De kerken werden verwoest,
de 'heilige boeken verbrand, de samenkomsten der geloovigen
verhinderd en dij zelven tot slaven gemaakt. De Christenen,
die in weerwil van het verbod, toch godsdienstige bijeenkomsten hielden, werden gevangen genomen, en, indien z*ij
weigerden Christus af te zweren, gedood. Een tweede bevelschrift des Keizers hield in, dat alle Geestelijken moesten
gevangen genomen worden, weldra gevolgd door een derde,
waarbij bepaald werd, dat zij, indien ze weigerden de gewone
offers te brengen, door martelingen hiertoe gedwongen moesten
worden. Vele voorgangers der gemeente lieten zich, helaas!
tot ontrouw verleiden, maar zeer velen ook ontvingen genade
en kracht, om te, volharden tot het einde.
Eindelijk werd het vierde keizerlijke besluit uitgevaardigd,
waarbij de doodstraf voor allen zonder onderscheid bepaald
werd, die weigerden den afgoden te offeren. Nu begon eene
vervolging, die in wreedheid en uitgestrektheid zelfs die onder
Keizer Decius overtrof. Door het geheele rijk werden de
Christenen op een bepaalden dag bijeen geroepen, de verzamelplaats door soldaten omringd en hun de keus gelaten
tussehen offeren of sterven. Hier en daar werd de geheele
gemeente in haar bedehuis verbrand. Bije groote menigten
werden de geloovigen ter dood gebracht, tien, twintig, soms
honderd per dag. De gruwelijkste martelingen werden uitgedacht. In Phrygië werd Bene stad, welker ins v hers allen
belijders van den Christus wren, door krijgslieden omsingeld,
de stad in brand gestoken en alle bewoners aan de vlammen
prijsgegeven.
Zoo vloeide het bloed der Christenen aan alle zijden, en
toch de poorten der hel' konden de gemeente des Heeren
niet overweldigen. Wel was de kamp vreeselijk geweest, maar
toch trad het Christendom overwinnend uit den strijd te
voorschijn.
En Diooletianus? Zijn lievelingsdenkbeeld: de eenheid des
rijks, vervloog in rook. Voor den rampzaligen winter van 302
heerschte er in het Romeinsche rijk een sinds lang ongekende
,
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vrede, en thans overal verwarring en onlusten. Krank naar
lichaam en ziel, gedurig vol angst, verschrikt door allerlei
booze voorteekenen, sidderend voor eiken bliksemstraal, ver
hijg zich schuw in zijn paleis. Gedwongen door Galerius-borg
deed hij den len Mei 305 plechtig afstand van de regeering en
hoopte nu althans zijn laatste levensjaren in rust en vrede
door te brengen, maar ook dit was hem niet vergund. Hij
moest met eigen oogen aanschouwen, dat het gebouw, dat hij
met .alle krachten had pogen op te trekken, jammerlij
ineenstortte. Ook aan dezen ongelukkigen Keizer werd het
,voord der Schrift bewaarheid: „De goddelo-ozen hebben
geen vrede."
Na den dood van Diocletianus duurde de vervolging nog
zes 'jaren voort; toen had ze uitgewoed. De beulen waren
vermoeid van hun martelwerk en de Heidenen begonnen een
afkeurend oordeel uit te spreken over het nutteloos bloedvergieten, dat toch geen doel trof. De wreede Galerius lag op
zijn (sterfbed. Eene walgelijke krankheid een gevolg zijner
uitspattingen, had hem aangegrepen. Op zijn doodbed moest
hij zijne onmacht erkennen, om het door hem zoo gehate
Christelijk geloof ten onder te brengen en riep hij zelfs de
voorbede der Christenen in. Toen, in het jaar 311, vaardigde
hij het besluit uit, dat de vervolging deed ophouden. Niet
lang daarna bezweek hij na een hevig lijden (311).
Een zijner mede-regenten, Maximinus, ook een heftig ver
Christenen, werd later verteerd door vertwijfelingen-volgerd
en hing zich op.
Het Christendom werd thans geduld, meer niet, maar weldra
zou de dag aanbreken, waarop het Kruis in eere, kwam4
waarop het Christendom de plaats van het Heidendom zou
innemen en de grondslag van het volksleven zou worden.
,
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XVI.
Constantijn de Groote.

Drie eeuwen had de strijd tusschen Christendom en Heidendom geduurd. Had het trotsche Heidendom: in het eerst slechts
verachting over voor dat ellendige hoopje Christenen, later
begon het er mede 1e rekenen en ten slotte moest het aan
dat het Christendom eene geduchte macht werd, waartegen-zien,
het een strijd op leven en dood begon. Vandaar, dat de
laatste vervolging onder Diocletianus en zijne mede-regenten
de `vreeselijkste was. En toch
we hebben het gezien
alle pogingen om het Christendom: te verpletteren waren
vruchteloos, omdat het een werk uit God is.
Het Heidendom lag te zieltogen, en meet rassche schreden
naderde de dag, dat het Christendom' zijne plaats zou innemen.
Deze gewichtige gebeurtenis had plaats onder de regeering
van Constantijn den Grooten.
Tijdens de eerste regeeringsjaren van dezen Vorst doorleefde
het Roimeinsche rijk een tijdperk van groote spanning.
Vier Keizers, waarvan hijg er één was, regeerden over het
reusachtige rijk. Niet app de wijze, waarop Dioeletianus het
had ingesteld, met gemeenschappelijk overleg, terwijl een van
hen als Opperkeizer het Hoofd zou zijn, maar volmaakt onafhankelijk van elkander. De eene vorst wantrouwde den
anderen en rustte zich in 't geheim tot den strijd toe, die
ieder voelde, dat weldra zou ontbranden. 't Was niet alleen
de vraag, wie van deze vier Keizers alleenheerscher zou worden,
maar ook, welke, in 't vervolg de verhouding zou zijn van
,
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den `Staat tot het Christendom. Zooals de toestand thans was
kon het niet blijven; de belijders werden geduld, meer niet,
terwijl een paar Keizers hen nog zooveel mogelijk tegenwerkten.
Nog heerschte -er rust, maar 't was de stilte, die den storm
voorafgaat.
Eindelijk ontbrandde de strijd. Maxentius, die Italië en
Afrika bestuurde, had meer en meer eene vijandige houding
tegen Constantijn aangenomen, wiens standbeelden in Italië
hij liet omver wierpen. Constantijn besloot hem voor te zijn
en trok met 40.000 strijders Italië binnen. Dit was een waagstuk van belang, want het leger van zijn tegenstander was
minstens driemaal zoo sterk 'en bevatte de kern der Romeinsche
legioenen, terwijl het bovendien voor soldaten, die nog altijd
geacht werden in dienst te staan van Rome, geen kleine zaak
was o;p te trekken tegen eene stad, die nog altijd, in naam,
het middelpunt van het wereldrijk heette. In zijn leger verhieven zich dan ook stemmen, die de geheele onderneming
een roekeloos en vermetel waagstuk noemden. Constantijn
gevoelde dit zelf zeer wel, en begreep, dat hij hoogere hulp
noodig had om in zijne onderneming te slagen. Tot Wien moest
hij zich echter -wenden? Christen was hij nog niet, holewiel hij
het Christendom volstrekt niet vijandig vas; aan de goden
van het oude Rome geloofde hij niet, en was de Zonnegod
dien zijn vader vereerd had en dien hijg ook aanbad, wel de
Almachtige helper, dien hij behoefde? Zoo Werd hij heen en
weer geslingerd door verschillende overleggingen, toen hem
een wonderbaar teeken verscheen. In den namiddag zag hij
boven de zon een lichtend kruis en daar omheen in blinkend
letterschrift 'de woorden: „In dit teeken zult gij overwinnen."
In den daarop volgenden nacht verscheen Christus hem in
den droom en beval hem het teeken des kruises tot zijne
banier te maken , en dan, in vast vertrouwen op de overwinning,
den strijd te beginnen.
Er is veel over dat verhaal geschreven en gesproken en
niet weinigen hebben het in twijfel getrokken.
Eusebius, een tijdgenoot van Constantijn en de eerste schrijver eener Kerkgeschiedenis, verhaalt, dat de Keizer hem deze
gebeurtenis zelf medegedeeld heeft en de waarheid ervan onder
eerie bevestigde. Hoewel deze omstandigheid de waarheid niet
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boven alle verdenking zou pilaatsen, daar Constantijn lang
niet altijd getrouw aan zijne ceden bleef, kan toch gevraagd
worden, welk belang de Keizer bij zulk een leugen zou gehad
hebben, want toen hij de gebeurtenis aan Eusebius meedeelde,
was hij reeds oud en sinds lang onbeperkt gebieder over 't
gansche !wereldrijk. Hadden staatkundige beweegredenen hem
in 't begin zijner regeering kunnen verlokken tot het uitdenken van een dergelijk verzinsel, op zijn ouden dag bestond
daartoe volstrekt geen aanleiding. Bovendien is het een feit,
dat de houding des Keizers tegenover het Christendom tusschen
de jaren 311 en 313 plotseling ten goede veranderde. 1
Hoe men intusschen over deze gebeurtenis moge denken,
zeker is het, dat Constantijn onder het teeken des kruises
eerre reeks van schitterende overinningen opa zijn tegenstander
behaalde, totdat in den bloedigen slag bij! de Milvische brug,
waar Maxentius verdronk, zijn zegepraal volkomen was.
Weldra boog het geheele Westen voor hem, en toen hij als
overwinnaar Rome binnentrok, liet hij aldaar zijn standbeeld
oprichten met de kruisbanier in de hand en met het opschrift;
„Door 'dit heilaanbrengend teeken heb ik uwe stad verlost
van het juk der dwingelandij;." Weldra, in 313, verscheen
het beroemde edict van Milaan, waarbij aan Christenen zoowel
als aan Heidenen volkomen vrijheid van Godsdienst werd
toegestaan.
Was Constantijn nu eensklaps bekeerd? Volstrekt niet; in
den beginne was hem het teeken des kruises meer een voorwerp van bijgeloovige vereering dan een teeken des heils.
Hij geloofde slechts den hoogsten God gunstig voor zich te
stemmen, als hij de Christenen begunstigde en Zijn geloof
bleef een mengel noes 'van heidensche en Christelijke begrirppein.
Maar gook aan hem zou het woord bewaarheid worden: „Zij
gaan van kracht tot kracht steeds voort!"
Intussohen Was ook in 't Oosten de strijd ontbrand. Keizer
Licinius, in den aanvang het Christendom zeer genegen, had
zijn heidenschen medekeizer overwonnen en sloot met Constantijn een verdrag, waarbij bepaald werd, dat het edict van
Milaan ook voor het Oosten geldig zou zijn. Menig goede
,
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wet werd door Constantijn uitgevaardigd, die blijk gaf, dat hij
meer en meer tot het Christendom overhelde. Zoo werd bijv.
de kruisdood afgeschaft, het te vondeling leggen van kinderen
verboden, de viering van den Zondag ingesteld, het huwelijk
bij de wet geregeld, enz. Van vervolging der Heidenen was
geen sprake; niet Heidenen zoowel als met Christenen ging
hij oen en beiden konden vrijelijk hunne bedehuizen bezoeken.
In 't Oosten ging het minder voorspoedig. 't Was toch van
den aanvang duidelijk, dat over het groote wv±ereldrijk niet
twee, !maar één keizer diende te regeeren. Dat Constantijn er
ook zoo over dacht, is natuurlijk, en evenzeer, dat Licinius
in hem zijn natuurlijken tegenstander zag. 't Was te voorzien,
dat het vroeg of laat op► een strijd tusschen de beide monarchen
moest uitloopen, een strijd, waarbij vooral beslist zou worden,
of het Heidendom of het Christendom zou zegevieren. Licinius
wierp zich meier en meer in de armsen van het Heidendom,
schond zijne geloften en vervolgde de Christenen zelfs hier
en daar. Geen wonder dus, dat de belijders des Evangelies
in het Oosten naar Constantijn uitzagen als hun redder. Eindelijk begon de strijd; Licinius dolf het onderspit en Constantijn was alleenheerscher over het machtige Romeinsche rijk.
Nu scheen het Heidendom' als met één slag vernietigd: bij
menigten gingen de Heidenen tot het Christendom over en
de tempelen der oude goden stonden bijkans ledig. Thans
beleed ook de Keizer zijn geloof in den eenigen waarachtigen
God en Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft en verklaarde
het Heidendom voor leugen en zonde. Toch bleef de godsdienstvrijheid gewaarborgd. Al achtte hij zich, als Godsdienaar,
geroepen, de geheele wereld tot de ware aanbidding te leiden,
toch verklaarde hij: „Ieder doe, wat zijne ziel wenscht te
doen. Zij-, die zich nog afzonderen, zullen, volgens hun wil, de
tempels der leugen behouden. Wij echter verheugen ons in
het helder verlichte huis der waarheid, en wenschen slechts
anderen toe, dat de algemeene wereldvrede, die thans allerwegen zijn weldadige rust verbreidt, hen moge voeren op den
rechten weg." Slechts enkele heidensche tempels, waar openlijk ontucht werd gepleegd, werden gesloten.
Verf ende verandering kwtam nu in den toestand der
Christenen. Vroeger gesmaad en dikerf ten bloede toe vervolgd,
,
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w rden ze nu allerwegen geëerd. Moesten ze weleer dikwijls
in holen en in de katakomben samenkomen, thans verrezen
overal prachtige kerken. De Bisschoppen, die vroeger hun
ambt vaak met doodsgevaar bedienen moesten, werden thans
met eerebewijzen en geschenken overladen.
Toch had al dit goede ook zijne bedenkelijke Thad, zijden. De Kerk breidde zich snel uit, maar de nieuwe leden
konden niet altijd Beene eere en een gewin voor de gemeente
geacht worden. Vele Bisschoppen, die de weelde niet konden
dragen, begonnen smaak in al die pracht en ijdelheid te
krijgen, en hun hart was meer vervuld met wereldscha
begeerlijkhed en dan met het heil der hun toevertrouwde
kudde.
Het bekende rijmpje: „Toen de kerken waren van ho -ut,
waren de priesters van goud, maar nu de kerk-en zijn van
goud, zijn de priester van hout," bevat maar al te veel
waarheid. Daarbij begon ook de vrijheid der Kerk in gevaar
te komen, want Kerk en Staat begonnen zich op eene beden
wijze te vermengen. De Keizer zelf predikte en riep-kelo
Kerkvergaderingen bijeen en de Bisschop pen werden Staatsdienaren. De macht van den Staat werd gebruikt om propaganda voor de Kerk te maken, en het gevolg daarvan was,
dat de Kerk in dienst van den Staat kwam. Tegenover al
het goede staat dus o-ok een zeer bedenkelijke keerzijde, maar
vergeten wie niet, dat Constantijn in de vierde eeuw leefde
en dat hij in alle opzichten een kind zijns tijds was. Zijne
groote verdienste is, dat hij; het Romeinsche wereldrijk tot
een Christelijken Staat heeft gevormd, dat door zijn toedoen
het Heidendom eene doodelijke wonde ontving en dat hij
zijne onderdanen het voorrecht eener Christelijke Overheid
deed genieten.
Daar het oude Rome nog altijd hardnekkig aan het oude
a den Bos Heidendom bleef vasthouden, stichtte de Keizeraan
porus, een der bekoorlijkste plekken van zijn uitgestrekt gebied, Bene nieuwe hoofdstad, Nieuw -Rome, door de dankbare
bevolking weldra Constantinoppel geheeten. Hier vond men geen
godenbeelden op de hoeken der straten, maar op► het markt-

plein het beeld van den Goed -en Herder en bije den ingang
van het keizerlijk paleis het standbeeld van den Keizer zelf
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met de Kruisbanier in de hand en aan zijne voeten een draak,
door een pijl doorboord d-en draak des Heidendoms!
Even ijverig als Constantijn was voor de uitbreiding van 't
Christendom wis zijne moeder Helena, hoewel niet zonder
bijgeloof. Te Jeruzalem en te Bethlehem liet zij prachtige
kerken bouwen, in de Jordaan liet zij zich doopten en alles,
wat aan 't leven en 1+den dood des Heilands herinnerde, werd
met diepen eerbied door haar vereerd, waardoor zij menig
slachtoffer van -.gewetenlooze bedriegers werd. -malhet
Eerst kort voor zijn dood liet Constantijn zich doopen. Bij'
deze gelegenheid sprak hij tot de verzamelde Bisschoppen:
„De tijd is daar, )mijne broeders, om het onderpand te ontvangen, waardoor wij de verzekering der zalige onsterfelijkheid
verkrijgen. Ik had mij wiel voorgenomen, dit in de Jordaan
te laten doen, !wear ook onze Heiland den doop ontvangen
heeft, maar God beschikt het, dat ik deze genade alhier
deelachtig word. Als Hij., in Wiens hand leven en dood staat,
mij nog in het vervolg aan het geme^ensch4ipeljk gebed der
geloovigen laat deel nemen, zal ik mij, steeds aan die levens
onderwerpen, welke een dienaar Gods betamen. En-regln
voorts alle dubbelhartigheid verdwijne nu." Nadat hijg den
doop ontvangen had, wilde hij het keizerlijk purper niet
meer dragen, maar steeds droeg hijg het witte doopgewaad
tot aan den dag zijns doods. Door allen betreurd, stierf hij
in het jaar 337. In de door hem gestichte prachtige Martelaarskerk, gebouwd van marmer l en bonte steenen, werd zijn
lijk in een gouden kist bijgezet.
Constantijn gis door sommigen te hoog verheven, maar door
anderen bepaald te laag gesteld. Zeker had hij- zijne fouten
en beging hij; vele misslagen, maar gelijk wij gezien hebben,
men vergete niet hem te plaatsen in de lijst van zijn tijd.
Dat hij, gelijk sommigen beweerd hebben, alleen uit Staatkunde tot het Christendom zou overgegaan zijn, is moeilijk
aan te nemen, want in het jaar 313 waren de volgers van
het Kruis nog verre in de minderheid. Zijn overgang topt het
Christendom moet dus uit volle overtuiging geschied zijn, in
de eerste plaats, omdat hij dezen godsdienst alleen voor den
waren hield, maar ook, omdat Zijn scherpzinnige blik bespeurd
had, dat het zieltogende Heidendom uit gediend had. Zonder
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zijne groote feilen te vergoelijken, moet toch beweerdd worden,
dat zijne 'diensten, aan Kerk en Staat en Maatschaprpij bewezen, 'vele waren, waarom hij d-en eerenaam van Constantijn
den Groeten, hem door fijne tijdgenooten gegeven, ten volle
verdient, al waren sommige zijner daden allesbehalve goed
en edel.

XVII.
De laatste stuiptrekking van het Heidendom.

Het Heidendom was ten onder gebracht, maar daarom nog
niet geheel overwonnen en nog veel minder uitgeroeid. In 't
Westen maakten de Heidenen nog de meerderheid uit, en
vooral de aristocratie was nog voor 't grootste gedeelte gehecht
aan den ouden godsdienst. In 't Oosten was wel de massa
tot het Christendom overgegaan, maar de mannen der fijne
beschaving en der geleerdheid hielden aan 't Heidendom vast.
Het eigenaardige karakter van dezen tijd was, dat het Christendo^ma zich snel ontwikkelde, maar van buiten was nog
allerlei heidendom, ook in het maatschappelijk leven, dat
eerst langzamerhand voor de Christelijke levensbeschouwing
plaats maakte.
Onder Constantijn was de godsdienstvrijheid gehandhaafd,
maar na zijn dood begonnen eerzuchtige priesters aan te
dringen op gewelddadige pogingen om het oude Heidendom
geheel te vernietigen. De drie zonen van den grooten Keizer,
onder wie het rijk verdeeld was, hadden in 't begin hunner
regeering te veel met hunne onderlinge oorlogen te doen om
aan deze roepstemmen gehoor te geven, maar reeds in 341
werd het brengen van offers aan de aloude afgoden strafbaar
gesteld.
Toen Constantius na den dood zijns broeders alleenheerscher
was geworden, werden deze maatregelen zeer verscherpt. In
vele plaatsen werden de afgodsbeelden verbrijzeld en de
heidensche tempels gesloten of in Christelijke kerken veranderd.
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De tempelgoederen werden geroofd of aan de kerken toegewezen, en ,allen, die het Heidendom, nog aanhingen, waren
verplicht hunne gevoelens te verbergen, want het deelnemen
aan een heidensch offer, al geschiedde dit ook in het geheim,
kon iemand den dood berokkenen.
Mocht ook in den aanvang den Heidenen een schrik om het
hart slaan, weldra sloten ze zich nauwer aaneen, vooral in 't
Oosten, dat nog altijd de zetel der heidensche geleerdhe"
was. 'Met bitteren wrevel zagen deze wijsgeeren, dat allerwegen
de openbare offers ophielden en de tempels der oude goden
gesloten waren en vuriger dan -ooit hoopten zij, dat de triomf
van 't Christendom slechts tijdelijk mocht zijn. Wat deze
mannen terug wenschten was niet de ruwe heidensche godsdienst, maar het verfijnde Heidendom, het Neo-Platonisme, 1)
dat in de pogen dezer wereldwijzen oneindig hooger stond
dan het Christendom. Zij dwieep►ten met de herinnering der
oude heerlijkheid van Griekenland en Rome en zij troostten
elkander met de verzekering, dat de heidensche beschaving
toch eindelijk zou zegepralen over het Christelijk geloof.
In dezen kring stond Juliaan de Afvallige op, die eene wanhopige poging deed om de heerschappij van het Heidendom
te herstellen.
Juliaan was de zoon eens broeders van Constantijn den
Grooten en dus een neef van den regeerenden Keizer Constantius. Zijne moeder had hij reeds vroeg verloren en zijne
geheele familie was in de bloedige oorlogen, die na den dood
van den grooten Keizer gevoerd werden, gedood geworden;
alleen om zijne jeugd w s hij gespaard gebleven. Wegens
zijne groote begaafdheden werd hijg al spoedig verdacht en
gevreesd, -en daarom verbande Keizer Constantius den veertienjarigen knaap naar den burcht Marcella in Cappadocië, waar
hij streng bewaakt werd, terwijl hij voor den geestelijken
stand werd opgeleid. Ongelukkig waren zijne leermeesters
mannen, die zijn dorst naar kennis zochten te bevredigen,
door hem bezig te houden met de eindelooze dogmatische
twistvragen, die te dien tijde aan de orde waren. Tevens
werd hij gedwongen eindeloos gebeden te prevelen of boete
,
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te doen, maar het ware, Christendom, het reine Evangelie,
leerden ze hem niet kennen. Is het wonder, dat een karakter
van zoo hoogen zielenadel, als Juliaan ongetwijfeld bezat, geen
liefde kon gevoelen voor een Christendom, wier belijders zijne
familiebetrekkingen gedood hadden, wier priesters zijne ge
waren, terwijlzijne leermeesters, die hij-vangebwrds
om hunne onwetendheid verachtte, alles deden, om zijn geest
te verstompen en te beletten, dat hij zijne weetgierigheid
elders bevredigde?
Zoo wierd hij tegen wil en dank een huichelaar; de rol
van geveinsdheid, die hem in zijn hart tegenstond, werd hem
opgedrongen. Toch was hij niet te verontschuldigen; had hid
biddend Gods Woord onderzocht, dan zouden ook heem gewis
de bogen zijn geo^p^end, voor de ,heerlijkheid der openbaring Gods,
Reeds spoedig toonde hij zich volleerd in de kunst van
veinzen; uiterlijk deed hij zich voor als een warm aanhanger
der Kerk, 'adie hij in den grond zijns harten diep verachtte
en haatte. Zoo goed Twist hij zijne gevoelens te verbergen, dat
hij den naam kreeg van zeer vroom te zijn. Hij werd zelfs
tot Voorlezer in de kerk aangesteld, terwijl hij; in den nacht
in 't geheim offers aan de afgoden bracht. Naar Constantinopel
teruggekeerd, stond hij bij het hof weldra zoo in gunst, dat
het hem vergund werd naaar Nicomedië te gaan om daar
zijne studiën voort te zetten. Nu had hiji juist verkregen, wat
hij wenschte. Hier, in de scholen der heidensche wijsgeeren,
,
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kon hij zijn dorst naar kennis Ïesschen. Weldra stond hij met
de voornaamste mannen uit dezen kring in persoonlijk of
schriftelijk verkeer en heel ,spoedig hadden ze den vorstelijken
leerling voor hunne denkbeelden gewonnen. Hij hing aan de
lippen zijner nieuwe leermeesters, als die hem de antieke
wereld in al de betooverende schoonheid schetsten, waarin
hunne verbeelding die zag en met toenemende geestdrift
luisterde hij naar de openbaringen der Neo-platonische wijsbegeerte. Nu meende hij gevonden te hebben, wat hijg zoo
lang vruchteloos had gezzo+cht, en van dit tijdstip af, in 't jaar
351, hoopte hij vurig, dat het Christendom weldra zou plaats
maken voor het naar de eischen des tijds gemoderniseerde
Heidendom, waarmee hij zoo vurig dweepte.
De toestand van het Romeinsche rijk waas in die dagen
Beelden en Schetsen.
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droevig. Terwijl de Perzen het rijk van de eene zijde bedreigden, drongen de Germanen van den anderen kant het
land binnen en hadden reeds een gedeelte van Gallië ver
-mestrd.
Keizer Constantius stond alleen, want in de ram^ptzalige
familietwisten was door vergif en zwaard schier het gansche
keizerlijke geslacht uitgeroeid; alleen Juliaan was nog in leven
en hem besloot de Keizer te hul`pi te roepen. Hij' werd tot
Cesar benoemd en de taak werd hem oj^gedragen de Germanen terug te dringen, terwijl de Keizer zelf den krijgstocht tegen de Perzen - zou leiden.
Met verwonderlijke snelheid ontwikkelde -de nieuwe Cesar
zijne rijke talenten. Had hij tot dusverre slechts voor de
studie geleefd, thans deed hijs zich kennen als een ervaren
veldheer en een uitstekend regent. De Germanen werden
wieder over den Rijn teruggedrongen en weldra had hij de
rust in Gallië hersteld, 'waar hij om zijn uitstekend bestuur
in hooge eere kwam, terwijl zijne soldaten hem schier vergoo^dden. Maar dit juist wekte den ouden argwaan in Constantinopel weer op . De Keizer riep in 360 de beste legioenen
uit Gallië terug, onder voorwendsel, dat hij deze in den
oorlog met Perzië noodig had. De soldaten weigerden kort
en goed het bevel des Keizers op te volgen en riepen Juliaar
tot Keizer uit. Deze wieifel'de, en trachtte zijn gebieder tevreden
te stellen, doch toen hij bemerkte, dat zijn leven gevaar liep,
nam hij de keizerlijke waardigheid aan en trok met zijn
leger op. Tot feene botsing kwam het niet, want den Sen Nov.
361 was 'Constantius in den strijd tegen de Perzen gesneuveld,
en nu werd Juliaan onmiddellijk door het gansche rijk als
alleenheerscher erkend. Hij deed te Constantinopel zijn
intocht als Heiden. Ook op! reis derwaarts had hij reeds
openlijk aan de goden geofferd. Rorie had weer een heidensch
Keizer.
In den beginne klonk overal gejubel, want Constantius was
algemeen gehaat. Zelfs de Christenen waren met den ruil
niet ontevreden, want ze achtten een heidenschen Keizer
minder gevaarlijk dan een zoogenaamd Christelijken, die zijne
macht misbruikte om in de, dogmatische twisten te beslissen,
welke partij de rechtgeioovige was.
,
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Juliann was volstrekt niet van plan het Christendom te
vuur en te zwaard uit te roeien; alleen volkomen vrijheid
van Godsdienst proclameerde hij, en dit was hem ten volle
ernst. Hij was een dweper en ten volle overtuigd, dat het
Heidendom over het Christendom ►you zegepralen. Hijg geloofde
aan de innerlijke kracht des Heidendoms en tevens, dat hu
door de goden bestemd was om den ouden godsdienst te
herstellen. Hij wekte de Heidenen p+ om trouw en ernstig
hunne godsdienstplichten te betrachten, een leven te leiden,
dat den goden welgevallig was, in liefde en mededeelzaamheid
en andere deugden de Christenen% die hijg steeds met verachting Gallileërs noemde, verre te overtreffen. Hijzelf, de Keizer,
toonde, dat het hem ernst was met zijne hervormingen.
Alle weelde, die aan het hof heerschte-, werd afgeschaft; een
heirleger van overtollige beambten werd ontslagen; het
geheele leven moest eenvoudig zijn, ingetogen, gestreng. Zulk
een Keizer als Julianus was, zoo eenvoudig gekleed, zoo matig,
zoo werkzaam, zoo ijverig in het dienen der goden, had men
nooit gekend. Dagelijks bracht hij zijne offers en was daarin
zelf behulpzaam door hout aan te, dragen of de offerdieren
te dooden. De gesloten afgodstempels wierden allerwegen weer
geopend; die tempels, die in Christelijke kerken waren veranderd ge!wiorden, moesten aan hunne oude bestemming
worden teruggegeven; de afgodsbeelden verrezen weer overal
op de hoeken der straten.
Gewelddadig vervolgen liet hijg de Christenen niet; dit
verbood hij zelfs, maar desniettemin had hij het op hun
ondergang toegelegd. Alle officieren van hoogeren rang en
alle hofbeambten, die hun geloof niet wilden verzaken, werden
door Heidenen vervangen.
Een keizerlijk besluit van den 17en Juli 362 verbood den
Christenen als onderwijzers op te treden. De scholen waren
voor hen wel niet gesloten, maar nu alle leeraren Heidenen
waren, nam het onderwijs zulk een heidensch karakter aan,
dat het den Christelijken jongelingen onmogelijk was deze
lessen te volgen. Door dit besluit werd de weg tot beschaving
en ontwikkeling voor de Christenen gesloten en daardoor
werd hun tevens 'de toegang tot de hooge staatsambten
ontzegt, wint hiertoe was Bene geletterde opvoeding nood,
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zakelijk. Toen de geplaagde belijders des Heeren hun beklag
over die stelselmatige achteruitzetting indienden, antwoordde
de Keizer spottend: „Weest maar tevreden met uw geloof;
bovendien ide aanbidders van den „Timmerman" hebben
geen recht op beschaving."
Tolah bleek de herstelling des Heidendoms een droom te
zijn. luliaan begon zich eenzaam te gevoelen, al wis hij thans
alleen d&or Heidenen omringd. Deze hovelingen stemden hem
wel alles toe, wat hij beide, maar waren volstrekt niet van
plan zoo ingetogen ten matig te leven als hun Keizer. Zij
gingen liever naar den schouwburg dan naar den tempel en
die dagelijksche offers verveelden hen evenzeer als de boet
hunnen kei:ze^rlijken Gebieder. Een verdraag -predikatënv
Christenkeizer zou hun aangenamer zijn geweest dan-zame
deze dweepachtig vrome Heiden. De Keizer deed het onmogelijke gom het oude Heidendom te hervormen. Brief op brief
schreef hij aan de priesters, om hen te vermanen het volk
op te wekken tot deugd en godsdienstzin, maar het baatte
hem niet, want wel kon hij beproeven schoone vruchten aan
den boom des Heidendoms te binden, maar te bewerken,
dat die boom 'zelf verbeterd ,werd en goede vrucht voort
dit vermocht hijg niet. Hijg offerde zichzelven op,-bracht
werkte met inspanning van alle krachten, maar 't was alles
tevergeefs! Zelfszijne vroegere vrienden lieten hem met zijne
hersensschimmen alleen staan.
In zulk eerie stemming begaf hij zich naar Antiochië in
Syrië, om daar maatregelen te nemen voor een nieuwren
veldtocht, tegen de Perzen. Nieuwe teleurstellingen wachtten
hem daar. De heiligdommen der goden waren verlaten en
vervallen, en toen hij den tempel van Apollo met groots
pracht liet herstellen, verscheen op den dag der plechtige
inwijding, behalve Juliaan en zijn gevolg, slechts een oud
man, die een gans offerde. 't Baatte niet, dat de Keizer eens
lange strafrede hield over zooveel onverschilligheid: hij werd
zelf een voorwierp van de spotternij des volks. 01má zijn langen
baard noemde men hem den heler, (en zinspelend op zijne
,
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veelvuldige offers, sprak het volk: „'t Is geen wonder, dat

het vleesch zozo duur wordt, als de Keizer zelf slager is."
Kort daarop brandde de nieuw' opgebouwde tempel van
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Apollo af, waarschijnlijk door onvoorzichtigheid van den
dienstdoenden priester, maar de vertoornde Keizer schoof do
schuld op de Christenen, liet de hoofdkerk van Antiochië
sluiten en de gemeente had weer hare martelaars. Kort daarop
verscheen een nieuw keizerlijk besluit, waarbij 'bepaald werd,
dat voor alle ambten bij voorkeur Heidenen zouden benoemd
worden.
Ook aan andere plagerijen ontbrak het niet; alle eetwaren
die op de markt verkocht werden, liet hij dagelijks besprengen met water, dat aan de goden gewijd was. Hier en daar,
plunderden de Heidenen de 'woningen der Christenen of
doodden de trouwe belijders, en opt alle klachten antwoordde
de Keizer: „Wat beteekent dat? Is het een misdaad, als een
Griek tien Gallile ërs doodt?"
En toch -vaas Juliaan onrustig. Hij; snelde van den eenen
tempel naar eden anderen, lag uren lang geknield voor dei
beelden zijner goden -en overdekte die met kussen. De nachten
bracht hij in zijne studeerkamer door en daar schreef hij zijne
geschriften vol schitterend vernuft, maar ook vol bitteren
haat tegen de Gallileërs en „den Zoon des timïmermans". En
met den dag werd zijn onrust en bitterheid grooter.
Eindelijk waren de toebereidselen tot den veldtocht tegen
de Perzen gereed en de Keizer vertrok aan 't hoofd zijner
legioenen. De Heidenen waren vol hoop; liep deze tocht
voorspoedig af, dan, zoo meenden ze, was de zegepraal des
Heidendoms verzekerd. De Christenen waren stil; zij hadden
er een voorgevoel van, dat er een oordeel Gods over de
wereld ging. Toen de beroemde wijsgeer Libanius in dezen
tijd een Christenpriester spottend vroeg: „Wat doet thans de
Timïnermanszoon?" antwoordde deze: „Hij maakt een doodkist voor uwen Keizer."
In den aanvang ging alles voorspoedig. Juliaan handhaafde
zijn ouden roem als veldheer en zegevierend trokken zijne
legioenen voorwaarts. Na meer dan één glansrijk wapenfeit
gaven zijne bedachtzame raadslieden hem den goeden raad
tevreden te zijn met den afloop en als overwinnaar terug te
keeren. Maar Juliaan wilde meer. Als geen tweede Alexander
de Groote wilde hij verder: alles zou voor zijne wapenen
bukken! De Perzen trokken terug en dagen lang trok het
,
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Romeinsche leger voort zonder een enkelen vijand te ontmoeten
in de brandend heete zandvlakten. De soldaten begonnen te
morren en eischten, dat de Keizer terug zou keeren. Tevergeefs gebruikte deze al' zijne welsp^r-ekendheid om zijne krijgslieden tot andere gedachten te brengen; hij moest aan
hun eiwh gehoor geven. Dit was het oogenblik, waarop de
Perzen gewacht hadden. Hunne lichte ruiterij bestookte dag
en nacht de doodelijk vermoeide Romeinsche soldaten, die
bovendien gebrek aan levensmiddelen begonnen te krijgen.
Juliaan kon zich niet ontveinzen, dat zijn toestand hoogst
hachelijk !was. Vervlogen waren al zijne droombeelden van
de herstelling van het oude in volle heerlijkheid. Op een
morgen, toen hijg met zijne priesters naar teekenen zocht om
de toekomst te kennen, weerklonk eensklaps de oorlogskreet
der Perzen. Onmiddellijk sprong de Keizer te paard en met
ware doodsverachting drongen zijne legioenen op de vijanden
in. Nog eenmaal lachte het krijgsgeluk hem tegen en hij
behaalde eene glansrijke overwinning. Jubelend begeleidden
zijne soldaten hem naar zijne 'tent, maar nauwelijks had hij
zijne wapenrusting afgelegd, of de Perzen herhaalden den
aanval van de andere zijde. Zonder zich den tijd te gunnen
zijne wapenen aan te gorden, snelde hij naar de kampplaats.
Opnieuw.ontwikkelde zich een heete strijd; andermaal deinsden de Perzen af, maar de zege was duur betaald. Door een
pijl getroffen viel fuliaan doodelijk gewond ter aarde. Na
een paar uren stierf hij, terwijl hijg met gebalde vuist vol
verbittering uitriep: „Gallileër! Gij hebt toch overwonnen!"
Dit was het einde van Juliaan den Afvalligen. Het woord
van zijn tijdgenoot, den beroemden Kerkvader Athanasius,
bleek waarheid te zijn, toen deze met het oog opde her
leving des Heidendoms sprak: „Het is slechts een wolkje;
het zal voorbij gaan."
De ijdele p►oagingen van Juliaan waren de laatste stuiptrek
stervend Heidendom. Het kruis had gezegevierd.-kingevaht
(

XVIII
Kettersche Secten.

Gevaarlijker nog voor de Kerk dan de vervolging, waaraan
zij drie eeuwen had blootgestaan, waren de Joodsehe en
heidensche ketterijen, die gedurig de Kerk binnen slopen. De
Joodsehe secten, gewoonlijk Judaïseerende secten genoemd,
poogden het Christendom `binnen de enge grenzen van een
bekrompen en ten dopode opgeschreven Jodendom te beperken.
Van de andere zijde werd getracht de nieuwere Grieksche
wijsbegeerte en de Oostersche thesophie 1 ) saam te smelten
met het Christendom.
Tot de Joodsch-Christelijke secten behooren de Nazareërs
,

en de Ebionieten De eerstgenoemden achtten zich nog altoos
.

gebonden aan de Mozaïsche cerem^oniëele Wetten, maar achtten
dit voor de Christenen uit de Heidenen niet beslist noodzakelijk
tot zaligheid. Zij verwierpen de R,abbijnsche leeringen, maar
geloofden aan een vleeschelijk Chiliasme, d.i. een duizendjarig
rijk, zooals het met hun Joodsohe Messias-verw^achting overeen
kwam. De Ebionieten (aldus genoemd naar het Hebreeuwsche
woord ebion=arm, d.i. vroom) achtten het onderhouden der
Joodsche ceremonieële wet voor allen noodzakelijk ter zaligheid.
Zij beschouwden Christus wel als den Messias, maar zagen
toch in Hem slechts een mensch, die bij den doop met Goddelijke eigenschappen ï vas toegerust. Paulus werd door hen
,

1 ) Theosophie beteekent (gewaande) Godskennis door bovennatuurlijke
ingevingen en verschijningen verkregen.
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verketterd en -evenals de Nazareërs hielden zij vast aan een
zinnelijk Chiliasme.
Beide secten werden vrij spoedig overwonnen en het
onkruid, door hunne Zeeringen op den akker der Kerk gezaaid
en opgeschoten, werd tamelijk spoedig weer uitgerukt. Veel
gevaarlijker voor de Kerk was de anti-Christelijke geest, die
uit het Heidendom voo rtkwam en als Gnosticisme en Manicheïsme
het Christendom met ooveel' heidensc'he blestanddeelen vermeng
de, dat het schier onkenbaar w!as. Wel is het der Kerk gelukt
ook dit onkruid uit te roeien, maar eerst na zwaren strijd.
De eerstgenoemde ketterij bestond nog in de zesde eeu w
terwijl sporen van het Manicheïsme nog in de Middeleeuwen
voorkomen. Over deze laatste ketterij zal iets worden medegedeeld in het hoofdstuk, dat over den Kerkvader Augustinus
handelt. Hier volgt eene korte uiteenzetting van eerstgenoemd
stelsel.
Het Gnosticisme is afgeleid van het woord „gnosis", dat
kennis bieteekent. Zooals de Judaïseerende senten het Jodendom
in de Kerk tratchtten te brengen, zochten de Gnostieken de
Grieks^cthe !wijsbegeerte met het Christendon te vermengen. De
heidensche bestanddeelen zijn daarbij zóó overwegend, dat het
Christelijke in de meeste gnostische stelsels als het ware er
onder verdwijnt. Er bestonden verschillende richtingen onder
de Gnostieken, maar al deze stelsels zijn tot twee hoofdgroepen
te brengen, nl. de Egyptische, waarin de Grieksche wijsbegeerte
de overhand heeft, en de Syrische, die meer overeenkomst
toont met het Parsisme, d.i. de wijsgeerige natuurdienst der
Perzen.
Het doel van het Gnosticisme is: het ontstaan van de wereld
en van het kwaad te verklaren.
De Egyptisehe Gnostieken dachten zich den hoogsten God als
de in zichzelf besloten onpersoonlijke oorzaak van alle zijn,
die uit zichzelf te voorschijn getreden en daardoor tot een
zelfbewuste Persoonlijkheid geworden is.
Uit deze oorspronkelijke Godheid ontstonden nu, evenals
het licht uit het vuur, een reeks van Goddelijke wezens van
lageren rang, Aeonen genaamd, die, naarmate ij zich verder
vaal de Godheid verwijderden, zwakker werden.
Tegenover God en ook eeixw+ig, gelijk Hij, staat de materie
-

,

of de stof, een levenlooze en wwezenlooze massa, doch voor
vorming vatbaar.
Door aanraking en vermenging der eeuwige stof met het
Goddelijke werd de grond gelegd tot het ontstaan der stoffalijke wereld. Toen n.1. een der Aeonen, die het verst van de
Godheid verwijderd was in de materie verzonk, werd de
stof bezield door de lichtvolheid van dezen Aeon, die
zoodoende Demiurg of wereldschepper werd. Het verzet of
de strijd van de stof tegen het licht of het Goddelijke deed het
kwaad ontstaan.
De pogingen van den Demiurg of wereldschepper, diei
meestal als de God des Ouden Verbonds beschouwd werd,
om het kwaad uit te drijven en daardoor de wereld te verlossen, kmislukten. Daarom werd Christus, een der hoogste
Aeonen, door God gezonden als verlosser. Christus daalt in een
schijnlichaam op aarde, herinnert de zielen aan haar verheven
afkomst en leert haar den rechten weg om naar het rijk des
lichts, het 'pleroma geheeten, terug te keerent Daar Christus
slechts een schijnlichaam heeft, was zijn kruisdood eigenlijk
een gezichtsbedrog. De verlossing, waartoe Christus brengt, is
de bevrijding der zielen van de, haar omringende stof door een
aanhoudenden strijd er mede. De gelouterde zielen klimmen
op in het licht, terwijl de anderen door middel der zielsverhuizing het reinigingsp'oces opnieuw► moeten doorloop-en, totdat
eindelijk alle lichtdeelen 'ijn afgezonderd; dan zinkt de overblijvende materie in het niet terug.
De leer, dat Christus in een s'chijnlichaam op aarde nederdaalde, Werd niet door alle Gnostieken beleden. Volgens sommigen
onder hen vereenigde Christus zich met den door den Demiurg
gezonden menschelijken Messias Jezus en verliet dezen weer
bijl de kruisiging om tot den hoogsten God terug te keeren. Voor
't overige was beider stelsel hetzelfde.
Het Syrische Gnosticisme stelt naast het rijk des lichts
een eeuwig bestaand wild rijk der duisternis met Satan aan
het hofofd. De aanraking van beide machten was de grondslag
van het 'ontstaan der wereld. De God der Joden peinst op
hulp om ide wereld te verlossen uit de macht der duisternis ,
doch zijne profeten zijn geheel machteloos tegen de geesten
der duisternis. Daarop verschijnt Christus, met een schijn,

-
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lichaam bekleed, op de aarde en brengt gnosis en de wet,
die de onthouding gebiedt van alles, waardoor de inensch
aan de ►materie dienstbaar wordt. Satan tracht de verlossing
van de zielen Wel tegen te houden, maar eindelijk worden
toch alle lichtdeelen afgezonderd. Het rijk der duisternis,
nu tot zichzelf beperkt, verteert langzamerhand zichzelf.
Aan beide stelsels, het Egyptische en het Syrische, ligt
het dualisme ten grondslag, d.i. de leer van de twee beginselen
van goed +en kwaad. Het gnosticisme kent geen zonde, geen
genade, geien verzoening en is dus wezenlijk heidensch. Bovendien vervielen later de meeste gnostische secten tot zedeloosheid, onder voorgeven, dat een toegeven aan de lusten des
vleesches het krachtigste middel was om het vleesch te duoden !
Dat het Gnosticisme zich reeds heel spoedig in de Kerk
oplenba,arde, blijkt wel uit ; het feit, dat reeds de Apostel
Johannes een bekende Gnostiek uit dien tijd, Cerinthus
geheeten, bestreed en de geloovigen voor deze dwaalleer
ernstig waarschuwde.
Onder de vele kettersche. secten, die in de eerste eeuwen de
Kerk beroerden, zij hier alleen nog genoemd de secte der
Monta.nisten, aldus genoemd naar -den stichter Montanus, een
Frygiër van geboorte, die in het midden der tweede eeuw
optrad. Tot het Christendom bekeerd, gaf hij zich al
spoedig uit voor den door Christus beloofden Paracleet of
Trooster (Joh. 14 :26 en 15 :26). Vergezeld door twee profetessen, begon hij zijn werk als hervormer. Hij ijverde voor
eene reine gemeente van kinderen Gods. Openbaringen,
voorspellingen en visioenen of gezichten schenen zijne bewering te bevestigen en het duurde niet lang, of hij had
talrijke aanhangers gevonden. Hij predikte de strengste onthouding, want dit voert, zoo Teerde hijg, tot de volnaaktheid.
Vasten is daartoe noodzakelijk; de ongehuwde staat aanbevelingswaardig en -een tweede huwelijk stond bij hem gelijk
met ontucht. Het martelaarschap! moet gezocht worden, want
dit voert tot een hoogere zaligheid in het Paradijs.
Ten opzichte van de lieer ijverden de Motanisten voor eene
letterlijke opvatting der Heilige Schrift, waardoor ze soms
wel tot eenzijdigheid vervielen, maar toch een krachtigen dam
opwierpen tegen het voortwoekerend Gnosticisme eenerzijds,
,
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en anderzijds tegen de willekeurige allegorische Schriftuit
welke in die dagen hij de Kerk maar al te veel-legin,
in zwang was. Al '"t naar het Heidendom zweemde was
voor hen uit den booze en voor wetenschap en kennis voelden
ze niets; ze verachtten die. Den kinderdoop verwierpen zij
en de sacramenten werden door hen geminacht, maar de
buitengewone genadegaven en vooral de gave der profetie
achtten ze noodzakelijk; waar deze ontbraken, was de ware
Kerk niet. Door de komst van Montanus als den beloofden
Paracleet was de Kerk tot den mannelijken leeftijd der rijtheid
gekomen en dus was haar geheele volmaking in het Duizendjarig rijk spoedig te verwachten.
Het doel van Montanus was niet eene nieuwe Kerk te
stichten, maar de bestaande Kerk te zuiveren van alle
wwereldsgezindheid, die langzaam was ingeslopen; dus:
hervorming der Kerk in de Kerk.
In 't begin zagen zelfs sommige Kerkleeraars in het op
der Montanisten een heilzaam, bederfwerend zout voor-tredn
de Kerk. Hun aanzien steeg niet weinig, toen de beroemde
Carthaagsche presbyter Tertullianus voor eenige hunner inzichten, vooral wat de uiterst strenge ascese betrof, gewonnen werd.
Het Montanisme hield zich geruimen tijd in de Kerk
staande, en hoewiel de secce later te niet ging, bleven som6mige hunner begrippen hier en daar voortleven om zich eeuwen
later in de Doo p;ersche secten opnieuw te openbaren.
,

,
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XIX.
De Ariaansche Strijd.

Met de verheffing van het Christendom tot Staatsgodsdienst
had Constantijn aan de Kerk wiel uitwendige rust geschonken,
maar hij beleefde het niet, dat de Kerk ook tot inw!endigen
vrede kwam. De uitwendige rust en voorspoed droeg er niet
weinig toe bij', dat een hevige strijd ontbrandde, die de Kerk
jaren lang in groote beroering 'bracht. Te Alexandrië woonde
een ouderling, Arius geheeten, een geleerd en welsprekend
man en daarbij een streng asceet. Bij velen stond hij hoog
,

aangeschreven, zoodat hij een grooten invloed bezat. Het ging
,

hem echter bij: al zijne geleerdheid als velen; wat hiji met zijn
verstand niet begrijpen kon, verwierp hij. Indien Arius ootmoedig en nederig van hart -ware geweest en den Heere om
wijsheid en licht had gesmeekt, dan zouden zeker zijde b ezwaren over de ondoorgrondelijke diepte der verborgenheid
van den Drieënigen God weggevallen zijn. Want dit leerstuk
der waarheid was het, waar Arius zich niet mee vereenigen
kon. Hij beweerde, dat de Zoon uit niet door den wil van
God geschapen en dus eerste schepsel was. Hij was wèl do
wereldscheppper, maar niet waarachtig en eeuwig God, ofschoon
Hij Wel God genoemd en als God kon aangebeden worden.
Deze dwaalleer, die èn tegen het Woord Gods èn tegen de
algemeen erkende leer der Kerk indruischte, verkondigde hij
met de grootste stoutmoedigheid, en het ontbrak hem, dank
zijl zijn grooten invloed, niet aan aanhangers.
Alexander, Bisschop van Alexandrië, kwam met kracht tegen
deze dw'aalleer op en verdedigde de waarheid van Gods Woord.
,

Toen Arius weigerde te Twijgen, riep Alexander eene Kerk
te Alexandrië bijleen, waar de leer van Arius-vergadin
kettersch wend verklaard en hijzelf met negen zijner aanhangers uit de, kerkelijke gemeens h.a werd gebannen. Doch
daarmede i s de twist niet geëindigd. De banneling begaf
zich naar Palestina en verkondigde zijne leer met zoove el vuur
en schijn van waarheid, dat een groot deel van het volk en
de Oostersche Bisschoppen zijne partij kozen.
Keizer Constantijn, die door deze twisten niet alleen de eenheid der Kerk, maar ook die van het rijk bedreigd zag, zond
den Bisschop{ Hozius naar Alexandrië om tot vrede te vermanen in deze, naar , zijne mleening, kleingeestige kibbelarij'.
Doch toen de Bisschop daar den omvang en, het gewicht van
den strijd leerde kennen en 'den Keizer hiervan onderrichtte,
riep deze in het jaar 325 te Nicea eene groote Kerkvergadering bijeen, die bijgewoond werd door ongeveer 600 personen,
waaronder 318 Bisschoppen. De Keizer opende de vergadering
met leene toespraak, waarin hijs zeide: ,,Ik bid u, beminde dienaren Gods len dienstknechten van onzen Verlosser Jezus
Christus, neemt de bron van onze twisten en verdeeldheden
weg en herstelt den vrede onder elkander."
De vergadering toog aan den arbeid, toetste het gevoelen
van Arius aan het Woord Gods, kwam tot het resultaat, dat
de Heilige Schrift de, eensiwtezendheid van den Zoon met den
Vader leert en dat mitsdien die leer van Arius tegen Gods
Woord was en als kettersch verworpen werd. Door Eusebius
van Cesarea werd 'daarop eenti gel'o.ofsformule ingediend, die
met eenige wijziging werd overgenomen als het zoogenaamde
Symbolum van Nicea. De hieronder volgende Geloofsbelijdenis
van Nicea is echter niet de formule, op deze kerkvergadering
aangenomen, maar (eene andere, uitgebreider belijdenis, waarvan
het ontstaan tamelijk onzeker is 1 ). Ze wordt echter de geloofsbelijdenis van Nicea genoemd, omdat daar in hoofdzaak
dezelfde belijdenis van de Godheid van Christus gehandhaafd
werd. De later opgestelde geloofsbelijdenis van Nicea is van
den volgenden inhoud:
„Wij geloo`ven in éénen God, `den Almachtigen Vader,
fi.

1

) Zie Prof. Biesterveld: Het Gereformeerde Kerkboek, blz. 143-145.
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Schepper des hemels en der aarde, en aller dingen, zienlijke
en onzienlijke;
En weiij 'geloo ven in éénen Heere, Jezus Christus, den eeniggeboren Zoon van God, geboren uit den Vader, vóór ,alle
eeuwen; God uit God Men Licht uit Licht; waarachtig God uit
waarachtig God; geboren en niet gemaakt; van hetzelfde
wezen net den Vader, door Wien alle dingen gemaakt zijn;
Die om ons menschen en om onze zaligheid is nedergekómen
uit den Hermeel en wleesch is geworden uit den Heiligen Geest
en de +maagd Maria ien een mensch is geworden; Die voor
ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus; Die geleden heeft en
begraven is en ten derde dage is opgestaan, naar de Schriften; En die opgevaren is ten Hemel en zit ter rechterhand
des Vaders; En wij gel.00ven, dat Hij zal wederkomen met
heerlijkheid, om te oordeelen de levenden en •de dooden;
Wiens Rijk geen einde zal hebben.
En wij gelboven in den Heiligen Geest, Die gesproken heeft
door de Profeten; en eene heilige, algemeene en Apostolische
Kerk.
Ik belijde e-enen Doop tot vergeving der zonden.
Ik verwacht de opstanding der dooden en het leven der
toekomende eeuwen. Amen."
Arius weigerde beslist de geloofsformule van de Niceesche
kerkvergadering te onderteekenen; hij werd daarom met zijne
aanhangers uit de gemeenschap der Kerk gesloten, terwijl zijne
geschriften verbrand werden en hijzelf verbannen. Doch de
Arianen gaven den moed niet op. Wetende, hoe wisselvallig de
gunst der Vorsten dikwierf is, rustten ze niet, vóór ze den Keizer
tot andere gedachten hadden gebracht. Weldra kwam Arius
weer bij het hof in gunst; hij werd uit zijne ballingschap
terug geroepen en de Keizer vorderde, dat hij in zijne kerkelijke
bediening zou hersteld worden. Immers, hij had nu niet alleen
de Geloofsbelijdenis van Nicea onderteekend, maar die zelfs
met een e.ed bevestigd. Maar Alexander, Bisschop van Constantinopel, die Arius wel kende, vertrouwde hem niet, in
weerwil van zijne belijdenis, en weigerde daarom standvastig
hem weder in de gemeenschap der Kerk pop te nemen. De
Keizer eischte gebiedend, dat Arius zou toegelaten worden,
en de vrome Bisschop die wel begreep, dat hijg tegen den wil
,
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van den machtigen Vorst weinig verm,oeht, riep de hulp in
van den almachtigen Koning der Kerk. Hij' bad, o de Heere
hem den dag van morgen niet wilde laten beleven, indien,
hij in dit opzicht dwaalde, maar dat in het tegenovergestelde
geval Anus, de bewerker van zooveel onheil, het loon zijner
goddeloosheid niet mocht ontgaan. De bepaalde dag kwam.
Jubelend trokken de Arianen, met Arius in hun midden, naar
de kerk. Maar eensklaps werd Arius door een hevige pijn
overvallen en vóór de Kerk bereikt was, had de man, die de
Kerk zóó in beroering gebracht had, reeds den geest gegeven.
De Heere had -dus het gebied van Bisschop! Alexander
verhoord.
Dit verhaal van den plotselingen dood van Arius als een
Godsoordeel is echter volstrekt niet boven allen twijfel
verheven.
De dood van Arius maakte echter aan de twisten geen einde.
Eigenlijk waren ter drie partij en: de partij van Nicea — de
reeshtzinnigen, de volgelingen van Arius en eenti middelpiartij,
welke leerde, -dat de Zoon gelijkwetiend w{as met den Vader,
niet van nature, maar door een bijzonder voorrecht; de Zoon
was dus den Vader ondergeschikt.
Deze drie partijeen bekampten elkander vinnig en beroerden
de Kerk jaren Lang. De voornaamste bestrijder der dw►aalleeraars zijner dagen was Athanasius, een man van groote
gaven en -een onwankelbaar geloof. Reeds opt -de beroemde
-

Kerkvergadering te Nicea trok hijg aller aandacht door zijn

klemmend betoog en niet minder door zijne vurige welsprekendheid. Langer dan veertig jaren diende hij de Kerk als
voorganger, eerst als Diaken, later als Bisschop. Twintig jaren
leefde hij in ballingschap en vaak was hij zijn leven niet
zeker, maar ,al's een rots stond hij pal te midden der stormen
en verdedigde de waarheid tegen dwaling, leugen en bedrog.
Gevreesd door zijne vijanden, deinsden dezen voor geen middel
terug, om hunnen tegenstander tot zwijgen te brengen. Nu Athanasius onoverwinbaar bleek, doordat hij bekleed was met de
volle wapenrusting Gods, werd het wapen der verdachtmaking
en van d-en laster tegen hem gebruikt. Hij werd n.l. beschuldigd, dat hij den Bisschop Arsenius vermoord had, ja, dat hij
diens afgehouwen hand ingezouten en als een toovermiddel
,
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bij zich droeg. Eene -Kerkvergadering werd in het jaar 335
te Tyrus bijeengeroepen en Athanasius moest als gedaagde
voor zijne rechters verschijnen. De aanklacht werd ingediend
en Bene gedroogde menschenhand als sprekend bewijs voor
de schuld van den aangeklaagde ter tafel gebracht De menigte
was verbaasd en ontziet en de vijanden juichten, terwijl de
vrienden van den godvreezenden Bisschop, sidderden voor het
lot, dat den kampioen voor de waarheid wachtte. Deze bleef
echter zeer kalm en vroeg zijn rechters, of ze den vermoorden Bisschop, persoonlijk gekend hadden. Sommigen antwioordden bevestigend op deze vraag. Nu opende Athanasius
eerie deur en geleidde een' man binnen, die niemand anders
was dan de dood gewaande Arsenius. Onder ademlooze stilte
sprak de beschuldigde: „Is dit 'de man, dien ik vermoord zou
hebben ?" Tevens toonde hij der verbaasde vergadering de
heide handen des Bisschops en vervolgde toen: „Gij ziet, dat
de an zijne twee handen heeft; hoe mijne beschuldigers aan
een derde gekomen zijn, mogen zij zelven weten!" Zijne aan
verstomden, doch niettegenstaande zijne onschuld schit--klagers
terend bewezen was, werd hij toch verbannen. Tevergeefs zocht
hij recht bij den Keizer; vruchteloos beproefden zijne vrienden
alle. mogelijke middelen om vernietiging van dit onre htvaardig vonnis te krijgen, Athanasius moest in ballingschap
gaan. Hoewel hij later weer tot zijne geliefde gemeente mocht
terugkeeren, was zijne vervolging toch nog niet ten einde.
Keizer Consttantius haatte den vromen leeraar met een doodelijken haat 'en zond zijne soldaten op hem af om hem levend
of dood aan hem uit te leveren.
Op een nacht, toen Athanasius den dienst in de kerk leidde,
begonnen de vijanden den aanval. Weldra was de kerkdeur
geopend, een hagelbui van pijlen viel op de verschrikte schare
en met ontbloote waarden -drongen de krijgslieden de kerk
binnen. Athanasius, niet in , het minst vervaard, vermaande de
gemeente om rustig uiteen te gaan, hijzelf wilde zijn post niet
verlaten. Zijne vrienden Wisten hem echter met geweld te
verwijderen, waarna hij een schuilplaats zocht en vond in de
ontoegankelijke voest'ijnen van Egypte. Na zes jaren mocht
hij' tot de zijnen wederkeeren en opnieuw de kudde weiden,
waarover de Heilige Geest hem tot herder had aangesteld,
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maar rust waas hem ook nu nog niet weggelegd. Onder de
regeering van Keizer Valens, een bloeddorstig en wreed vorst,
werden de aanhangers van Athanasius hevig vervolgd, maar
de vrome Kerkvader mocht in vrede Zijne dagen eindigen,
geliefd van de zijnen, gehaat en gevreesd door alle vijanden
van het Christelijk geloof (372). Zijn geheele leven was besteed
geweest aan 'den strijd met hen, die de Godheid van Christus
loochenden, want hij wist: wie den Zoon niet heeft, die heeft
ook den Vader niet.
Ook met den dood van dezen beroemden Kerkvader was de
strijd nog niet geëindigd, doch meer en meer helde de Kerk
tot het oude geloof over, dat in de geloofsbelijdenis van Nicea
was uitgedrukt. Maar het duurde tal van jaren, vóór de storm;,
door Arius verwekt, had uitgewoed. Toch had, onder de leiding des Heeren, Qok deze strijd moeten meewerken, om de
,raarheid duidelijker in het licht te stellen.
De reeds meergenoehnde geloofsbelijdenis van Nicea. vindt men
achter in ons Psalmboek. Daarop► volgt de geloofsvorm en
belijdenis van Athanasius, volgens het opschrift opgesteld in
't jaar 333. In dit ges'c'hrift, in 44 artikelen vervat, wordt
vooral het leerstuk van de H. Drieëenheid en de Goddelijke en
menschelijke natuur van Christus ontwikkeld. Ten onrechte
Wordt dit stuk echter aan Athanasius toegeschreven. Volgens
het thans aangenomen gevoelen dagteekent dit geschrift uit
de Se eeuw en is samengesteld uit twee geloofsformulen,
die in de 5e eeuw moeten opgesteld zijn (Zie: Prof. Biesterv'eld: Het Geref. Kerkboek, blz. 146 en 147).
Waarschijnlijk is dit geschrift op naam van Athanasius gesteld, omdat deze Kerkvader, zools we gezien hebben, met
kracht de Godheid van Christus verdedigd heeft tegenover
de vele ketters, die in zijne dagen de Kerk beroerden.
Het opnemen van de geloofsbelijdenissen, naar Nicea en
Athanasius genoemd, achter onze liturgische geschriften, bewijst duidelijk de overeenstempming tusschen de leer der
oude Kerk en onze Gereformeerde Belijdenis.

Beelden en Schetsen.

8

xx.
Ambrosius.

't Was in het jaar 374. De Kerkvoogd van Milaan, Auxentius, een ijverig voorstander der Ariaansche begrippen, was in
dat jaar overleden en de Italiaansche Bisschoppen waren met
de gemeente Van Milaan vergaderd om een nieuwen Herder
en Opziener te verkiezen. De vergadering was bijeen, maar
daar men het over de keuze niet eens kon worden, ging het
er allesbehalve stichtelijk tole. Men raasde en tierde, de oogen
flikkerden bij wijlen van toorn; scheldwoorden wierp men
elkaar naar het hoofd; zelfs de vuisten balden zich. Aller gemoederen waren in hevige gisting, want het gold de vraag,
wie den ledigen Bisshorpszetel zou innemen, een aanhanger
van Arius of een rechtgeloovig Katholiek. De Keizer had geen
beslissing willen nemen. Toen hem gevraagd werd, wie de
opvolger van den gestorven Kerkvoogd moest worden, had hij
geantwoord, gelijk een Christelijk Vorst betaamde: „Kiest u
een man, die zoowiel door zijn wandel als door zijne leer kan
voorgaan; dan zal ik gaarne mijn keizerlijken scepter voor
zijn onderwijs buigen en al's een zwak mensch zijne vermarningen als eene heilzame artsenij aannemen."
De gemeente moest dus zelf kiezen, en de beide partijen
stonden verbitterd en vijandig tegenover elkander met heets
hoofden -en koude harten. Elk oogenblik werd het rumoer
grooteg; het gevaar bestond zelfs, dat de strijdvraag met de
vuisten zou beslecht worden. Eensklaps -echter maakte het
onstichtelijk rumoer plaats voor Beene diepe stilte, want daar
,
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verscheen in de kerk, omstuwd door fijne kr?j►gslieden, do,
Stadhouder van Milaan in iijno schitterende kleeding en blinkende wapenrusting. Op waardigen en ernstigen toon ver
hij de vergaderden tot kalmte en wees hen meet klem-mande
en zondige van hun gedrag. Nog had
onbetamelijke
op het
hij niet uitges`proken, toen een zachte kinderstern+ riep: „Arnbrosius is onze Bisschop!" en onmiddellijk ivierd die kreet
door de •ansche menigte met toiejuiching herhaald. De Stad
stond verplet, en geien wonder, want die Ambrosius-houder
was hijzelf. Hij, de rechtsgeleerde, de staatsman, de krijgsman,
hij, de catechumeen, die nog niet eens gedoopt was, hijs Bisschop..... Hij verzette zich, wees op zijne onbekwaamheid
en onwaardigheid om zulk een heilig ambt te bekleeden, en
toen zijne tegenwerpingen niet baatten, verliet hijl ijlings het
kerkgebouw. Men zocht hem op in zijne woning, maar hij
bleef weigeren, ontvluchtte zelfs de stad, doch de liefde is
vindingrijk; ook in zijn schuilhoek zacht men hem op en op
dringenden toon smeekte men hemp toch gehoor te geven aan
het verlangen der gemeente. Nu begreep hij, dat hijg niet
langer mocht weigeren, vooral toen ook de Keizer hem ver
ocht zich de benoeming te 'laten welgevallen. Weldra ontving-z
hij, nu den Heiligen Doop en beklom den Bisschopszetel van
Milaan.
Deze Ambrosius werd in het jaar 340 uit zeer aanzienlijke,
Christelijke ouders geboren. Daar Jijin vader reeds vroeg kwam
te sterven, vertrok zijne moeder naar Rome, waar de jeugdige
Ambrosius eene zorgvuldige opvoeding genoot. Nadat hij zijne
studiën in de rechten volbracht had, trad hij in den dienst
des Keizers, weinig vermoedende, dat hij' later in den dienst
der Kerk zou treden. Zijne vooruitzichten waren schitterend,
want spoedig was de veelbelovende jonge man opgeklommen
tot Praetor of Stadhouder van Boven-Gallië, welk ambt hij
met voorbeeldigen ijver vijf jaren bekleed had, toen hij, gelijk
we gezien hebben, onverwachts geroepen werd de Kerk te
dienen. Toen hij zijne herderlijke bediening aanvaard had,
schonk hij het grootste deel vain zijn vermogen aan de armen,
die hij steeds zijne rent- en schatmeesters noemde. Als Bisschop
gras hij ijverig, liefderijk, maar tevens gestreng. De nachten
gebruikte hij! grootendeels voor zij ne studiën, maar des daags
,
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arbeidde hij in het belang der gemeente. Dagelijks verklaarde
hij Gods Woord, onderwees de catechumenen, bezocht de zwak
kraken en stervenden en as te allen tijde gereed raad en-ken,
troost te geven aan een ieder, die tot hem kw'am. Hij; werkte
steeds met geopende deur, opdat ieder, die zijn voorlichting
noodig had, vrij en ongevraagd kon binnentreden. Met groote
liefde gedacht hij aan de arme gevangenen, die door de woeste
Gothen als slaven "rd-en meegesleurd. Zooveel zijne middelen
toelieten, kocht hij deze arme slaven vrij, en toen zijne eigene
middelen tot dit liefdewerk ontoereikend waren, maakte hij
de kerksieraden en gouden Avondmaalbekers te gelde, om
zoo doende de arme gevangenen te bevrijden. „'t Is beter,"
zoo sprak de vrome zielenherder, „het H. Avondmaal des
Heeren met eenvoudige gereedschappen te bedienen, dan onze
gevangen broeders en zusters in ketenen te laten zuchten."
In weerwil van den grooten naam, dien hij had, bleef hij:
ootmoedig en nederig. In één zijner geschriften klaagt hij van
zichzelven: „Wanneer zal ik toch van mijzelf kunnen getuigen : Ik heb veel lief, want mijne zoenden zijn mij vergeven,
die vele zijn. Ik moet het bekennen: mijne zonden waren nog
grooter dan die der zondares, en mij is nog meer vergeven,
daar ik uit de ijdelheid der wereld tot den dienst der Kerk
geroepen ben." Zijn invloed was weldra buitengewoon groot,
niet alleen onder het volk, maar ook aan het hof. De vrome
twintigjarige Keizer Gratianus schreef Ambrosius :een brief,
waarin hij zijn verlangen uitdrukte, door den Bisschop verder
onderwezen te worden in de waarheid, die hij, beleed en liefhad, opdat hij mocht toenemen in de kennis van Gods Woord.
Natuurlijk voldeed de Kerkvader bereidwillig en verheugd aan
het verzoek van den vorstelijken jongeling en werd zijn leermeester. Vier jaren later werd deze veelbelovende Vorst door
zijn veldheer Maximus omgebracht en algemeen vreesde men,
dat deze geweldenaar ook Italië zou binnen rukken. Ambrosius ontzag zich niet den moeilijken en gevaarlijken tocht
over de Alpen te ondernemen om den w loesteling te bewegen
terug te trekken. En zóó groot was de invloed van den Kerkvoogd, dat Maximus hem gehoor gaf en Italië bevrijd bleef
van moord en plundering.
Toen onder den invloed der Keizerin-Moeder de Arianen
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weer stout het hoofd ophieven, omdat ze openlijk door het
hof begunstigd werden, schroomde Ambrosius niet den jongen
Keizer Valens in krachtige bewoordingen te vermanen, dat hij!
toch de leer der Apostelen zou handhaven en geen gehoor
geven aan de dwalingen der Arianen. Doch dit schrjven
haalde hem de verbittering des Keizers op den hals, die zóózeer gebeten waas op den vrijmoedigen Bisschop, -dat hij de
kerk door rijnee soldaten liet omsingelen en den prediker beval
buiten te komen. Onverschrokken antwoordde Ambrosius den
Keizer: „Gij. kunt mijt dooden, en ik vrees niet te sterven,
maar de schapen van Christus zal ik niet gewillig overgeven,
om ze door de wolven te laten 'verscheuren." Hoewel het hof
den Bisschop, als den gevreesden bestrijder der Arianen, steeds
een geweldigen haat toedroeg, liet men hem voortaan toch
ongemoeid. Dat Ambrosius zonder aanzien des persoons han
blijkt vooral uit zijne houding tegenover Keizer Theo--del,
dosius den Grooten. Deze vorst was niet kwaad, doch hij had
een zeer driftig karakter. In 390 was er te Thessal'onika een
oproer ontstaan, waarbij een keizerlijk beambte was vermoord.
Ambrosius, die den opvliegenden aard van zijn' Vorst kende,
begaf zich met andere Bisschoppen, die juist ter vergadering
te Milaan bijeen waren, tot den Keizer en smeekte hem
dringend toch genadig te handelen en vooral toch niet de
onschuldigen met de bedrijvers der wandaad te straffen. Zijg
ontvingen geruststellende verzekeringen, maar opgestookt door
zijne raadslieden, zond de Keizer bloedige bevelen naar Thessalonika, opdat de oproerige stad tot een voorbeeld zou gesteld
worden. Wèl kreeg de Keizer kort daarop berouw en zond een
tegenbevel, maar het was te laat. Met de grootste wreedheid
,waren in drie uren tijds niet minder dan 7000 menschen, 1
schuldige en onschuldige, vermoord. Toen die tijding bekend
werd, ging er door het geheele land een kreet) van afgrijzen
op. Ambrosius schreef den Vorst een ernstigen brief over deze
verregaande rwreedheid, doch Theodosius antwoordde er niet op,
Korten tijd later, terwijl de Bisschop juist gereed stond den
dienst in de kerk te Milaan aan te vangen, Werd hein bericht,
dat de Keizer met zijn hofstoet naderde. Ambrosius ging den
Keizer in het voorportaal te gemoet en weigerde hem den
toegang tot het bedehuis. „Met welke voeten wilt gijp dit hei,
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ligdom betreden?" voegde hij den ontstelden Vorst toe. ,,Hoe
kunt gij uwe handen, die nog druipen van het bloed der
onschuldig vermoorden, opheffen tot het gebed? Hoe met
zulke handen het brood en den drinkbeker aannemen, om den
dood des Heeren te verkondigen? Verwijder u van hier, om
niet misdrijf op misdrijf te stapelen, en onderwerp u aan de
tucht der Kerk als een band van God gegeven, om' u te genezen." De Keizer stond versteld. Hij trachtte zich te verontschuldigen en haalde David aan, die ook 7Jw^aar gezondigd had
en toch vergiffenis ontving, doch het antwoord 'van den onverbriddelijken Kerkvoogd luidde: „Volg David na in zijn berouw,
gelijk gij' hem in zijne zonden hebt nagevolgd." Theodosius
onderwierp zich en bleef acht maanden uit de kerk verwijderd.
Toen het Kerstfeest naderde, gevoelde de Vorst echter groove
begeerte om weer met de schare van geloovigen te mogen
opgaan naar Gods Huis. Nederig vroeg hijg de toestemming
des Bisschops, maar deze weigerde: de tijd van boete was nog
niet om. Toch verscheen de Keizer aan de kerkdeur. Weder
trad Ambrosius hem te gemoet, zeggende: „Komt gij' herwaarts, om het heilig gebod van God te trotseeren?"
„Neen, mijn vader," klonk het vorstelijk antwoord, ,,maar om
mijn te onderwerpen aan alles, wat gijl mij gebiedt. Alleen,
weiger mij niet den toegang tot de 'voorhoven des Heeren."
De Bisschop vorderde, dat hij openlijk zijne schuld belijden
zou en de Vorst beloofde zulks. Theodosius, de machtige Kei
wilde zich nu naar zijne zitplaats begeven, die binnen het-zer,
hek in het koor was, maar Ambrosius voegde hem toe: „Ga
heen en voeg u bij de anderen; het 4purper maakt wel vorsten
maar geen priesters." Gehoorzaam nam de Keizer de aangewezen plaats in, legde zijn purperen mantel af, boog zich met
het aangezicht ter aarde en bad luide de woorden van den
l 19en Psalm: „Mijne ziel kleeft aan het stof; maak mij levend
door Uw Woord." Het volk weende en bad met den Keizer,
die voortaan een voorbeeld van ootmoed en nederigheid was.
Voorzeker, groot is de Vorst, die klein genoeg is, om zich
voor God te verootmoedigen, maar groot is ook de Priester,
die uit vurigen ijver voor den Heere, zelfs Vorsten durft
tegenstaan -en hun onbeschroomd Gods heilige geboden durft
voorhouden.
,
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De Keizerin Flaccila was ook eenti waardige diseip+elin des
Heeren, die niet alleen gaarne naar de lessen en vermaningen
van Ambrosius luisterde, maar persoonlijk armen en kranken
bezocht, troostte en hielp. Toen iemand eens de aanmerkingmaakte, dat dit aan hare hooge waardigheid niet paste, gaf
de vrome Vorstin ten antwoord: „Het geven, van goud voegt
aan de keizerlijke waardigheid, maar zou ik nog niet veel
meer mijne persoonlijke diensten Hem aanbieden, die mij dit
goud en deze waardigheid geschonken heeft?"
Ambrosius heeft de Kerk van Milaan 23 jaren mogen
dienen. Al was hij nu juist geen genie, hij was toch een man
met groote talenten, voorbeeldige trouw, onvermoeide
zaamheid, innige vroomheid en een krachtig geloof. In weerwil
van zijn uitgebreid herderlijk Werk, wist hij toch nog tijd te
vinden oen veel te schrijven. Zijn merkwaardigste geschrift
is getiteld: „Over de plichten der geestelijken," een werk in
drie deepen, waarin voor het eerst de Christelijke zedenleer
wetenschappelijk behandeld wordt. Ofschoon dit boek volstrekt
niet zonder gebreken is, is het rijk aan schoonti gedachten
en uitnemende leeringen.
In de maand April van het jaar 397 wads de taak van
Ambrosius op deze aarde afgedaan en nam de Heere dezen
getrouwen dienstknecht tot Zich.
,

XXI.
Johannes Chrysostomus.

In de vierde en vijfde eeuw mocht de Kerk van Christus
zich verheugen in het bezit van vele uitmuntende leeraars,
die werkelijk steunpilaren der Kerk mogen genoemd worden.
Onder deze mannen bekleedt de Kerkvader Johannes eerre
zeer voorname plaats. En inderdaad, hij- was met recht een
Johannes, een genadegift Gods. Als helder denker, uitnemend
Schriftverklaarder en groot geleerde muntte hij boven velen
uit en daarbij had God hem zulke buitengewone redenaars gaven geschonken, dat men hem den bijnaam gaf van
Chrysostomus, d.i. Guldenmond. Maar het heerlijkste is wel,
dat hij een innig kind Gods was, die den Heere in nedecri-heid diende en zijne veelvoudige schitterende gaven alleen in
den dienst des Heeren besteedde.
Deze merkwardige man werdomstreeks het jaar 347 te
Antiochië geboren, dezelfde stad, waar de belijders van Jezus
het eerst den naam van Christenen ontvingen. Kort na zijne
geboorte stierf zijn vader, zoodat zijne godvruchtige moeder
Anthusa alleen voor zijne opvoeding had te zorgen, van welke
taak zij zich voortreffelijk kweet.
Als jongeling woonde hij de lessen in de wijsbegeerte en
de letterkunde van den beroemden heidenschen wijsgeer
Libanius bij, en aan diens onderwijs had hij voor zijne wetenschappelijke ontwikkeling veel te danken.
Na volbrachte studiën werd h ij advocaat, doch al zeer
spoedig bevredigde deze werkkring hem niet, waarom hij
,
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besloot zich aan den !geestelijken stand te wijden. De Bisschop
zijner woonplaats belastte zich gaarne met de taak dein talentvollen jongen -man het noodige onderricht te geven. Deze
Bisschop !was een aanhanger der Antiocheensche school, welker
leerlingen zich hierin onderscheidden, dat zij voorstanders
waren eener eenvoudige Bijbelverklaring en daardoor vrij
bleven van het kwaad der Alexandrijnsche school, die door
hare allegorische uitlegging van elke Sehriftuurp^laats maakte
wat zip verkoos.
Nadat Johannes zijne; godgeleerde studiën volbracht had,
bracht hij eenigen tijd in een klooster door, maar wegens
was
as hij spoedig genoodzaakt in het openbare leven terug te keeren en weldra werd hij tot Presbyter of
Ouderling gewijd.
Nu openbaarden zich zijne vele gaven in al haar luister,
hij bleek een even uitmuntend herder als uitstekend redenaar
te zijn.
Te Antiochië was tengevolge der zware belastingen een
oproer uitgebarsten; de gtandbeelden des Keizers had men
langs den grond gesleurd en op allerlei wijzen zich aan
majesteitsschennis schuldig gemaakt.
De opstand werd door soldaten gedempt, doch toen de
wilde roes voorbij was, kwamen de burgers tot nadenken over
de gepleegde euveldaden en vreesden, dat de beleedigde Keizer
Bene bloedige wraak zou nemen. De Bisschop begaf zich naar
Constantinopel, 's Keizers residentie, om zoo mogelijk den
vertoornden Vorst tot niededoogen met de schuldige stad te
bewegen. Met klimmenden angst werd de terugkomst van den
Kerkvorst verbeid. De kerken schenen te klein om de benauwde
schare te kunnen bevatten, want velen, die in dagen van
voorspoed het Huis des Heeren maar al te veel voorbij
gingen, zochten thans daar den troost, dien ze nergens konden
vinden. Terwijl de gemeente daar in wanhoop en diepe ver
slagenheid neerzat, beklom Johannes, die toen reeds den bijnaam van Chrysostomus verworven had, den kansel en in
ademlooze stilte luisterden de bedrukten naar de bezielende
woorden van den redenaar, die nu eens op strengen toon de
ellendige ie!egl,00pers, die het oproer verve 'ekt hadden, tu^dhtigde,
terwijl hij de schare opwekte tot ootmoedig en geloovig gebed,
,
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en dan weer wees hij hen er op, dat, wiel beschouwd, het
kind Gods altijd gerust koen Zijn. „Gij vreest," zoo sprak hij,
„de wraak van een menschehjken rechter en zijt met angst
vervuld over het verlies, dat gij aan uwe goederen, aan uw
eer, aan lijf en leven kunt ondergaan voor ééne zonde, die,
gij bedreven hebt: hoe zult `gij- niet op den dag van het groote
wereldgericht sidderen, wanneer uw eeuwig lot zal beslist
worden door den Rechtvaardigen Rechter, aan Wien gij
rekenschap moet geven van uwf gansche leven! Gij wendt
alles aan, om de gramschap van den beleedigden Keizer te
verzoenen; gijp verootmoedigt u en zoekt voorspraak. Hoeveel
meer moest er u aan gelegen liggen om door ootmoef l g
berouw de genade Gods te verkrijgen, die gij door uwe! zonden
verbeurd hebt."
Maar hoor, hoe hij verder de vromen bemoedigde:
,,Wie deugdzaam leeft, naar Gods 'wil, dien kan niemand
zijn innerlijken vrede ontrooven. Wie zich verblijdt in de
goede hope, kan door niets in treurigheid worden gedompeld.
Wat toch zou men kunnen doen, waardoor men hem zou
kunnen beangstigen? Hem zijne schatten ontnemen? Maar hij
heeft Zijn schat in den hemel. Of hem uit zijn vaderland
,
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,

verjagen? Maar het Jeruzalem dat Boven is, is zijn vader-

land. Of hem in boeien slaan? Maar h'ij' heeft een vrij geweten
en voelt daarom die kluisters niet. Of zijn lichaam dooden?
Maar hij zal wieder opstaan. Gelijk hij, die met eerie schaduw
strijdt en in de lucht slaat, niemand kan deren, zoo strijdt
ook hij, die tegen een rechtvaardige in 't strijdperk treedt,
slechts als met een schaduw en verspilt zijne kracht en kan
helm; ook geen enkelen slag toebrengen."
Bij het prediken liet de trouwe Presbyter het niet, maar
hij: zocht de bedroefden ook in hunne woningen op om hen
te troosten en te bemoedigen. Gelukkig voor Antiochië leende
de Keizer een goedgunstig ;oor aan de smeekingen des Bisschops
en schonk hij vergiffenis aan de stad.
In het jaar 327 overleed Neotarius, de Aartsbisschop van
Constantinopel en de eenparige cwiensoh van Keizer, geestelijk,

heid en gemeente was, dat Chrysostomus den ledig geworden

zetel zou innemen, die dan ook aan die roepstem' gehoor gaf.
't Werd weldra voor alteb duidelijk, welk een ontzaglijk
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verschil er bestond tusschen beide Kerkvoogden. Nectarius
waas een wereldling, die Zijne hooge waardigheid vooral uitte
in praal'vertoon. Chrysostomus was een waar discipel van
Christus, zich oefenende in de godzaligheid, in eenvoud
levende, die zijn vorstelijk inkomen vooral besteedde -om
hospitalen te bouwen en armen wel te doen; Nectarius heulde
met de zonden zijner gemeenteleden; Chrysostomus trok er
met kracht tegen te velde en ontzag de hebzucht en de
eelde der grootera evenmin als de loszinnigheid der mindere
standen. Hij trok even krachtig te velde tegen de geldgierigheid der hoogere geestelijken als tegen de ondeugden der
monniken en spaarde zelfs het lichtzinnige hof des Keizers
niet. Nectarius had zich nimmer bekommerd om het zielen
zijner gemeente te Constantinop►el; Chrysostomus waakte-heil
niet alleen als een trouwe herder over de kudde, die aan
zijne zorgen was toevertrouwd, maar hij zond zelfs zendelingen
naar de Heidenen. Een dezer bekeerde Heidenen, een Goth,
die thans zelf als voorganger onder zijne landgenooten arbeidde,
liet Chrysostomus eenmaal in de hoofdkerk te Constantinop^el
optreden. 't Was Bene indrukwekkende ure, toen die liichtzinnige inwoners der hoofdstad, zoo trotsch op hunne
beschaving, daar op den kansei' ;een bekeerden Barbaar zagen,
die uit Bene Gothische vertaling des Bijbels den tekst voorlas
en vervolgens daarover preekte. Toen hij ► zijne rede geëindigd
had, beklom de Aartsbisschop zelf het spreekgestoelte. „Heden, "
zoo sprak Chrysostomus, „hebt gij Heidenen hier zien optreden
om voor u te belijden, hoe groot de macht is van den
Gekruisigde. Waar zijn de wijzen dezer wereld? Ze zijn ver
waar zijn de Evangeliepredikers en tentenmakers?-dwen!E
In schier alle talen is Gods Woord overgebracht, waar heschaafden en barbaren de ware wijsheid uit putten. Dit is
geschied door de macht van den gekruisigden Heere. En
daarom ergere niemand zich, dat ik Barbaren in onze kerk
heb laten optreden, want dit is het sieraad, de eer der Kerk,
een bewijs van de kracht des geloof s."
Ook tegen de insluipende dwalingen verhief hij zijne stem.
Reeds van de vroegste tijden vond men Christenen, die den
ongehuwden staat verre verkieslijk achtten boven het huwelijks
omdat zij het huiselijk leven met zijne zorgen en be--levn,
,
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slommeringen hielden voor eene hindernis op den weg der
heiligmaking. Chrysostomus leerde integendeel, dat het huwelijk,
,wel verre van ;een beletsel te zijn voor de heiligmaking, voor
Christelijke echtgenoten juist het middel is om elkaar te
steunen op den w!eg des geestelijken levens. Het bestuur des
huizes, de opvoeding der kinderen noemde hij: edele plichten.
Indien ze goed vervuld Worden, kunnen zij: niemand hinderen
op den weg des levens; zulk eene vrouw, zulk een man geven
ons veel meer dan menig klooster het toonbeeld van een Gode
gewijd leven. Standvastig weigerde hij dan ook het huwelijk
van een echtpaar te ontbinden, als de man of de vrouw
zulks wenschte, om zich te wijden aan een ascetisch leven,
d.i. een leven van onthouding.
Met kracht ijverde hiij tegen de zonden van aanzienlijken
en geringen, van geestelijken en leeken. Dat zulk een man,
die als een gestreng boetprediker zijne machtige stem in de
weelderige hofstad deed weerklinken, bij vele hartelijke
vrienden ook vele bittere vijanden kreeg, kan geen bevreemding
wekken. Er ontstond eene machtige partij', gesteund door vele
geestelijken, die naijverig waren op s den roem van den godvreezenden Kerkvader, en die het op zijn ondergang gemunt hadden.
Onder den invloed van de Keizerin Eudoxia wisten de tegenstanders te bewerken, dat Chrysostomus voor eene kerkvergadering gedaagd wwerd, waar hij beschuldigd werd van
misbruik van macht, van :pogingen tot oproer, van hoogverraad,
en andere zware misdaden, waarvan het gevolg was, dat hij
van zijne waardigheid vervallen werd verklaard. Hoewel hij
zich aanvankelijk aan dit hoogst onrechtvaardige vonnis niet
stoorde, maar zijn herderlijk werk rustig voortzette, gaf hij
zich vrijwillig aan zijne vijanden over, toen ze hem gevangen
namen. Tot zijne vrienden sprak hij bij het afscheid; „Broeders,
houdt ernstig aan in 't gebed, en, om onzes Heeren Jezus'
wille, dat toch niemand zijn post verlate! Want ik ben, evenals
Paulus, bereid opgeofferd te worden en mijn scheiden is nabij.
Ik voorzie, dat ik eerst veel verdrukking zal te lijden hebben,
en dan zal ik dit onrustige leven verlaten. Ik ken de booze
list des Satans, die niet verdragen kan, dat hij dagelijks door
mijne prediking wordt aangetast. Christus is mijn leven; het
sterven is mij gewin. Dit leven is als Beene reine langs den
,
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grooten weg, waar alles, lief en leed, snel voorbij gaat. Zijn
wj beter dat de Patriarchen? Hebben wij iets voor bij de
Apostelen, dat mij langer en heter zouden leven dan zij?
Bovendien, de leer van Christus is met mijl niet begonnen en
zal ook met mij- niet eindigen."
De trouwe leeraar werd naar Bithynië verbannen, maar de
vreugde zijner vijanden was van korten duur. Het volk' werd
oproerig en eischte, dat de verbanniene terug zou geroepen
worden. Keizerin Eudoxia geraakte in angst en vreeze, want
openlijk beschuldigde men den Keizer, dat hij den vromen
Bisschop aan de luimen fijner gemalin had opgeofferd. Eudoxia
smeekte den Keizer het (banvonnis op te heffen en zijg schreef
zelfs een brief vol berouw aan den verongelijkten Bisschop
en vroeg nederig vergiffenis. Onder het gejuich der menigte
betrad Chrysostomus den welbekenden grond van Constantinopel en hervatte zijn veelomvattenden arbeid.
Lang duurde intusschen de goede verhouding tusschen den
Kerkvorst en het hof niet. De ijdele Keizerin wilde geen
afstand doen van :haar zondig leven en Chrysostomus kon niet
nalaten, haar ernstig en gestreng te bestraffen. Vooral toen
ze haar zilveren standbeeld voor de statige Aya Sophia, de
prachtige hoofdkerk van Constantinopel, liet oprichten, aan
welk beeld eene schier afgodische eer werd bewezen, bestrafte
de trouwe Aartsbisschop openlijk deze zonde en schroomde
niet de ate Keizerin biij de goddelooze Herodias te ver
hij begreep zeer goed, dat zij dorstte naar zijn-gelijkn,wat
bloed. ,,Wederom", zoo riep hij van den kansel, „danst
Herodias, wederom danst zij, en wederom eischt zij het hoofd
van Johannes den Dooper!" De woordspeling was al te
duidelijk om niet begrepen te worden en de vertoornde Vorstin
wist andermaal te bewerken, dat de man, die haar trotseerde,
in den kerker werd geworpen en daarna w ierd verbannen naar
Kukusus, in een wilde, koude landstreek van Armenië. Onderweg stond hij bloot aan harde mishandelingen zijner vijanden,
en toen hij zijn verbanningsoord bereikt had, leed hij onuitsprekel'ik door het ruwe klimaat en gedurige overvallen van
rooversbenden. Door sneeuw en. is Wanti hij de wijk naar de
kleine bergvesting Arabissus, waar hij drie jaren een leven.
van ontbering en bittere ellende noest leiden. Onophoudelijk.
,
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werd hi gekweld door belegeringen, hongersnood en pest.
Toch klaagde de vrome lijder niet, maar bleef goedsmoeds
te midden der verdrukking. IJverig verkondigde hij; Gods
Woord aan zijne plaatsgenooten, troostte de lijdenden en
kranken, deelde in dagen van honger brood an de armen
uit, kocht gevangenen en slaven vrij en zond op . eigen kosten
zendelingen tot de Heidenen, om hen bekend te maken met
den eenigen Naam, die onder de menschen gegeven is, door
welken wij zalig moeten vrden. Zoo arbeidde Chrysostomus
onvermoeid voort, zoolang het voor hem dag was, maar ook
dit vergunden hem zijne vijanden niet langer. Zij wisten te
bewerken, dat hij naar een nog meer afgelegen plaats, naar
Pityus aan de Zwarte Zee, werd gebannen. Afgetobd naar
lichaam en ziel ondernam hij de reis, begeleid door ruwe
krijgslieden, die hem vaak de noodige rust nog weigerden.
De vermoeienissen van dezen tocht, die drie maanden duurde,
kon zijn verzwakt lichaam niet verduren. Langs een bedehuis
komende, verzocht de martelaar zijn begeleiders vriendelijk
daar een poos te mogen uitrusten, doch het werd hem niet
toegestaan en nog vier mijlen sleepte men hem voort. Toen
kon hij echter niet meer en men moest weer naar het kerkje
terug. Hier had de vrome Bisschop de eindpaal van zijne
pelgrimsreize bereikt. Den 14en September 407 ontsliep hij
zacht en kalm in het kleine bedehuis te Komanna in Pontus
met ene levenss'pereuk op de lippen: „Geloofd zij God voor
alles!" Hij was gewoon te zeggen: „Voor dit wloord wijken
alle rwolken."
Dertig jaren later werd zijn gebeente overgebracht naar de
Apostelkerk te Constantinopel.
Onder zijne nagelaten geschriften bekleedt een werk over
het priesterambt eene voorname, plaats. „Het priesterambt,"
zoo schrijft hij, „is veel uitnemender dan de koninklijke
waardigheid en verre verheven boven het monnikenlev n.
Wie priester wil wezen, zij rein, heilig, door zijne deugd even
ver uitstekende boven de menigte, als Saul door zijne lichaammslengte uitstak boven de andere Hebreërs."
Johannes Chrysostomus bekleedt in de rij: der Kerkvaders
met recht eene voorname plaats.
,

,

,

XXII.
Aurelius Augustinus.

Aan het uitspansel schitteren sterren van verschillende
grootte en in het rijke mensohenleven is het niet anders.
Als eene ster der eerste grootte blinkt aan den Kerkhemel
de naam van Augustinus, die niet alleen door zijn persoonlijken arbeid der Kerk vele gewichtige diensten mocht bewijzen,
maar' ook door zijne vele geschriften gedurende eeuwen voor
velen tot groeten zegen is geweest.
Duizend jaren na zijn dood getuigde Luther, dat hij na
den Bijbel het meest aan de geschriften van dezen Kerkvader
te danken had, dat hij de leer der zaligheid had leeren
kennen.
Aurelius Augustinus werd den l3en November 353 te Tagaste
in het Afrikaansche landschap' Numidië geboren. Zijn vader
Patricius, een man van aanzienlijke afkomst, maar met weinig
fortuin, was een Heiden en toonde de grootste onverschilligheid voor den godsdienst. Zijne moeder Monica was eene
oprechte Christin -en verdroeg geduldig de ruwe bejegeningen,
ja, zelfs de mishandelingen van haren echtgenoot. Haar
vurigste wensch was, dat èn haar man èn haar veelbelt vende
zoon door Gods genade uit de duisternis tot het licht mochten
komen en dagelijks had zij voor hunne bekeering.
Mocht de vrome Monica weinig liefde van haar echtgenoot
ondervinden, des te meer kon Augustinus zich in de innige
liefde zijns vaders verheugen, die alles voor zijn zoon over
had en ondanks zijne beperkte geldmiddelen besloot hem voor
-
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de studie op te leiden, opdat hij eenmaal eene eereplaats in
de maatschappij., mocht innemen.
Aanvankelijk beantwoordde Augustinus noch aan de hoog
gespannen verwachtingen zijns vaders, noch aan den ziele
zijner godvruchtige pmoeder, die haar teerheminden-wens^ch
zoon van zijne prille jeugd af met het Woord Gods had
bekend gemaakt en aanhoudend met hem sprak over den
Zaligmaker van zondaren. In ongebondenheid bracht hij zijne
jeugd door en bekonTmerde zich evenmin om het heil zijner
ziel als om zijne studiën. Langzamerhand begon hij echter lust
in lezen te krijgen en weldra ontwaakte in zijn borst de zucht
naar kennis en met zijn gelukkigen aanleg maakte hij groote
vorderingen in de wetenschap, maar doolde ook hoe langer
hoe verder af op den weg der zonde.
Bittere tranen stortte Monica over den zoon van zoovele
gebeden. Toch schonk de Heere aan deze vrome discipielin
de vreugde, dat haar onverschillige echtgenoot voor zijn sterven
:de knieën voor Jezus loog en de vrede Gods, die alle verstand
te boven gaat, ook zijn deel werd. Kort na zijne bekeering
ontsliep hij, maar niet, zonder de kenteekenen van een waar
Christen vertoond te hebben.
Op Augustinus maakte de dood van zijn vader heel
weinig indruk. Hij vertrok naar de Hoogeschool te Carthago,
waar hij weldra de eerste onder zijne medestudenten werd,
maar i ok zich in een poel van allerlei zonden stortte, zoodat
hij in het weelderig Carthago al dieper wegzonk. Zijn zoon
Adeodatus, buiten het huwelijk geboren, verstiet hij evenwel.
niet, maar hield dit kind steeds bij zich; ook voor de moeder
van zijn kind zorgde hij, hoewel hij haar niet huwde.
Eindelijk begon het woeste leven der zonde, dat hij tot
hiertoe geleid had, hem tegen de borst te stuiten en een.
heimwee naar ware wijsheid ontwaakte in zijn hart, vooral
na de lezing van een thans verloren geraakt geschrift van.
den beroemden Romeinschen redenaar Cicero. Met klimmende
belangstelling las hij dit boek en steeds ernstiger zocht hid;
naar waarheid. Thans begon hij ook de Heilige Schrift te
lezen, maar weldra legde hij den Bijbel ter zijde: de taal.
der Schrift stak te zeer af biij die der heidensche dichters en
wijzen. Beter bevielen hem de geschriften' der Manicheërs, zoo,
,
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genoemd naar hun stichter Mani, een Pers, die de Christelijke
leer zacht te vereenigen meet die zijtner heidensche landgenooten.
De gevoelens dezer ketterhe secce, bestaande uit een ln engelmoes van heidensche leerstellingen yen enkele Christelijke
,waarheden, oi► de wonderlijkste wijze dooreen gehaspeld, komen
in het kort hierop neer:
Er bestaan van eeuwigheid twee werelden: een rijk des
lichts en een rijk der duisternis en deze twee rijken zijn in
voortdurenden strijd. De geesten uit het rijk der duisternis
hebben eenig licht uit het andere rijk gerood en nu laat
God de ereld ontstaan, waarin het goede en het booze, het
licht en de duisternis, vereenigd zijd. De levenskracht, die in
haar is, is het licht en dat licht moet veer vrijí geelnaakt,
verlost worden. De duivel, de booze God, vormt nu den
mensch, !waarin het licht met de duisternis vereenigd is, maar
het licht verminderde in den mensch bijl de voortplanting.
Om nu de lichtzielen t e verlossen daalde Christus, de bewoner
der zon, in een schijhlichaaam op aarde neder en beloofde, dat
na Hein de Trooster, de Parakleet zou komen, om' de verTossing te voltooien. Maar reeds de Apostelen hebben Hem'
niet begrepen en Joodsch uitgelegd. De Heilige Schrift is
niet te vertrouwen, want gedeeltelijk is ze door onbekende
mannen 'geschreven, en voor een ander deel door den duivel
vervalscht. Maar Mani is gekomen om den samenhang der
wereld te verklaren en de bmiddelen ?tot verlossing te verzekeren.
Het Manicheïsme is dus :evenals de leer van Zoroaster,

den hervormer van het Perzische Heidendom, een dualisme,
d.i. de leer van de twee beginselen van goed en kwaad.,
Als de beloofde Parakleet stond Mani aan het hoofd zijner
Kerk; 12 apostelen en 72 bis^s hoppen, benevens ouderlingen,
diakenen en evangelisten, stonden onder hem'. De gemeente
bestond uit hoorders en volmaakten, welke laatsten aan eene
strenge ascese of onthouding waren onderworpon: zip moesten
zich onthouden van het huwelijk, van vleesah en wijn en
mochten geen bloem plukken, wijl' men zich de bloem dacht
als eene verzameip►1'aat's van vele lichtdeelen. De doop, geschiedde inet olie en bijl de viering d-es Avondmaals gebruikten
ze slechts brood, geen wijn. Werken mochten de volmaakten
oak niet en daarom' voorzagen de hoorders, die ook wel cateBeelden en Schetsen.
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chumeenen werden genoemd, h-en met de voortbrengselen van
hunnen tuin en wel met dezulke, die volgens Mani veel licht
-deln
bevatten.
Bij den dood worden de zielen der volmaakten terstond in het
schitterende rijk des lichts ogenomen, maar die der onvolmaakten gaan (in andere lichamen van menseheen, dieren of
planten over om het louteringsproces voort te zetten, totdat
ook eindelijk hun lichtzielen van de onheilige stofdeelen geheel
verlost zijn en in het rijk des lichts overgaan. De Zondag
werd gevierd, maar overigens hadden ze ge -en feestdagen,
behalve den doodsdag van Mani. Mani onderging in Perzië in
het jaar 277 den inartel'dood; zijne volgelingen werden te
vuur en te zwaard v'ervol'gd, maar toch was deze dwaalleer
in de vierde eeuw verspreid in het geheele Oosten, in Afrika
en in Italië. Zelfs in de Middeleeuwen vinden we nog sporen
van deze secte. 1
Deze leer nu omhelsde Augustinus niet alleen, maar hijg
opende 'in zijne geboorteplaats Tagaste weldra eene school,
waar hij de beginselen der Manicheërs met gloed verkondigde
en waar het nooit aan toehoordérs ontbrak', die den talentvollen leermeester iwens!chten te hoorera. Onuitsprekelijk was
de droefheid van Monica over de toenemende afdwalingen
van haar - geliefden zoon 'en dag en nacht smeekte zij! den
Heere Zich toch over hem te ontfermen en hemi uit de strikken
des Satans te verlossen. Vertroostend klonken haar in haar
kommer de wioor-den toe van een godvreezenden Bisschop:
„Wees getroost, mo^eder; een zoon van zoovel'e gebieden zal
niet verloren gaan."
Intusschen had Augustinus zijne woonplaats verlaten ,ome
te '.Carthago als leermeester 'van het Mani'che'ism'e op te treden.
Hoe meer hij echter studeerde, des te meer geraakte hij in
twijfel tover de waarheid van -de leer, die hij met zooveel
geestdrift (omhelsd had, want gedurig vond hij; nieuwe ongerij'mdheden. Zijn twijfel werd eerlang volslagen ongeloof, toen
een geleerd Manicheër hem ,aantoonde, dat hijg de leer, welke
hij met zooveel vuur onderwees, zelf niet boegree'.
Toen besloot hi' naar Rome te gaan, het brandpunt der
beschaving, om daar roem', :eer en geld te verwerven. Tevergeefs trachtte zijne moeder hem' met smeekingen en tranen
i
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van dit voornemen af te brengen, want zij vreesde, dat hij in
de lichtzinnige , Keizerstad nog verder zou afdwalen. Wel
beloofde Augustinus haar, dat hij niet zou vertrekken, maar
toen zij den voigenden morgen aan 't strand kwam, zag do
bedroefde c hoeder het schip seeds verre in zee, dat haar liefsten
schat meevoerde. Weldra waas Monica haar zoon naar Italië
gevolgd. Te Rome slaagde Augustinus niet naar Wen" zoodat h'ij, na een paar maanden naar Milaan vertrok, waar hi4^
benoemd Werd tot leeraar in de wIels^prekendheid.
Daar w as toen Ambrosius, wiens roem van mond tot mond
ging, Waaram ook Augustinus besloot hem eens 'te gaan hoorera.
Mede g eslee p t door de s^ahitterende !w!elsprekendheid van den
Bisschop ging hij gedurig meer naar de kerk, en dit werd
het middel tot zijne bekeering. Eerst was het biij_ hem alleen
de 'zucht on eene boeiende rede te hoorera, maar later ►wis
het de behoefte van het naar God schreiende haart, waarom
hij' iater getuigde: „Onbelwust werd ik door U, mijn God,
tot hem geleid, o m meet bewustheid door hem tot U geleid
te worden." Lang duurde echter zijn strijd, voor hij: vrede
vond, maar ,00k nu stond zijne moeder, innig verheugd, hem
trouw in het gebed ter zijde en troostte en bem'oedigde hem'.
Eens, toen hijg meet zijn vriend Alypius:, met Wien hij samen
zijne, kamer zat, bezocht hem$ een hooggeplaatst-wonde,p
krijgsman, die aan -de. beide vrienden in levendige trekken
het leven en geloof van :eienige Egyptische kluizenaars ver
Getroffen riep Augustinus uit: „Eenvoudigen staan op-halde.
en grijpen naar het Koninkrijk der Hemelen en wij met al
onze wetenschap blijven achter en wentelen ions in zinnelijken
lust." Diep ontroerd liep hijg den tuin in, wierp„ zich schreiende
onder een vijgeboom neder en uit het diepst zijner ziel had
hij': „theere-, tot hoe lang? Zult Gij► dan eeu'wiglij!k' den toorn
behouden? Gedenk toch niet mijner zonden! Hoe lang zal
ik blijven uitstellen tot morgen! Ach! mocht er in dit uur
een einde komen aan de dienstbaarheid der zonde!" En Hijg,
die Nathanaël eenmaal had gadegeslagen onder den vijgeboom
-en die het goede werk in Augustinus begonnen had, sloeg
ook hem in ontferming gade. Hijg opende het Boek der Boeken
en zijn oog viel dpi de Woorden: ,,Laat ons, als in den dag,
eerlijk wandelen: niet in brasserijen en dronkenschappen, niet
,
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in sl.aa p!kameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdig
maar doet aan den Heere Jezus Christus en verzorgt-heid;
het vieesch niet tot begeerlijkheden." (Rom. XIII :13,14).
Augustinus T,as niet verder, want de vrede Gods was bij
deze I oorden in zijn hart gedaald en de dienaar der zonde
was uit den dood overgegaan in het leven. Hij! spoedde zich
naar zijne moeder en verhaalde haar, wat groote dingen God
aan hem 'gedaan had. En terwijl de Engelen Gods in de
Hemielen zich verblijdden over de bekeering van dezen zon
knielden hier beneden Monica en Augustinus neder, om-dar,
den Heere hun' stamulenden dank te brengen voor Zijne
barmhartigheid ien ;liefde. Deze dag was voor Monica zeker de
schoonste haars elevens; haar zielew^ensch was vervuld.
In den Paaschnaáht vain het jaar 387 werd Augustinus met
zijn zoon Adeodatus, die reeds vroeger den Heiland gevonden
had, door Ambrosius gedoopt yen van nu af Wijdde hij, al zijne
gaven en krachten aa 4i Hen4 die hem eerst had lief gehad
en hem van {de dienstbaarheid der zonde verlost had.
Ongeveer twee jaren na zijn doop' keerde Augustinus naar
Afrika terug, maai Monica nn,oícht haar geboortegrond niet
meer betreden. Eene doodelijke krankheid overviel haar, maar
in het aangezk ht van kien dood genoot hare ziel lieflijke.
vrede. Toen men haar vroeg, of zijl het niet betreurde, dat

zijl zoo ver van haar vaderland moest sterven, was het antwoord der vrome Christin: ,,Niets is ver van God, en Hij zal
wel weten, waar Hij snij eenmaal moet optwekken.
In Afrika aangekomen leefde Augustinus een poos in stille
afzondering. Ben groot deel zijner goederen schonk hij aan
de armen, terwijl hij zijne dagen in aanhoudend gebed en
Schriftonderzoek doorbracht. Weldra echter werd hij! 'uit zijn
rustig leven tot arbeid geroepen, want de roep zijner vroom1
geleerdheid klojnk reeds door geheel Afrika. Met-heidn
groote moeite was hij te bewegen het ambt van Presbyter
(Ouderling) aan te nemen, maar toen hij; zijn' dienst aanvaard
had, bleek het, welk geen uitmuntend Voorganger hij was.
Toen hij drie jaren later tot Bisschop+ van Hippo verkozen,
was, diende hij niet alleen zijne gemeente met zeldzame toe,wijding, maar weldra kon hij een steunpilaar der geheel ,Eo
Kerk van Afrika genoemd Worden. Hij was niet alleen een
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getrouw herder voor de hem toevertrouwde kudde, maar niet
minder een krachtig strijder voor de waarheid. Aanhoudend
bestreed hij de Manicheërs en andere kettersche secten zijner
dagen, zooal's de Pelagianen, die hun naam ontleenen aan
Pelagius, een monnik uit Bretagne afkomstig, die de erfzonde
loochende en den vrijen wil leerde. Zoo *as Augustinus als
Bisschop gedurende vijf en dertig jaren werkzaam, leerende,
vermanende en strijdende met woord en pen. Zijde geschriften
zijn buitengewoon talrijk; zijne nagelaten predikatiën mede.
gerekend, klimt hun getal tot 1030. Ze getuigen van zijne
diepe kennis van het menschelij!k hart en zijne vurige liefde
tot God. Op -de ontwikkeling van de leerstukken van de
Drieëenheid, de zonde en de genade heeft hij een grooten
invloed uitgeoefend. Nochtans wis hij! ;een kind van zijn tijd,
die onbewust, veel heeft bijgedragen topt de verheffing van
het Pausdom! en het kloosterleven. Zjfe beroemdste werken
zijn: „Bekentenissen" en „De Stad Gods". In het eerste werk
beschrijft hij zeer getrouw zijn zondig leven vóór zijne bekeering, en in het tweede geschrift schetst hijg de Christelijke
tegenover de niet-Christelijke wereld. Ontstaan, voortgang en
einde van beide worden er zeer schoon in geteekend.
Na een langen, veelomvattenden arbeid in den dienst des
Heeren brak eindelijk voor dezen beroemden Kerkvader den
28en Augustus 430 het uur der eeuwige ruste aan. Op zijn
,
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sterfbed bad hij: herhaaldelijk de boetpsalmen, en al mocht

zijne woonplaats door woeste vijanden belegerd worden en de
stad Weergalmen van het k`'rijgsges^►hreeuw, het deerde den
stervende niet, want de vrede Gods woonde in zijne ziel en
de vertroostingen van zijn' God schudden zijne stervenspeluw
zacht.

XXIII.
Verval der Kerk.

Kluizenaars en Monniken,

Een bekend spreekwoord zegt: „Het zijn sterke beenen,
die de weelde dragen." Deze spreuk geldt niet alleen voor
bijzondere personen, maar ook voor geheele volken, en niet
minder voor de Kerk,
Toen de stormen deer vervolgingen loeiden, was de Kerk
rijk aan ge o , aan hop en liefde en heerlijke vruchten
werden gezien, die bewezen, hoe het bioeed der martelaren het
zaad der Kerk roeias. Maar toen de uitwendige vervolging

ophield, begon de innerlijke glans, die zoo heerlijk geschitterd
had, te tanen. Het geloof verminderde; de band der eenheid
en der broederlijke liefde werd verscheurd door vele twistvragen, die vaak allesbehalve door den geest der liefde werden
besl:e^dht, Jay Gode zij dank, ook in dezen tijd werden er nog
beroemde Kerkleeraars gevonden, die ,als sterren schitterden,
maar 'bij vele leeraars en gemeenten sloepen traagheid, ho,ogmoed, onrechtvaardigheid en wereldzin in. De oude eenvoud
week uit den eeredienst ien de kerken werden ,prachtig ver
Ook het bijge1oof namm toe. Het godsdienstig aandenken-sierd.
aan de martelaren ontaarde in heiligenvereering en reeds in
de vierde eeuw achtte mien het bidden voor de afgestorvenen
(zielmissen) een oud gebruik. Zelfs Augustinus oordeelde, dat
het niet betwijfeld kon worden, of den dopden nut gedaan
werd -door de gebeden der Kerk, opdat de Heere barmhartiger
met hen handelde, dan hunne zonden verdiend hadden. Een
gevolg hiervan vaas de rbi!geioovige veneering van overbilijf
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selen van bekende martelaren, zooals hunne nagels, haren, kleedingstukken, enz. Zulke overblijfselen werden reliquien genoemd en als voorbehoedmiddel tegen ziekten en ongelukken
door gewwetenlooze lieden vaak voor groote geldsom`m'en aan de
bijgeloovige menigte verkocht. Vooral Helena, de moeder van
Keizer Constantijn, heeft dit bedrog buitengewoon in de hand
gewerkt. Zelfs werden wetten uitgevaardigd, o m het schenden
der Tijken te voorkomen, !maar geen staatswetten waren in
staat dit ingekankerde kwaad te keeren. Geestelijken en leeken
deden er om strijd aan mede.
De leer, omi door goede werken zich verdienstelijk te maken,
nam in dezen tijd groote afmetingen aan. Bedevaarten naar
de graven van martelaars, en vooral' naar het Heilige Land
kwamen zeer in zwang. Niet beter werd het, toen del beroemde
Alexandrijnsche Catecheten-school de gevaarlijke stelling ver
dat er lagere en hoogere deugden bestonden. De-kondige,
eerste konden in het gewone dagel'ijkschhe leven verkregen
worden en bestonden in het opvolgen van de geboden, maar
zoo men, zonder er toe ver'pl'icht te zijn, aan het gebodene
iets toevoegde, dan eerst werd m'en verdiaenstlel7jk. 'Deze hpogere
deugden kon men echter slechts deelachtig worden, als men
zich van de wereld afscheidde. Hier `wlordt dus het Kluizenaarsen Monnikenleven openlijk aangeprezen en het gevolg hiervan
was, dat een groot aantal van waarlijk vrome mannen de
wereld ontvluchtten, o'm in de stille eenzaamheid hunne dagen
door 'te brengen in Godvruchtige gepeinzen en bespiegelingen.
Iets nieuws was dit eigenlijk niet. Reeds eeuwen te voren
trof mien iets dergelijks aan bij de Heidenen in Indië, ter^wij^1
ook bij de Joden ,er sporen van voorkomen in de bekende
secte der Esseërs.
Het kluizenaarsleven bij de ,eerste Christenen had eene zeer
natuurlijke oorzaak. Tijdens de vrees,elijke vervolging onder
Keizer Decius (p10. 250) vluchtten vele Christenen, om den
marteldood te ontgaan, naar woestijnen en wildernissen. Een
der eerste kluizenaars was Paulus van Thebe. Op vijftienjarigen
leeftijd verloor deze godvreezende jongeling zijne ouders, waar
hij in het bezit geraakte van een aanzienlijk vermogen.-dor
Zijn hebzuchtige 'z'w'ager, begeerig naar den schat, klaagde
hem aan als Christen, waaro de jeugdige Paulus de vlucht
,

,
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nam, om in de 'wildernis het einde der vervolging af te wachten.
Het gedwongen verblijf in de eenzaamheid werd hem echter
al' ras lief; daar, verre van het gewoel der booze wereld,
meende 'hij' God beter te kunnen dienen en zijne hartstochten
te kunnen bestrijden, waarom hij besloot, zijn fortuin vaarwel
te zeggen en geheel zijn aardsche leven in armoede, afzondering
en vrome bes1piegelingen door te brengen. Een hol W!as zijne
woning, een -palmboom schonk hem voedsel en kleeding en
het frissche water eener bron was zijn eenigste drank. Hij
stierf, na negentig , Jaren van vrijwillige afzondering. Door
velen 'werd zijn voorbeeld gevolgd en weldra wemelden do
Egyptische woestijnen van kluizenaars, die door het volk als
heiligen vereerd werden.
De eerste, die de kluizenaars aan zekere regelen bond en
hen aldus tot eene orde zocht te vereenigen, was Anthonius,
afkostig
m
van Coma in Egypte (251-356), een rijk en onafhankelijk jongeling. Op zekeren dag hoorde hij eene preek
over d'e woorden des Heilands tot den rijken jongeling.
„Verkoop, wat CU hebt, en geef het den arm'en." Dit woord
greep hem geweldig ai; hij eschoufwde dit bevel als persoonlijk tot hem gericht on dat hij letterlijk had op te volgen,
wilde h'ij' den schat in de Hemelen verwerven. Hij maakte
zijne bezittingen te gelde, schonk de opbrengst ,aan de armen,
en koos een vervallen kasteel, dat eenzaam in de bergen lag,
tot wiooi plaats. Daar bracht hijg zijne dagen door met bidden
en vasten, legde zichzelven de strengste kastijdingen en de
grootste ontberingen op en trachtte zóó al meer en meer der
Wereld af 'te sterven en zijn vleesch te kruisigen.
Spoedig was hij wijd ('en zijd beroemd om' zijne vroomheid
en strenge onthouding. Velen 'voegden zich bij hem om zich
onder 'zijne leiding te oefenen in den weg der zelfverloochening. Bereidwillig ontving hij zijne volgelingen. Hij- verlangde
dat zij! -in elkanders nabijheid zouden 'wonen, opdat zij in
hunne godsdienstige oefeningen niet te veel aan zikhzelven
zouden zijn overgel:áten, m-aar elkaar konden raden en helpen.
Ook gaf hiji hun 'enkele leefregels: zij moesten veel bidden,
maar ook door handenarbeid in hun onderhoud voorzien en
zaoaveel mogelijk den armen blijven gedenken.
't Is niet te ontkennen, dat de meesten dezer mensohen
,
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warlijk meenden naar den Wil des Heeren te handelen en
men vond onder de kluizenaars vele uitnemende Christenen.
Maar ook niet weinigen deden het uit navolging of uit zucht
naar roem gom in Bene reuke van heiligheid te komen en
werden igroote dwepers. Tot welke uitersten sommigen kwamen,
tonnen de zoogenaamde pilaarheiligen, die op eene zuil Woonden,
opdat ze toch niet met de zondige aarde in aanraking zouden
konen. De meest blekende dezer zuil'enbe voners is Simon
Stylites of de pilaarheilige. Deze man bouwde in de w►oestijn
achtereenvolgens drie zuilen, waarop hij; zes en dertig jaren
doorbracht. Zijn lichaam twas overdekt met afzichtelijke wonden,
maar 'aan reinigen dacht hijg niet. Des morgens hield hij zich
onledig smet bidden en overdenkingen; des middags sprak hij
tot de schare, die van heinde en ver steeds toestroomde om
den heiligen Simon te zien en te hoeren en die hem ook
zijn roedsei bracht, hetwelk hij in een korf ontving en met
een touw naar zich toehaalde. In het jaar 456 maakte de
dood ;aan zijn treurig bestaan een einde.
Uit het kluizenaarsleven is het monnikendom ontstaan.
Pachomius bereenigde in 340 op het !eiland Tabenna in den
Nijl eenige kluizenaars om samen te wonen. Hunne gemeen
woning kreeg den naam van een klooster, d.i.-schapelik
afgesloten 1plaats; zij zelven werden monniken geheeten, d.w.z.
eenzaan. levenden, terwijl hun hoofd den naam droeg van
,
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abt (vader) of prior (eerste). ' Weldra nam 't aantal kloosters

toe en de beroemdste Kerkvaders waren er hoogelijk mee
ingenomen, 'behalve Chrysostomus, die begreep, dat de Christen
zich niet Iran de wereld moet afscheiden, maar geroepen is
het zout der aarde te zijn en in de wereld van zijn God 1te
getuigen heeft.
In het Westen worden de monniken eerst -bespot, maar
spoedig verander-de dit -en telde ook Europa tal van kloosters.
't Zedenbederf nami echter onder de monniken schrikbarend 'toe,
totdat in het jaar 529 een man opstond, die het k'1'oosterleven in Europa hervormde. Deze man was Ben:edictus van
Nursia, 'die zijne jeugd in eene spelonk bij Rome verdroomd
had, ' naar 1 „ter tot het besef kwam', dat God Zijne kinderen
tot werken roept. Hij werd de stichter der Benedictijner-orde,
die eeuwenlang voor Kerk en Maatschappij 'tot groot nut

138
geweest is. De kloosters in het Westen zwaren langen tijd de
bewaarplaatsen 'van de ww,ebenschapp en de kweekplaatsen der
beschaving. Woeste gronden ` eerden door de ijverige monniken
in vruuc'htbaar b^o,uWland herschapen. Rondom de kloosters
bouwde het volk hunne woningen, waardoor deze inrichtingen
vaak den grond legden voor bloeiende steden en dorpen. Daar
in de kloosters Werden ook de mannen gevormd, die als
Teeraars des volks optraden, maar ook als zendelingen de blijde
boodschap des heils aan de Heidenen brachten. Toch, ondanks
al dit goede, is het zeer te betreuren, dat het kloosterleven
zulke verbazende afmetingen aannam. Hun bloei dankt-en ze
aan eene levensopvatting, die tegen het Woord Gods ingaat
en hoeveel kwaad ze gesticht hebben, vooral later, is maar
al te bekend. Evenwiel mag niet vergeten worden, dat er waarlijk godvreezende mannen onder werden gevonden, die tot
grootera zegen voor hunne omgeving waren. Tot staving
hiervan 'twee voorbeelden, één van een kluizenaar en één van
een monnik.
Te Antio►chië was een oproer ontstaan, waarbij de standbeelden 'des Keizers waren omver geworpen. De vertoornde
Vorst nam zich voor de oproerige stad voorbeeldig te straffen
over 'deze schennis, hem aangedaan, en . weldra bevonden zich

de uitvoerders van 's Keizers wraak binnen de muren van
Antiochië. De gansche stad sidderde voor den toorn en de
straf van den terecht verbolgen Vorst en de heidensche wij-sgeeren ,ontvluchtten in allerijl hunne 'woonplaats om zich
elders in veiligheid to stellen. Maar thans, in de ure des
gevaars, kwamen de kluizenaars uit hunne schuilhoeken te
voorschijn, om 'het volk te troosten en zoo mogelijk de geduchte
wraak 'des Keizers af te wenden. De keizerlijke beambten
reden reeds doofr de straten der stad ome allen, die ook maar
eenigszins schuldig waren, oop► te sparen en te vonnissen, toen
plotseling een 'kluizenaar, Macedonius geheeten, het paard
van den aanvoerder bij den teugel greep^, en daardoor de
uitvoerders van het strafgericht dwong halt te houden en
naar hem te luisteren. „Zegt den Keizer, onzen Heer," sprak
de eerbiedwaardige grijsaard, ,,dat hij o ok een m'ens►ch is.
Wanneer hij vertoornd is omdat 'zijne metalen standb►eelde i
vernield zijn, hoefreel te meer zal God dan vertoornd zijn,
,
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wanneer hij om dit misdrijf menschen laat duoden, die naar
Gods beeld geschapen zijn! Zijne metalen standbeelden kunnen
gemakkelijk _ wieder opgericht worden, maar de Keizer, hoe
machtig hij ook is, kan geen - enkelen gedooden mensch het
leven hergeven." De ambtenaren 'gevoelden de ,a&heid
dezer !wo;otrden en draalden daarom met de uitvoering van
des Keizers bevelen, totdat de hittigee toorn vak, deli Vorst
bekoelde en hij VUer schuldige stad genade verleende.
Zoo was de onverschrokken kluizenaar Macedonius het
middel in Gods hand om eene geheele stad te redden.
In Phoenicië leefde een vrome monnik Abraham, die uit
dankbaarheid, dat de Heere hem van Bene gevaarlijke ziekte
hersteld had, het hemi telrug geschonken leven wienschte te
besteden tot eere Gods ien tot heil zijner hnedemenschen. Hij
vertrok naar een heidensch dorp in den Libanon, om aan de
bewoners het Evangelie te br engen. Daar hij echter de vijandschap en de ruwe zeden dier 'menschen kende, legde h'ij het
monnikskleed af en begaf zich, als koopman gekleed, met
eenige vrienden naar het bewuste dorp. Hij huurde aldaar
eene woning en leefde een tijdlang stil en onbekend. Eens
echter hoorden de bewoners van het dorpje; hem geestelijke
liederen zingen ien nu ontvlamde hun haat opa het felst. Mannen
en vrouwen liepen woedelid te hoop, versperden de deur van
Abraha`m's huis,, namen het dak er af en 'wierpen steenen en
,
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puin naar beneden, om zóó die gehate Christenen in hun

eigen woning levend te begraven.
Hunne zachtmoedigheid ` matte op 't laatst de woede der
Heidenen af, die langzamerhand aftrokken, terwijl eenige
medelijdende menschen, getroffen door het geduld der Christenen, hen van ;onder het puin hielpen en hun raadden het
dorp ' te ontvluchten. Juist op dat oogenbblik kwamen de
keizerlijke beambten het plaatsje bezoeken ,en eischten on
middellijke betaling dier achterstallige belasting en daar de
armoedige inwoners het verschuldigde bedrag niet konden
betalen, namen de ontvangers Ide toevlucht tot daden van
geweld -en van wreedheid. Nu trad die mishandelden monnik
voor -zijne vijanden in de tbres en Stelde zich borg voor de
verschuldigde belastingpenningen . Hij, spoedde zich naar zijne
vrienden in -de naburige stad, leende van hen eene groote
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som gelds en betaalde de gevorderde schatting. De Heidenen
waren 'door 'dit bewijs van vergevensgezindheid en onverdiende liefde zóó getroffen, dat hun haat en vijandoehap^
veranderde in bewondering en dankbaarheid en dringend verzochten zij den godvreezenden en onbaatzuchtigen monnik
als rechter in hun midden te blijven wonen. Gaarne voldeed
de innig verheugde Abraham ' aan dit verzoek; weldra verrees
in het heidensiche dorpje een bedehuis en de vrome Abraham
was -ot .aan zijn' dood de bestuurder en leeraar van- het dorp,
dat 'onder Gods zegen weldra .onder de Christelijke gemeenten
kon geteld worden, war het zaad des Evangelies lieflijke
vruchten voortbracht.
,

,

XXIV.
Ontstaan van het Pausdom.

De ambten in de Kerk van Christus zijn door den Heerre
ingesteld -en zij, adie Voorgangers in de gemeente zijn en in
getrouwheid het hun opgedragen ambtelijk werk verrichten,
zijn alle eer waardig.
Toch zijn alle Christenen ,als broeders gelijk en de Heilige
Schrift wiaarschulwft nadrukkelijk tegen het heersohen van den
een over den anderen. De Teeraars hadden dan ook geen
voorrechten boven de andere Christenen; hun Benig, maar
onschatbaar voorrecht was, dat ," ,het Woord bedienden, de
leer der waarheid onderwezen en toezicht hielden over de hun
toevertrouwde kudde.
Wanneer de lleeraa►rs hun ambt .met gétrouwheid vervulden
en waarlijk godvre,ezende mannen bewezen te zijn, dan werden
ze ook bemind en geëerd en als zijg in tijden van vervolging
om hunne vrijmoedige belijdenis gemarteld Werden of ter
dood werden gebracht, dan bleef ;hun aandenken bij de ge
-lovigen
lang in zegening.
Toen rechter het Christendom zich uitbreidde, werd ook de
arbeid der Opzieners omvangrijker en gewichtiger. Sedert de
dagen van Constantijn begonnen de ambtsdragers in de Kerk
een bijzonderen stand uit te maken en hoewel ook toen en
daarna er nog vele vrome en teenvoudige leeraars gevonden
werden, ontbrak het ?toch ook niet gaan dezulken, dice maar
al te begeerig waren naar eer en aanzien en die van Weelde
lang niet afkeerig waren. Toen de kerken schitterden van
,
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goud en cle Opzieners of Bisschoppen in koninklijke paleizen
woonden, vergaten, helaas! niet weinigen hunner, dat Wij.
disecipelen waren van Hem', die in den staat Zijner vernedering
het aandoenlijke woord had ;gesproken, dat Hij niet had, om
het vermoeide hoofd op neder te leggen. En vele Bisschoppen
geleken volstrekt niet op den Apostel, die naar waarheid
zeggen kon: „Goud of zilver heb ik niet."
Nadat aldus de geestelijken zich boven hunne med-e^Christenen, die Jeeken7 genoemd wierden, verheven hadden,
trachtten zij de meerderheid over elkander te verkrijgen .
Eerst moesten het de Bisschoppen van het platte land ontgelden, die zelfs van hun titel beroofd werden. Nog niet tevreden, wisten de voorgangers der groote steden zich te verheffen
boven hunne atnbtgenooten; verkregen den titel van Aarts
hadden aas zoodanig het toezicht over de andere-bischopen
Bisschoppen. Het meest in aanzien waren de Bisschoppen
der Metropolen of Moedersteden ;Rome, Constantinopel, Antiochië, Alexandrië !en Jeruzanlem, vooral die der beide
eerstgenoemde steden, die weldra een beslissend overwicht
over alle andere gemeenten verwierven. Veelvuldige! oorzaken
werkten 'Mede, tm vooral aan Rome's Kerk den voorrang te
verzekeren. De hooge ouderdom dier gemeente, de onderlinge
liefde en weldadigheid ;der broederen jegens de armen; de
ijver en 'de rechtzinnigheid der meeste Bisschoppen, waarvan
er velen hun geloof met den dood bezegeld hadden; de overlevering, 'dat Petrus de eerste Bisschop van Rome was geweest
ziedaar eenige der voornaamste drijfveeren, die het gezag
der Roomsehe Bisschoppen bevestigde.
Een geduchte mededinger was intusschen de Bisschop van
Constantinoppel, vooral, to en deze stad de zetel des Keizers
werd. Indien de 'machtige beheerschel' der wereld den Bisschop
zijner residentie gunstig was gezind, rees -de invloed en de
macht 'van dezen Kerkvorst aanmerkelijk, maar deze gunst
was zeer wisselvallig. Uit staatkunde toch waren de Keizers
zeer dikwijls op de hand d-er Bisschoppen van Rom-e, opdat
door hun steun de, !wankelende heerschappij in het Westen bevestigd mocht worden. Tevens zocht ieder, die raad of hulp
noodig had, toevlucht bij den veelvermogenden Bisschop ► der
oude hoofdstad, vooral, toen de Keizer er niet meer woonde.
,
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Niet alle Bisschoppen wisten van deze gunstige, omstandig
partij te trekken, maar onder hen, die den grfond-hedn
hebben gelegd tot het Pausdom, behoort vooral genoemd te
worden Leo de Groote (440-461).
Op 'de overlevering, dat Petrus de eerste Bisschop van Rome
was geweest, bouwde hijg het stelsel, dat Rome's Bisschoppen
derhalve de 4opvolgers van Petrus waren en de Kerk van Rome
de rots was, waarop de geheele Christelijke Kerk rustte. Dus
was ook Rome's Bisschop de door God aangewezen man, die
voor de geheele Kerk had te zorgen. Met raad en daad stond
hij de andere Bisschoppen steeds bij, maar b eduid'de hun
tevens, dat hij wiel zijnee zorgen met hen deelen wilde, maar
geenszins zijne macht.
Hij waas in alle opzichten een krachtig Kerkvorst, die veel
invloed bezat. Dit bleek o.a. in het jaar 452, toen Attilla, de
koning der Hunnen, met zijne woeste benden Rome bedreigde.
Onbevreesd begaf Leo zich naar het legerkamp van den alom
gevreesden Hunnenvorst en wist hem tie bewegen het beleg
op te breken en aldus zijne woonplaats te behoeden voor de
vreeselijke plundering, waarmee de „geelel Gods" haar be
dreigd had.
Op de grondslagen, door Leo gelegd, werd voortgebouwd
door Gregorius ,den Grootyen (590-604). 't Zag er in dien tijd
met Italië en net Rome's Kerk treurig uit. De bongobarden
richtten in 't geheele land gro^ote verwoestingen aan en ver
spreidden overal jammer en ellende, terwijl de Kerk in diep,
verval verkeerde. Overal verwoeste kerkgebouwen, overal los bandige monniken en priesters, overal verwarring en zedeloos
dus behoefte aan Been man met vasten wil-heid.Erwas
en buitengewone geestkracht !am de orde te herstellen en de
tucht te handhaven. Dien man meende men : in Gregorius
gevonden te hebben, 'die in het jaar 540 te.. Rome uit aanzienlijke ouders geboren werd. Reeds op jeugdigen leeftijd
begaf hij zich in een klooster, waar hij zich zoo gelukkig
gevoelde, dat hij 'zelfs op het hoogtepunt zijner macht die
dagen terugwenschtee. Tegen zijn wil werd hij aan dit vredige
leven onttrokken en tot Diaken benoemd. Velerlei waren de
beslommeringen, die dit ambt hem bezorgden, want door
overstrooming yen pest heerschee ier te Rome de grootste
,
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-ellende en werden er duizenden ten grave gesleept, waaronder
ook de Bisschop. Een nieuwe Opziener diende er dus gekozen te wtorden -en Gregorius werd tot Rome's Bisschop
benoemd. ) Hij weigerde echter, dewijl hij zich onwaardig
keurde zulk een gewichtig ambt te bekleeden. Dat het here
ernst was meet deze weigering, blijkt uit zijn schrijven aan
den Keizer, wiep hij smeekte de benoeming niet te, bekrachtigen.
Deze brief werd echter onderschept en de keizerlijke goedkeuring volgde. Toch bleef Gregorius bij zijne weigering
volharden en trok zich in de eenzaamheid terug, om bevrijd
te zijn van ;elk lastig aanzoek, maar zijne schuilplaats Werd
ontdekt en in triomf voerde het volk hem naar den bisschopszetel. Zoo werd hij in het jaar 590 Rome's Bisschop.
Ten volle overtuigd, dat hij nu van Godswege tot deze
bediening geroepen was, wijdde hij zich, in weerwil van zijn
zwak lichaam, met alle krachten aan zijn taak, waarvan hid;
het gewicht ten volle gevoelde. Nadat hij op eigen gezag
vrede giet de Longobarden gesloten had, toen de hulp des
Keizers te lang uitbleef, zorgde hij voor de belangen der
Kerk. De verwoeste kerkgebbouw'en werden hersteld, de ledige.
bisschopszetels bezet met mannen, op wier arbeid en ,gedrag
hij nauwlettend toezicht hield. De tucht in de kloosters handhaafde 'hij gestreng en ede leeken wekte hij, ap tot het kloos-terleven, als de beste voorbereiding voor het .herderlijk werk,
Ook het Zendingswerk vergat hij niet. Op zekeren dag op de
slavenmarkt 'te Rome rondwandelende, zag h
ij eenige jeugdige
hem
bijzonder
aantrokken door
Angelsaksische slaven, die
hunne schoonheid ;en krachtige gestalte. „Wie . zijn deze
schoone jongelingen ?" vroeg hij, en to-en het hem gezegd
was hernam hij: „Inderdaad, naar hun uiterlijk zijn ze
engelen, ren hoe jammer, dat ze de engelennatuur niet deelachtig zijn!" Aanstonds kocht hij deze slaven vrij en deed
hen 'in het Christendom onderwijzen. Zijne belangstelling in.
dit v lk was zóó groot, dat hij ,zekeren Augustinus met veertig,
monniken naar Engeland zond om daar de Heidenen met den
eenigen Naam bekend te maken, door welken wij zalig moeten.
worden. Door vermaningen en 'opwekkende brieven bemoedigde
hij de zendelingen, wanneer ze moedeloos werden en weea
hen op het heerlijke, maar ook noodzakelijke van hun.
,
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moeilijken arbeid. Het werk werd zeer gezegend en weldra
was 'Engel'and met kloosters een Christelijke Kerken overdekt.
't Is echter een feit, dat de endingsijver van Gregorius niet
altijd `even onverdacht was; naast de eere Gods was machtsuitbreiding Beene krachtige drijfveer, zooal's blijkt uit menige
toegevendheid voor de bekeerde Heidenen.
Ook voor de liturgie en de kerkleer zorgde hijg. Het kerklied 'verbeterde hij en zangscholen werden door hem► opgericht.
Bedevaarten naar heilige plaatsen moedigde hij- aan, evanals
het gebruik van beelden in de kerken. In heit H. Avondmaal
zag (hij een offer en legde daardoor den grond tot de leer
der transsubstantiatie, d.i. de .verandering van brood en mijn in
het lichaam en bloed des Heeren. Ook predikte hij het geloof
aan een .vagevuur d.w.z. louteringsvuur ►en leerde de noodzakelijkheid 'van zielmissen voor de ,afgestorvenen. Door zijn velerlei
arbeid ren gestreng toezicht gelukte het hem , langzamerhand
zulk een overwicht over 'de andere Bisschoppen te verwerven,
dat deze zich weldra afhankelijk ven hein begonnen te gevoelen. De Oostersche Kerkvorsten waren echter minder gedwee. Johannes de Vaster, Bisschop! van Constantinopel, ,achtte
zich niets minder dan zijn ambtgenoot te Rome en streefde naar
de oppermacht over de Oostersche Kerk. Bij de Kerkvergadering, die in 588 gehouden werd, werd aan Johannes de titel toegekend van Algemeen Bisschop en daarmede zijn oppergezag
over de kerken van het Oosten -erkend, Krachtig verzette zich
Gregorius die zich, als de opvolger van den Apostel Petrus
gerechtigdachtte niet slechts over de Westersche, ,maar evenzeer ver de Oostersche Kerk den herdersstaf te voeren;
tegen (dit besluit der Synode, maar zijn tegenstand baatte hem
niet veel, Tevergeefs Wendde hij zich tot den Keizer met de
bede, (het besluit der Kerkvergadering te vernietigen: Johannes
bleef in zijne hooge waardigheid `gehandhaafd en eerst na den
dood ban Gregorius werd deze titel aan den Bisschop► van Rome
toegekend. De oorzaak hiervan was de volgende: De regeerende
Keizer dras door zekeren Phokas vermoord, die hierna den
troon beklom, Gregorius haastte zich den nieuwen Vorst een
brief 'vol ;vleierijen en gelukw;enschen te schrijven, met het
gevolg, adat den Kerkvorst 'te Constantinopel, die zeer gehecht
was !aan den vermoorden Keizer, zijn wijdschen titel' ontnomen.
,
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werd ten bate van Reme's Kerkvoogd. Evenwel verkreeg niet
Gregorius, maar zijn opvolger Bonifacius III dien titel. Deze
en niet Gregorius, is dus de eerste Paus geweest, maar toch
is 'Gregorius de grondlegger der Pauselijke oppermacht.
In weerwil van zijne groote 'macht leefde hij hoogst een
Alles, wat op weelde geleek, was in zijne omgeving-voudig.
,onbekend. Hij was een vriend van armen en verdrukten en
niemand 'wendde zich vruchteloos tot hem om hulp en troost.
In tegenspraak met zijn heerschzuchtig karakter en zijn
hierarchisch streven noemde hij zich „de knecht der knechten
Gods". Bedroevend veel heeft hij bijgedragen tot verbastering
der Kerk door Zijne leer aangaande het vagevuur en het mis-.
offer en niet minder do-or zijn aanmoedigen van het gebruik
van beelden in de kerken en zijn opwekken tot het kloosterleven. Hij stierf den 12en Maart van het j aar 604.
„

xxv.
Mohammed.

Wanneer Israël', het oude volk Gods, den Heere vergat en
wandelde naar het goeddunken des harten, dan gebruikte God
menigmalen een heidensch volk, om Zijne afvallige kinderen
te tuchtigen.
Niet anders handelde de Heere in den loop der eeuwen
met de Kerk des Nieuwen Verbonds. In de 7e eeuw was de
Kerk deerlijk vervallen. Het ware Christendom was, vooral
in het Oosten, schier onkenbaar geworden door tallo^oze leertwisten, `beeldendienst, bijgeloof en uiterlijk vertoon en daarnaast 'heerscheen wereldzin en bandeloosheid.
Toen nam de Hemel'sche Landman 'het snoeimes ter hand
om eden edelen Wijnstok van de wilde loten, de ranken, die
geen vruchten droegen, te zuiveren. Dit snoeimes was het
Mohaán`medanisme, 'dat als een geesel Gods over de Kerken voer.
De -wieg van dezen nieuwen godsdienst stond in Arabië.
Door zeeën en zandwoestijnen afgesloten, hadden de bewoners
van 'dit schiereiland nooit vreemde overheerschers gekend.
Het binnenland is een groote twoestijn, door talrijke! horden
Bedouïnen of zwervende herdersstaïnm'en bewoond. De Zuid
kuststreek, Yemen, wordt wegens hare groote-westlijk
vruchtbaarheid „Gelukkig Arabië" genoemd. 'Daar tieren in
de tropische zon, getem'plerd door 'de koele zeewinden, de kostelijke gaven van het Oosten: wierook, suikerriet, koffie, dadels
en granaatappelen. Daar lagen vanouds de bloeiende steden
Mekka en Jatreb (Medina), rijk 'en machtig door den koophandel.
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De Arabieren stammen voor een deel af van Ismael, den
zoon van Abraham en Hagar. Roofzucht en wraakgierigheid
kenmerken 'het volkskarakter, maar ook eenvoudigheid, gastvrijheid, 'dapperheid en trouw aan 't eens gegeven woord.
Hun godsdienst bestond voor een groot deel uit Sterrendienst
(Sabeïsme). 'Een vierkant gebouw te Mekka met een zwarten
steen in 't midden, heide Kaaba geheeten, was het nationaal
heiligdom der verschillende Arabische stammen.
Uit 'dit volk was Mohammed gesproten, de man, die niet
alleen een' nieuwen godsdienst zou stichten, maar tevens in
Gods hand de roede zou zijn om de ontrouw geworden Kerk
van Jhristus te tuchtigen.
Mohammed, d.i. de geprezene, werd den 20en April 571
geboren uit behoeftige ouders, die echter behoorden tot het
aanzienlijke geslacht der Koreïschieten.
Reeds zeer vroeg wees, werd hij door zijn oom Aboø-Taleb
opgevoed, adie den knaap als geitenhoeder gebruikte, doch
hem later voor den handelsstand opleidde. Op 24- jarigen
leeftijd 'trad hijg in dienst bij de rijke weduwe. Kaditscha, meet
wie hij later huwde.
Mohammed was, hetgeen zelden bij 'een Arabier 't geval is,
een denker, of liever een mijmeraar.
Peinzend en droefgeestig van aard, ging hijg meestal ziwijgend
en droom'erig zijn weg en wieldra werd hij' een eerste dweper.
Als koopman deed hij onderscheidene reizen en kwam
daardoor vanzelf met verschillende menschen in aanraking.
Schatten te verdienen was voor dezen droomerigen Arabier
geen hoofdzaak: zijne ziel dorstte naar iets hoogers. De gods^dienst zijns volks met zijn veelgodendom mishaagde hem en
liet (hem onbevredigd, Des avonds, na afloop zijner werkzaam-heden, bezocht hij de tenten der vreemdelingen en liet zich
door Joden en Christenen onderwij en in hun godsdienst.
Maar de Joden maakten hem met de verbasterde Joods^che
leer bekend en het Christendom werd hem door onwetende
monniken verkondigd, waardoor hij, den indruk verkreeg, dat
deze godsdienst hoofdzakelijk bestond in het geloof aan de
Drieëenheid, de vereering van Maria en tall000ze heiligen, in
het opzeggen van gebeden en in een leven van zelfkastijding.
Daar Mohammed niet lezen kon, bleef de bron van alle
,
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Godskennis, de Heilige Schrift, hein natuurlijk onbekend, en
wat hij er van vernam, was tamelijk verminkt.
Geen wonder voorwaar, dat hij ,zich niet tot het Christendom(
voeldeaangetrokken en naar iets anders zocht. Nadenkend
en 'peinzend vervolgde hij steeds zijn wog; meier en meer
zonderde hij zich af; de handel', het alledaagsche, bekoorde4
hem niet langer.
Eindelijk trok hij Lich terug uit de samenleving en woonde
in geen grot van den berg Hira, op reen uur afstand van
Mekka gelegen. Hier bracht hij ,zijn tijd door met bidden,
vasten en mijmeren. Zenuwachtig van gestel, meende hip
gezichten te zien en openbaringen te ontvangen van den
Engel Gabriël en di-es achtte hij rich van God geroepen een
nieuwengodsdienst te stichten.
Op veertigjarigen leeftijd trad hijg eindelijk als Profeet op om
zijne nieuwe leer te verkondigen, die in 't kort hierop neerkomt :
Er is maar één God en Mohammed is Zijn Profeet. Mozes
en Christus zijn insgelijks Goddelijke gezanten, maar hijg is
de grootste en laatste profeet. Het -lot van elk m^ens^ch is
in 'Gods eeuwig raadsbesluit onveranderlijk betaald; als het
uur van sterven gekomen is, Wordt de levensdraad afgesneden,
onverschillig of men in zijne woning uitrust of deelneemt
aan den bloedigsten strijd (leer des noodlots). Op , de opstanding
der dooden volgt het wereldgericht, waarin de goeden beloond
en de boozen gestraft zullen worden.
Zijne schildering van het Paradijs is juist geschikt om den
wellustigen Oosterling te bekoren: 't is een oord, waar de
geloovigen de meest zinnelijke genietigen zullen smaken.
Ook 1e hel wordt met de schrilste kleuren geteekend; van
de hoozen heet het: „Neem en bind hem en wierp hem in
de vlammen, want hij geloofde piet aan God en deelde zijn
brood niet aan de armsen. Daarom heeft hij geen vriend
gevonden en geen ,andere SPUze zal zijn deel zijn dan de etter
zijner 'wonden."
Aan zijne volgelingen schreef hij ,de besnijdenis voor, de
viering van den Vrijdag als wekelijkschen rustdag, verbood
het gebruik van wijn en varkensvleiesch, doch stond hun de
veelwijverij toe, afschoon hijs er de beperking bijvoegde, dat
niemand meer dan vier vrouwen mocht hebben. De Profeet
„
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was echter in 't aantal zijner gemalinnen onbeperkt; deze
vergunning was hem van God ,verleend.
Tot ede hoofd 'lichten der geloovigen behooren weldadigheid
en rechtvaardigheid; gebeden, vijfmaal 's daags met het
gelaat naar Mekka geweend; vasten; bedevaarten naar Mekka;
de heilige oorlog tot vestiging en uitbreiding des geloofs. In
stoute beeldspraak wordt op het betrachten dezer plichten
aangedrongen. „Bidden voert halverwege tot God, vasten
brengt tot den ingang des hemels en aalmoezen openen de
poort, maar het is beter den heiligen krijg tie voeren, dan
zeventig jaren te huis te bidden. Hij, wiens vo-eten bestoven
zijn in de oorlogen des Heeren, zal in den dag des gerichts
verder van de oorden -der ;pijniging verwijderd zijn dan de
afstand bedraagt, welken de snelste ruiter in duizend jaren
kan afleggen."
Dit is in 't kort de leer van den Islam, een woord, dat
beteekent „zich overgeven", nl. aan den wil Gods. Zijne belijders worden Muzelmannen genoemd (Moslemen = zich
overgevenden). De leer van den Islam is vervat in den Koran,
het ongeschapen woord Gods, 1 ) bevattende in 114 hoofdstukken
gebeden, lofzangen, leerstellingen, verminkte geschiedenissen
uit den Bijbel, fabelen en voorschriften voor het burgerlijk
leven, alles in de bontste wanorde dooreen. De verzamelaar
van den Koran is Aboe-Bekr, de schoonvader en opvolger
van Mohammed.
Toen de nieuwe Profeet met zijne leer in zijne vaderstad
Mekka optrad, werd hij door zijne stad- en sta^m'genootten
eerst met verbazing, daarna met spot aangehoord. Zijne huisvrouw Kaditseha en zijn neef Ali werden zijne eerste volgelingen, daarna de rijke koopman Aboe^-Bekr, met wiens
dochter Mohammed later in het huwelijk trad, en verder
eenige vrouwen en slaven. ;Maar daar bleef het bij.
Weldra brak er een geduchte storm tegen hein los. Beleediging en spotternij moest hij dagelijks verduren. Zijne weinige
volgelingen stonden aan mishandelingen en vervolgingen
bloot en de nieuwe Profeet stond machteloos tegenover zijne
talrijke vijanden. Wel slingerde hij hun zijne bedreigingen
-
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naar 't hoofd, doch de Mekkanen spotten daarmee; immers,
de tijdelijke straffen bleven uit en oen de eeuwige straffen
bekommerden ze zich niet. Een nieuwe slag trof heira in die
voor hem moeilijke dagen in het overlijden zijner trouwe
huisvrouw Kaditscha.
Onverwachts idaagde ier evenwel hulp voor hem op.
De inwoners van de naburige stad Jatreb, die in aanhoudende
vijandschap met de bewoners van Mekka leefden, hadden van
den nieuwen Profeet gehoord en noodigden hem uit tot hen
te komen en hen met zijne leer bekend te maken. Natuurlijk
voldeed Mohammed gaarne aan dit verzoek, met het gunstig
gevolg, dat men hem trouw w►oer en hem erkende als den
door God gezonden Profeet.
De naam Jatreb werd later veranderd in Medina al Nabi
(stad van den Profeet) of kortweg Medina.
Toen Mohammed naar Mekka was teruggekeerd, werd hij
beschuldigd ingiet de vijanden zijner vaderstad te heulen en
alleen door ;een overhaastte vlucht naar Medina redde hij zijn
leven. Naar deze vlucht, Hedschra genoemd, regelen de Moohammedanen hunne tijdrekening (6 Juli 622).
Het duurde niet lang, lof de vijandelijkheden tusschen beide
steden 'begonnen. In het -eerst streed Mohammed ongelukkig:
hij dolf het onderspit en werd zelfs zwaar gewond. Zijne
vijanden juichten en zijne vereerders begonnen te wankelen
in hun geloof. Nauwelijks was hij van zijne wonden genezen,
of hij hervatte den strijd en behaalde eene schitterende over
winning, die vervolgd Werd door de vrijwillige onderwerping
van onderscheidene Arabische stammen.
Trotsch op zijn voorspoed zond Mohammed brieven aan
alle rondom wonende volken en vorsten om hen te vermanen,
de nieuwe leer aan te nemen. Alleen de Landvoogd van
Egypte beantwoordde zijn brief vriendschappelijk' en zond
hem rijke geschenken; de andere vorsten namen zijn schrijven
voor kennisgeving aan.
Eindelijk moest ook Mekka bukken en weldra gehoorzaamde
bijna geheel Arabië aan zijne leer.
Intusschen neigde zijn levenszon ten ondergang. Zijne fiere
gestalte werd gebogen, zijne krachten werden minder en hij
gevoelde, dat zijne dagen geteld waren. De 8e Juni 632 was
,
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zijn sterfdag. De moskee te Medina was overvol met geloovigen
en angstig hingen ze -aan de lippen van den grijzen AboeBekr om iets te vernemen aangaande den toestand van den
geliefden profeet. Eindelijk verscheen Mohammed zelf, zwak,
wankelend, maar met een glimlach opf de lippen. Na een
vriendelijk afscheid keerde hij naar zijne woning terug, legde
het vermoeide hoofd aan den boezem zijner jeugdige gemalin
Ajisja en ontsliep onder het uitspreken der woorden: „Omhoog tot de heerlijke kampgenooten in het Paradijs!"
Was Moha^n^ned ;een lage bedrieger, die, door bijoogmerken geleid, de menigte misleidde? Hoewel hij desnoods voor
bedrog niet terugschrikte, was hij echter meer een dweper,
die werkelijk geloofde door God geroepen te zijn.
Zijne opvolgers (Khalifen) begonnen na zijnen dood den
Islam te vuur en te zwaard uit te breiden. Niets scheen voor
hunne wapenen bestand te zijn yen het eene land na het andere
moest voor hen bukken.
Bange dagen braken toen voor de Christelijke Kerk aan.
Het `bloed vloeide bij stroomen en duizenden zwoeren om hun
leven te redden hun geloof af en namen de leer van den
vals'chen prof eet aan. Metterdaad was de Islam een tuchtroede
in Gods hand om de vervallen Kerk te straffen en aan meer
dan ééne gemeente werden de ;waarschuwende woorden vervuld van Openb. 11:5 „Gedenkt dan, waarvan gij uitgevallen
zijt en bekeert u en doet de eerste werken; en zoo niet, Ik
zal u haastelijk bijkomen en zal uwen kandelaar van zijne
plaats weren, indien gij, u niet bekeert." Helaas! in menige
plaats van het Oosten werd -do kandelaar weggenomen en zoo
moest onder de toelating Gods het heldere licht van de Zonne
der Gerechtigheid plaats maken voor het bleeke schijnsel der
halve maan.
Als wereldmacht is het Mohammedanisme geknot, maar op
godsdienstig gebied is de leer van den Islam, waarvoor millioenen zich buigen, nog heden ten dage eene geduchte macht
die nog niets van zijn fanatisme verloren heeft.
,

XXVI.
Uitbreiding van het Christendom. Nunia.

Zooals we gezien hebben doorleefde de Christelijke Kerk
bange jaren, toen de Islam, het bijgeloof van Mohammed,
zich allerwegen geweldig uitbreidde en in vele streken het
Kruis moest plaats maken voor de Halve Maan.
Maar niet overal bereikte het zijn doel. Er waren, Gode zij
dank, ook landen, die de geweldige macht van 't Mohammedanisme krachtig in 's Heeren mogendheid weerstonden en
die voor 't Evangelie (behouden bleven. Onder die landen
behoorde ook Iberië, gelijk het destijds heette, of, gelijk het
thans genoemd wordt, Qeorgiè*. De invoering van 't Christen
dom in dit land is zeer merkwaardig, omdat de Heere daartoe
eerre nederige dis'cipelin, leene slavin, gebruikte, die het middel
werd, dat een geheel volk den Heiland d-er wereld leerde
kennen. Aan den Kaukasus, door hooge bergen van de na
landen afgesloten, ligt het berglandschap, dat vroeger-burige
den naam van Iberië droeg. De bodem is rijk aan edele
metalen en steensoorten en in de vruchtbare dalen groeien
granen en wijn, terwijl de bewoners bekend zijn door hunne
schoone en krachtige gestalte.
In de vierde eeuw, toen over het Romeinsche rijk Con"
stantijn de Groote, de eerste Christenkeizer regeerde, helersichte
in Iberië koning Mirian. Evenals al zijne onderdanen was hij
een 'Heiden, die vol eerbied zijne knieën boog voor Mitthra,
den god des lichts, die met duizend oorera en tienduizen4
gogen de menschen gadeslaat, zijne dienaren beloont en zijne
,
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vijanden doet sidderen voor zijne wraak. Zijn voornaamste
gunsteling was Bakar, een dapper krijgsman en een ge-ducht
jager, rijk en machtig, geëerd door zijne vrienden en gevreesd
door zijne vijanden.
Onder zijne talrijke .slaven Oen slavinnen bevond zich een
jong meisje, Nunia geheeten, iwier ouders door de Iberiërs
waren gedood, nadat de ouderlijke woning in brand was
gestoken. Zijzelf was als gevangene uit haar vaderland weg
slavenmarkt door een der bedienden van-gevordnp
Bakar gekocht ten behoeve van Ghadani, de meesteres des
huizes.
De jeugdige Christin verloochende haar geloof niet te midden
harer heidensche omgeving. In een eenvoudig gewaad gekleed, verrichtte zij in stilheid en getrouwheid haar werk,
verdroeg geduldig de bespotting en de plagerijen, waaraan zij
voortdurend bloot stond en volbracht de koninklijke wet van
haar Heiland, door het kwade, dat men haar aandeed, met
goed te vergelden. Maar niet altijd bleef ze slechts eene
zwijgende getuige des Evangelies. Eens, toen de trots'che Bakar
getuige was van haar gedrag en hij vernam, dat zij eene
Christin !was, begeerde hij meer van dezen wonderlijken godsdienst te hooren, niet uit begeerte des 'harten, maar uit
nieuwsgierigheid. Met een gebed in het hart verhaalde Nunia
van : den Christus, die gekomen was niet om gediend te
worden, maar om! te dienen en Zijne ziel te geven tot een
rantsoen voor velen. In menig oog blonk een traan, toen zij
hoorden van den man van Smarte, die zich ontfermde over
het .verachte der wereld en ook de vrouw, des huizes luisterde
met klimmende belangstelling, maar de trots-che Bakar sprak
op gemnelijken toon: „Uwie sprookjes bevallen mij slecht; ik
wil ze niet meer hooren." Toch hadden de woorden zijner
eenvoudige slavin meer indruk op hem gemaakt, dan hijg zichzelven wel bekennen wilde.
Op zekeren tijd bewoog zich een vreemde stoet door de
straten der hoofdstad. Voorafgegaan door de moeder, in rouw
gekleed, werd een wieg gedragen waarin een kind-gewad
lag, wiens aangezicht van koortshitte gloeide. Rusteloos dwaalden de matte oogen des kinds heen en weer, als snakte de kleine
naar rust. De bewoners zagen hierin niets vreemds. Immers,
,
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geneesheeren kende men in Iberië niet en was er nu iemand,
die ernstig ziek was, dan werd de kranke van huis tot huis
gedragen, terwijl de betrekkingen de bewoners smeekten hen
te he1ppen, als ze -een middel tegen de krankheid wisten. Was
dit het geval niet, dan ging men een deur verder, in de hoop
daar beter te zullen slagen.
Ook 'voor het paleis van Bakar hield de treurige stoet stil.
Ghadani begaf zelf zich naar buiten en zag met innig medelijden o'p! de arme kleine neer, maar ook zij kende ,geen
middel tot herstel. Juist zou de optocht verder gaan, toen
eerie 'slavin hare meesteres aan Nunia herinnerde, die wel
meer goeden raad gegeven had. Ghadani beval, dat de jonge
Christin zou geroepen worden, die een diep medelijden gevoelde,
toen zij de moeder des kinds in radeloozen angst bij de wieg
zag 'staan. Zij knielde neder en sprak tot de omstanders. „Een
middel 'ter genezing heb ik niet, maar ik zal tot mijn' God
bidden, bij Wien uitkomsten zijn ook tegen den dood." De
Heere `verhoorde de smeekingen Zijner dienstmaagd: het kind
werd rustiger, de koortsgloed verminderde, de glazige oogen
sloten zich en weldra viel het kranke kind in een geruster.
slaap. De dankbare moeder bood Nunia rijke geschenken aan,
doch de Godvreezende maagd !weigerde beslist iets aan te
nemen en begaf zich weer aan har arbeid. Natuurlijk werd
er ioveral veel gesproken over deze gebeurtenis en de nederige
slavin werd van dit oogenblik al met ' een zekeren eerbied
behandeld, 'zelfs door haar ongeloovigen meester.
Eens werd ze aan 't hof ontboden, daar Nino, de koningin,
gevaarlijk ziek was. Beslist weigerde zij aan dit bevel gevolg
te geven, zeggende, dat zij geen toovenares was, en noch de
bedreigingen van den vertoornden Bakar, noch de gramschap
des konings konden iets aan haar vast besluit veranderen.
Toen beval de koningin, dat men haar op haar bed voor de
deur van Bakar's woning zou brengen, zooal's met het zieke
kind ,geschied was en dan zou Nunia toch niet weigeren voor
haar te bidden. Aan den wensch der koningin werd voldaan.
Een schitterende stoet van rijksgrooten en edelvrouwen
omringde -en volgde de lijdenssponde der doodelijk kranke
vorstin. Ghadani kuste vol eerbied en medelijden hare hand
en beval Nunia te roepen. Toen deze verscheen, sprak de
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koningin met zwakke stem: •„Christin, ik heb gehoord, dat
uw God iedereen hoort, die in oprechtheid tot Hem; bidt.
Heb medelijden met mijne smarten en bid Hem, of Hij mijn
genezen wil." Lang bad Nunia en toen ze opstond, reikte de
koninklijke kranke haar de vermagerde hand en zeide: „Ik
dank iu; ik geloof, dat God uw gebed verhooren zal,"
Werkelijk herstelde de vorstin en groot was de dankbaar
-heidskong.
In het hart der herstelde vorstin ontstond eene innige
begeerte om bekend te worden meet den God der Christenen.
Herhaalde trn'alen ontbood zij daarom Ghadani met hare slavin
en door Gods genade waren het onvergetelijke) uren, die deze
drie vrouwen in het schitterend paleis der koningin doorbrachten. Inderdaad, wie deze beide aanzienlijke vrouwen zoo
heilbegeerig zag toeluisteren naar het onderricht der nederige
slavin, zag hier de woorden van den Apostel bevestigd, dat
in Christus noch dienstknecht, noch vrije is. Het eenvoudige
onderwijs van Nunia werd rijk gezegend: beide hoorderessen
werden in stilte lieve discipelinnen van Jezus.
Maar rijker vruchten nog zouden gezien worden.
Op zekeren dag was koning Mirian met zijne rjk'sgroo ten
op de ,jacht, na den krijg zijn liefste vermaak, en menige
wolf en menige beer had ondervonden, welk een geducht
schutter Iberië's koning Gaas. Ongemerkt was de vorst zijn
gevolg een goed eind vooruit geraakt, toen hij bemerkte, dat
hij zich in een geheel onbekend oord bevond, aan alle Zijden
door steile rotsen en diepe afgronden omringd. Hoe hij
ook zocht, nergens was een uitweg in deze wildernis te
vinden.
Tot zijn schrik daalde -er een dikke mist neer, waardoor hij
geen voet durfde te -verzetten uit vrees, dat hij_ in een afgrond
zou storten. De doodelj.ke stilte rondom hemp werd alle-en aLgebroken door het akelig gehuil der wolven, en in zijn angst
riep hij tot zijn god Mitthra, wiens trouwe dienaar hij was,
om hem toch te redden van een wissen dood. Dan, hoe luid
h` bad, geen der duizend oogren van Mitthra scheen te hooren
en geen der tienduizend 00gen van dien god scheen te merken,
in welk 'een groot gevaar zijn koninklijken dienaar zich
bevond. Toen riep de vorst in zijne vertwijfeling tot den
,
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onbekenden God der Christenen, die zijne geliefde gemalin
,ioo ,wonderijk hersteld had, toen iedereen do hoop had opgegeven. Ootmoedig beloofde hij der Christenen God te zullen
dienen, als die hercm redde uit het groote gevaar, waarin hij
verkeerde. En zie, Hij, die niet verre is van een iegelijk
onzer, hoorde ook het gebed van den theidensehen koning,
dien Hij uit de duisternis zou trekken tot Zijn wonderbaar
licht. Onverwachts trok do nevel o en de vorst ontdekte
een smal bergpad, hetwelk uit de Wildernis aaar het meier
bewoonde gedeelte voerde. Met uitbundig gejuich ontvingen
hem zijne hovelingen, die hemp met angst gezocht hadden.
Doch de koning was zeer stil en afgetrokken en toen het
paleis bereikt was, beval hijs Bakar den volgenden dag Nunia
tot hem te zenden. De Christin was niet weinig verwonderd,
toen haar meester haar het bevel des ,konings meedeelde,
maar hare verwondering en blijdschap► steeg ten top, toen de
vorst haar in tegenwoordigheid der koningin zijn wedervaren
van den vorigen dag vertelde, er tevens bijvoegende, dat hij
nu der Christenen God wenschte te dienen, maar daartoe
onderwijs in de waarheid behoefde, hetwelk hij. van Nunia
begeerde. „Maar wie ben ik, o. koning," sprak de slavin, ,,dat
ik een machtig vorst zou onderrichten in onzen heiligen godsdienst? Daarvoor zijn leeraars noodig, miaar ik ben daartoe
onbekwaam."
„welnu,' 'hernam de heilbegeerige vorst, ,,dan zal ik zoo
spoedig mogelijk den Christenkeizer Constantijn verzoeken
aan mij en mijn volk leeraars te zenden, die ons de leer
des Christendoms kunnen ontvouwen, maar verhaal gij mij
slechts voorloopig 't een en ander van uw wondervollen
godsdienst."
„Dat is niet noodig, o koning," antwoordde Nunia met
haar stillen glimlach, „want wat ik weet, is aan uwe gemalin
ook bekend. Laat uwe koningin uwe Ieermeesteresse zijn."
De verbaasde Mirian vernam nu, dat er reeds een aantal
heilbegeerige zielen onder de vrouwelijke bevolking der
hoofdstad gevonden werden, die dorstten naar den Heiligen
Doop. 't Waren eenige aanzienlijke vrouwen en een aantal
slavinnen. Zoo ontkiemde het zaad des Woord's, door Nunia
in eenvoudigheid gestrooid, en toen de Christenieeraars, door
,
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Constantijn gezonden, hun arbeid begonnen, vonden ze de
velden wit om tee oogsten.
Maar twie 'de blijde boodschap des heils ook dankbaar
mocht omhelzen, de ctrotsche Bakar niet. Hoe meer het Christendom veld won, des te grooter werd ,zijn haat degen de
belijders der nieuwe leer. Voor al zijne gemalin Ghadani en
de ongelukkige Nunia moesten het ontgelden, die hij herhaaldelijk mishandelde, Eerstgenoemde bezweek onder de
folteringen, maar de arme slavin sloot hij in een der kelders
van zijn kasteel opt en noch de smeekingen der koningin,
noch de bedreigingen des konings konden d en hardnekkigen
Heiden bewegen aan Nunia de vrijheid te hergeven. Eindelijk
liet de koning zijn weerbarstigen dienaar gevangen zetten en
diens paleis doorzoeken. Toen de jeugdige martelares uit
haar kerker tot den koning geleid werd, kuste het volk
in vervoering hare kleederven, doch de woede der menigte tegen
haar beul was groot. Do koning sprak het doodvonnis over
hem uit en reeds flikkerde het straffend izw!aard van den
scherprechter boven het hoofd van den schuldige, toen de
mishandelde dienstmaagd voor haar wreeden meester in de
bres sprong en den vorst genade voor hem smeekte.
Korten tijd later werd Bakar zwaar ziek en nu was het
Nunia, die hem met zusterlijke teederheid verpleegde, maar
hem ook den troost des Evangelies bracht. En zoo krachtig
werkte de Heere aan het hart van dezen verstokten Heiden,
dat de wilde Bakar van weleer later als prediker des Evangelies naar. de Heidenwereld trok. Op reis zijnde in zijn
heerlijk dienstwerk leed hij den marteldood.
Lang vóór hem was Nunia de eeuwige ruste ingegaan. Na
hare bevrijding uit de gevangenis namen hare krachten langzamerha:nd af, maar ook op haar krankbed getuigde- zij van
haren Heiland, die ook haar lief had gehad met eene
eeuwige liefde.
Iberië Werd geheel voor het Evangelie gewonnen, en toen
eenige eeuwen later de Islam ook in dit bergland het Kruis
trachtte te verdringen, waren die pogingen door Gods genade
ijdel. Steeds bleef in Iberië de bevolking aan het Evangelie
getrouw en nog heden wordt de naam) van Nunia, door de
bewoners net eerbied genoemd als de nederige dienstmaagd
,
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des Heeren, die het -eerste zaad mocht strooien in de harten
harer heidensohe landgenooten.
Toch is, helaas! in den loop der eeuwen veel van de
oude zuiverheid des Evangelies te loor gegaan en heerschee
vele dwalingen, waar voorheen het eenvoudige Woord Gods
werd beleden.

XXVII.
Evangelieprediking in Nederland.

De Gemeente van Jezus Christus is eene Zendingsgemeente.
Vóór Bonze Heiland Zijne plaats aan de rechterhand Zijns
Vaders innam; gaf Hij Zijn discipelen het koninklijk gebod:
„Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan
alle kreaturen." (Markus 16 :15).
Gelijk overal was ook in ons Vaderland de verkondiging
des Evangelies een strijd tuss►chen licht en duisternis en eerst
langzamerhand werd de geweldige macht van het ingewortelde
Heidendom overwonnen.
Sporen van het Christendom komen reeds zeer vroeg voor.
Eene ► oude overlevering verhaalt, dat de Apostel Petrus een
zekeren Augustinus, epen der zeventig discipelen, naar deze
landen zond, om den heidens5chen bewoners bekend te maken
met den eenigen Naam, waardoor w`ij: moeten zalig worden.
Waarschijnlijk is het, dat hier en daar in ons land door
de Romeinsche legioenen, waarin ook Batavieren en Friezen
dienden, Benige 1 van het Evangelie verbreid werd.
In de vierde (eeuw regeerde over de Warners, een volksstam
waarnaar het dorp Warmon!d genoemd is, de Christelijke
koningin Theodochilde, adie veel deed om het Evangelie onder
haar volk ingang te doen vinden en niet zonder vrucht.
Blijvenden wortel schoot het Christendom' echter niet in
deze ''landen. Door den invloed der heidensche priesters en de
menigvuldige ioorlogen yen verplaatsing der volksstammen ging
elk spoor van het Evangelie te loor, zoodat in de 5e en Ge
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eeuw de nacht van het Heidendom ons - land weer geheel
bedekte.
In de 7e eeuw begon de eigenlijke Zendingsarbeid in ons
vaderland. De eerste zendelingen waren Franken, die als dei
voorbereiders, de voorloopers van den Evangeliearbeid kunnen
beschouwd worden. Ontzaglijk waren de moeilijkheden, waarmee
deze vredeboden te kampen hadden. Vooreerst toch waren
onze heidensehe voorouders met hart en ziel verkleefd aan
hunne oude goden, maar bovendien zagen ze in deze zendelingen
spionnen van de machtige Frankische koningen, welke in
dien tijd reeds lang tot het Christendom bekeerd waren en
om meer dan één reden de Zending krachtig bevorderden.
Vooral koning Dagobert was effen 'ijverig voorstander van de
prediking des Evangelies. Met Woord en daad steunde] hij de
zendelingen en te Utredht 'bouwde hij in het jaar 631 het
eerste Christenkerkje, de kapel van St. Thomas .
Een der eerste zendelingen was Amandus, dief reeds in 626
in Zeeland arbeidde, maar (ook Friesland niet vergat. Te
M.aastrie)ht stichtte ,hij een bisdom. Zijne rijkdommen besteedde
hij ,gro;otendeels voor het loskog Apen van slaven, die hij dan
tevens bekend maakte met de vrijheid, die in Christus is.
Hij stierf in 679. Hoewel de vruchten van zijne prediking
moeilijk zijn aan te wijzen, zal toch .de .arbeid van dezen
eenvoudigen Dienaar des Evangelies tiet ijdel geweest zijn.
Iets later werkte hier Eligius. Deze merkwaardige man,
die in het jaar 588 geboren werd, was evenals Timotheus
van kindsbeen af in de Schriften onderwezen en vreesde den
Heere van zijne jeugd aan. In zijne jonge jaren kon hij reeds
een `prediker der waarheid genoemd worden, want met geest
drift verhaalde hij aan zijne onwetende peelmakkers, wat
zijne vrome moeder helm ('uit Gods Woord had verteld. Opgeleid ivoor goudsmid, had hij een handschrift des Bijbels steeds
geopend op zijn 'werktafel liggen, opdat hij in elk vrij oogenblikje !zich kon voeden met het Hemelsche Manna. Toch
verzuimde hij zijn plicht niet. Eligius wist, dat we ook in
onzen dagel jkschen arbeid den Heere hebben te dienen, en
hij oefende zich zóó ijverig, dat hij niet alleen een zeer
bekwaam werkman, maar ,een waar kunstenaar in zijn vak
werd en de Frankische koning zich gelukkig achtte zulk een
,
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man ,als muntmeester aan zijn hof te kunnen verbinden. Van
zijne verbeterde omstandigheden maakte Eligius ruimschoots
gebruik !om vele krijgsgevangenen los te koopen, wien hij dan
de .vrijheid hergaf of, zoo ze er in toestemden, bij zich hield
om ze met het Woord Gods bekend te 'maken,
Hoe hoog hij ook in aanzien gestegen was, het droombeeld
zijner jeugd, het ideaal zijner jongelingsjaren en de lievelingsgedachte van zijn mannelijken leeftijd was nog steeds onverLvuld 'gebleven de vurige begeerte n.l. om den Heidenen
de blijde boodschap des heils te brengen. De Heere, die deze
goede begeerte in het hart van Zijn dienstknecht gelegd had,
vervulde ze ook op! Zijn tijd. Op zijn dringend verzoek gaf
de koning eindelijk de vereischte toestemming en op 53-jarigen
leeftijd werd Eligius aangesteld tot Bisschop van Noyon, in
't noorden 'van Frankrijk. Met ijver en toewijding hoedde hij
de kudde, waarover de Heere hem tot herder en leeraar had
aangesteld. Zijne milddadigheid was spreekwoordelijk. Als een
vreemdeling te Noyon naar zijne woning vroeg, luidde gewoonlijk 't antwoord:
.,,In het huis, waarvoor gij de meeste armen verzameld
ziet, woont onze Bisschop."
Maar Eligius deed meer dan zijde gemeente als een getrouw
leeraar verzorgen. Hij trok als zendeling Vlaanderen en Zeeland door, allerwegen predikende en leerende.
Na achttienjarigen onafgebroken Evangeliearbeid stierf hij
op zeventigjarigen leeftijd in 659. Zijne laatste woorden waren:
,,Gedenk mijner, Gij, die alleen zonder zonde zijt. Christus!
Heiland der wereld! Verlos mij uit het lichaam dezes
doods !"
Ook vrouwen arbeidden hier te lande in 't Evangelie. Twee
dochters van den machtigen Pepijn van Landen, den over
grootvader van den zoo bekenden Karel den Grooten, eersten
Staatsdienaar aan 't Frankische hof, verlieten vrijwillig het
gemakkelijke weelderige leven aan 't paleis haars vaders om
behulpzaam te zijn als nederige dienstmaagden des Heeren
in den dienst der Zending. De nam-en dezer jonkvrouwen zijn Geertruid en Begga. De eerste stichtte eene kapeI,
die door Amandus werd ingewijd en de oorsprong werd van
de stad Geertruidenblerg. Begga stichtte -een klooster, naar
,
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haar waarschijnlijk het Begijnen-vrouwenklooster genoemd. ')
Veelvuldig Was het nut der kloosters in die ruwe tijden.
Woeste gronden werden ontgonnen en langzamerhand in
vruchtbaar bouwland herschapen. De kloosters zelve waren
bewaar- en kweekplaatsen der wetenschap. Gedurende de wintermaanden, wanneer de wegen geheel onbegaanbaar waren,
onderwezen de ijverige monniken de Heidenen, die in hunne
nabijheid Woonden, en schreven gedeelten des Bijbels al, om
de kennis van Gods Woord bij. de Christenen te bevestigen
en uit te breiden.
K vam het voorjaar, dan namen ze den pelgrimsstaf ter
hand, trotseerden moeite en gevaren :en trokken van oord
topt oord om in de heidenwereld trots allen tegenstand do
kruisvaan te planten. En God was met deze moedige, trouwe
arbeiders, wier grootste eere het was, Gods medearbeiders te
mogen zijn. Van verreweg de meesten hunner zijn zelfs de
namen ons onbekend gebleven, maar in het gedenkboek, dat
voor Gods aangezicht is, zijn hunne daden en namen opgeteekend en de Dag zal het openbaren, dat hun werk niet
ijdel geweest is. De rechtvaardige Rechter zal ook dien onbekenden zaaiers geenszins hun heerlijk loon onthouden.
De ,Frankische Zending werd gevolgd door de Angel-Saksiscthe.
De eerste Engelsehe zendelingen werden na een moeilijken
tien-jarigen arbeid verdreven door den Prieschen koning
Radboud, die zeer tegen de Christenen woedde en de Thomaskapel verwoestte.
Na langen tegenstand scheen deze wilde Heiden eindelijk
tot inkeer te komen. Hij toonde zich minder vijandig, begon
zelfs belangstelling voor 't Evangelie aan den dag te leggen,
ja, drukte zelfs de begeerte uit in den Christelijken, godsdienst
,

1 ) De naam Beghijnen is niet van Jonkvrouw Begga afgeleid. In de 11e eeuw
vereenigden zich in de Zuidelijke Nederlanden eenige vrouwen tot werken
van barmhartigheid. Later nam haar getal toe en werden ze Beghijnen
genoemd. Ze vormden vrije, niet kloosterachtige vereenigingen en nog in
onzen tijd worden vooral in Roomsche landen hier en daar Beghijnenhuizen
gevonden. Sommigen leiden den naam af van den Luikschen priester Lambert
le Beghe, die velen voorging in het werk der Christelijke barmhartigheid.
Volgens anderen stamt het woord Beghijnen af van beggen of beggeren, dat
„ijverig bidden" beteekent. (Zie: J. Kuiper, Geschiedenis van het Godsdienstig
en Kerkelijk leven van het Nederl. volk, bl. 30 en 31.)
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onderwezen te worden. Groot was de vreugde en de dank
barheid der Christenen over dezen ongedachten ommekeer
en vol ijver begon het noodige onderricht. Eindelijk waas de
gewichtige - dag aangebroken, waarop de heidensche Vorst,
die zoo veel Christenbloed vergoten had, den Heiligen Doop
zou ontvangen. Reeds had hij den eersen voet in het doopvont
gezet, toen hij zich plotseling wendde tot Bisschop Wolfran,
die den Doop zou bedienen, en de vraag tot hem richtte:
„waar zijn nu mijne a voorouders?" De Bisschop, die op zulk
een vraag niet voorbereid was, antwoordde tamelijk onvoorzichtig: „Die zijn allen verloren." Oogenblikkelijk trok Radboud
den voet uit het doopbekken terug, zeggende: ,,Dan wil ik
liever 'bij mijne dappere voorouders in het Walhalla zijn, dan
bij het ellendige hoopje Christenen in den Hemel." En de
trotsche Heiden bleef tot gaan zijn dood de verbitterde tegenstander van de Kerke Gods in ons vaderland.
In het .jaar 657 kwam Willebrord met elf helpers, waaronder
er 'waren van koninklijken bloede, uit Engeland over om aan
de woeste Friezen het Evangelie te verkondigen. Willebrord
was geen geleerde, maar een innig vroom man, die blaakte
van ijver voor den heerlijken Zendingsarbeid.
't Begin was niet zeer bemoedigend. Slechts korten tijd
hadden te in ons land gepredikt, toen ze door den vijandigen
Radboud verdreven werden. Toch gaf een man met zulk een
vast karakter en bezield met zooveel liefde tot zijn Heiland,
den moed niet op. De Friezen, dit was zijne vaste overtuiging,
moesten voor den Christus gewonnen Worden. Nadat Wiliebrord
van den Paus de wijding als zendeling ontvangen had, keerde
hij later onder bescherming van den Frankischen koning naar
ons vaderland terug. Van nu af was zijn werk zoo rijk gezegend, dat hiji met volle recht de Apostel der Nederlanden
genoemd wordt. Voorbeeldeloos was zijn ijver en werkkracht.
Hij predikte in België, in Denemarken en Helgoland zelfs,
maar vooral in ons land. Vrees kende hij niet. Een treffend
bewijs gaf biij daarvan op het eiland Walscheren. Te Westkapelle
gekomen, zag hij op zekeren dag de bevolking in aanbidding
neergeknield voor een afgodsbeeld. Verontwaardigd over zooveel
bijgeloof drong de moedige zendeling door de knielende
menigte heen en plaatste zich vlak voor het voorwerp hunner
,
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vereering. Boezemde zijne indrukwekkende verschijning reeds
eerbied in, zijne krachtige, vurige taal ontstelde de menigte
toen hij hen hun bijgeloof en dwaasheid verweet, dat ze hulp
verwachtten van, ja, Goddelijke eere bewezen aan een stom
steenen beeld, dat wel oogen had, m-aar niet kon zien, wel
ooren bezat, maar niet kon hooien. ,,Wilt ge het bewijs ontvangen 'van de waarheid mijner woorden, verdwaasde schare!"
riep de vurige !prediker. „Welaan dan!" Meteen greep hij een
knots en in het volgend oogenblik lag het godenbeeld ver
voor zijne voeten. De verschrikte schare week angstig-brijzeld
terug, doch een der heidiensche priesters trok toornig zijn
zwaard en bracht Willebrord eene bloedige wonde aan het
hoofd toe. Hij herstelde gelukkig en predikte toen weer met
evenveel ijver als te voren.
In '692 benoemde de Paus hein topt Aartsbisschop van
Utrecht en weldra bouwde hij in plaats van de verwoeste
kapel ban St. Thomas de grootere St. Maartenskerk, maar
ook eene kloosterschool, waar tal van predikers voor den
Evangeliearbeid gevormd werden.
Met de stichting van 't Aartsbisdom Utrecht was de vestiging der Nederlandsche Kerk een feit geworden; er kwam
nu meer eenheid in het werk. Allerwegen in ons land werden
kerken -en kloosters gesticht en honderden Heidenen werden
gedoopt.
Wel !waas de arbeid uiterst zwaar, doch de Heere schonk
rijken zegen; wat onder veel tranen gezaaid wás kon nu
dankbaar geoogst worden en ook hier bleek het, dat het
geloof nooit te veel verwachten kan. Want Willebrord was
een man des geloofs en des gebeds. Dit bleek vooral
te Heilo.
Eens met zijne helpers en leerlingen daar in het veld ver
hadden allen groot gebrek aan water. Nergens-toevnd,
was een beek of put te ontdekken en men versmachtte
in die toen onbewoonde streek schier van dorst. Moedeloos
zegen de meesten in het mulle zand neder en troosteloos
zag de een den ander aan, maar Willebrord knielde te midden
zijner jammerende vrienden neder en riep tot Hem, die
ook de haren onzes hoofds geteld heeft en zonder Wiens
wil geen muschken ter aarde valt. Vast overtuigd, dat de
,
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Heere zijn gebed verhoord heeft, neemt hij de spade ter
hand en gebiedt zijn vrienden zijn voorbeeld te volgen. En
zie, na eten weinig gravens wordt het kostelijkste water gevonden en allen kunnen dankbaar hunnen dorst lesschen.
Nog op den huidigen dag is de Willebrordusput te Heilo
aanwezig als een der vele bewijzen, dat God een Hoorder is
van de gebeden Zijns volks.
Na vijftig-jarigen Zendingsarbeid stierf Willebrord op 80
jarigen leeftijd te Echternach in Luxemburg, waar hij in de
door hem gestichte abdij werd begraven.
Zijne leerlingen en helpers zetten moedig zijn heerlijken
arbeid voort en langzamerhand begonnen in ons vaderland 'de nevelen van den nacht te wijken voor het licht
der waarheid. Jammer slechts, dat reeds toen het Christendom
veel verloren had van zijne oors'pronkelij.ke zuiverheid.

XXVIII.
Bonifacius.

Een tijdgenoot van Willebrord, den Apostel der Nederlanden,
was Winfried of Bonifacius, die den Berenaam van Apostel
der Duitschers verwierf. In 682 te Kirton in Engeland uit
een 'voornaam geslacht geboren, zouden zijne ouders niets
liever gezien hebben, dan dat Winfried een aanzienlijk en
groot man naar de wereld was geworden. God had echter
in het hart van het kind eene andere neiging gelegd, nl. de
begeerte naar de schatten, die boven zijn. Vandaar, dat hijg
het liefst vertoefde in de kloosters, wa h' aan de lippen
der monniken hing, als die hem uit het Woord Gods onder
Tevergeefs verbood zijn vader die gedurige bezoeken-wezn.
aan het klooster; de man kon geen weerstand bieden aan
den vurigen w iensch zijns zoons en stond hem eindelijk toe
in een klooster te gaan.
Nu Winfried de monnikspij droeg, legde hij zich met de
borst o►p de beoefening der wetenschappen toe. Daar hij een
sterk geheugen paarde aan stalen vlijt, bezat de jonge man
na eenige jaren van ingespannen studie voldoende kennis
om als prediker op 'te treden.
Weldra was de jonge monnik een geliefd volksprediker,
niet alleen door de groote welsprekendheid, die God herra
verleend had, maar vooral omdat hij den vollen raad Gods
verkondigde en voor vel -en was zijn woord ten bljvenden
zegen. Met deernis dacht Winfried aan de duizenden en nogmaals duizenden -Heidenen op het vasteland van Eiuropa en
,
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na biddend zelfonderzoek nama hij den plegrimsstaf ter hand
o als helper van Willebrord den woesten Friezen het
Evangelie te brengen. De omstandigheden waren hem niet
gunstig. Radboud vervolgde te dien tijde de Christenen te
vuur en te zwaard en zelfs Willebrord moest de wijk
nemen naar Denemarken om de woede van den Frieschen
Vorst teontgaan.
Met een bezwaard hart keerde Winfried naar Engeland
terug, maar drie jaren later, in 718, vertrok hij naar Rome
om machtiging van den Paus te vragen voor zijn werk als
zendeling. Gereedelijk werd hem die verleend en Thuringen
als zijn arbeidsveld hem aangewezen. Met een dankbaar harte
aanvaardde hij zijn taak, maar kort na zijne aankomst begaf
hij zich op►nieu , naar Friesland, om naar zijne begeerte
Willebrord, die ook naar ons land teruggekeerd was, in zijn
dienstwerk te helpen.
Op de terugreis naar Thuringen vertoefde Winfried een
paar dagen in het klooster te Trier. Naar gewoonte werd
daar geen paar malen per dag Gods Woord gelezen, maar het
beviel ten gast minder goed, dat dit hoogst gewichtig werk
niet door den Prior, maar door een 15-jarigen knaap geschiedde,
wiens houding duidelijk bewees, dat hij geen woord van 't
gelezene begreep., terwijl niemand Benige poging deed om het
te verklaren, (ook de Prior niet. Waarschijnlijk werd de
Latijnsiche tekst slechts door weinigen der aanwezigen ver
begreep 'terecht, dat de Heere ons Zijn Woord-stan.Wifred
niet tot zulk !een onvruchtbaar gebruik gegeven heeft en
daarom vroeg hij den knaap: ,,,Verstaat gij' ook wat ge leest,
m. a. W. kunt ge mij in uwe mç)edertaal', het Duitsch, ook
vertellen, wat ge daar in deftig Latijn hebt voorgelezen ?"
Verwonderd staarde de 15-jarige Gregorius den vrager aan
en antwoordde naïef: „Neen, eerwaarde vader, maar kunt
gij 'dat dan? Dat zou ik wel eens willen zien!" Glimlachend
hernalm de zendeling: „Luister dan maar eens goed, mijn
jonge vriend." Hierop nam hij den Latijnschen Bijbel voor
zich en las in vloeiend Duitsch het zoneeven voorgelezen hoofdstuk, terwijl hij daarna van het gele ene eene korte verklaring
gaf en ten slotte er -eenige vermaningen en vertroostingen
aan toevoegde, hierdoor den kloosterlingen tevens eene les
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gevende, hoe het Woord van God in den huiselijken kring
moet gebruikt worden. Met aandacht werd de geleerde monnik
door de aanzittenden aangehoord, doch toen deze zich gereed
maakte te vertrekken, smeekte de jonge Gregorius hem vurig
of hij hem mede wilde nemen. Winfried hield den knaap► de
tail;ooze imoeilijkheden en gevaren voor, die hem op zijn
zendingstochten van alle zijden omringden, doch vruchteloos:
Gregorius bleef bij zijn voornemen volharden. Nadat ook zijhe
betrekkingen hunne toestemming gegeven hadden, vertrok de
verheugde knaap met Zijn nieuwen leermeester naar de heidenlanden en nimmer heeft deze daarover berouw gevoeld, want
Gregorius werd niet alleen een oprecht discipel van Jezus,
maar ook een getrouw en ijverig arbeider in den Wijngaard
des Heeren.
In het jaar 722 begon Winfried zijn eigenljken Zendingsrarbeid in Duitsehland onder ontzaglijke bezwaren, veel onbberingen, vervolging ,en gevaar. Toch ging hij onvermoeid
voort, niet steunende op eigen krachten, maar allen zegen
van Boven verwachtende, wetende, dat God alleen den wasdom
kan geven. En die bleef ook niet uit. Ook hier werd het
weer bewaarheid: „Die met tranen zaaien, zullen maaien met
gejuich." E-en rijke oogst volgde, vooral, toen twee Vorsten
het Evangelie aanna uien en zich lieten doopen. Velen hunner
onderdanen volgden het voorbeeld hunner Opperhoofden en
binnen betrekkelijk korten tijd kon men het aantal Christenen
in Thuringen bij honderden tellen.
Innig dankbaar over den ongedachten zegen spoedde Winfried zich naar Rome ome den Paus mee te doelen, hoe heerlijk
de Heere, zijne zwakke pogingen gezegend had. Verheugd over
dezer uitslag schonk Rome's Kerkvoogd den ijverigen zen
Weldoener.
-delingramvBoifcus,d.
Hoewel zijne jaren klommen, dacht de onvermoeide prediker
nog aan geen rust, maar haastte zich zijn arbeidsveld in
Duitschland weer op te zoeken. Naar zone vrienden in Engeland schreef hij om een anderen Bijbel. „Zendt mijl," zoo
luidde deze brief, „het afschrift des Bijbels, dat mijn oude
leermeester bij zijn dood heeft nagelaten. Ik zou niets kunnen
noemen, dat ik liever had, dan dit boek, dat geschreven is
met duidelijke, groote letter. De oude dag begint te naderen:
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ik bespeur dit duidelijk aan mijn zwak gezicht, want het
fijne schrift van mijn eigen Bijbel', die bovendien bijna versleten is, kan ik onmogelijk meer lezen." Korten tijd later
was Bonifacius in 't bezit van 't zoo vurig begeerde Bijbelboek.
Opp zijne reis naar Thuringen reisde hijg ook door Hessen
en verbaasde en bedroefde zich over de diepe onkunde en
het grove bijgeloof der Heidenen, die, zelfs aan booroen Goddelijke eer bewezen.
Opp zekeren dag te Geismar komende, zag hij weer eens
groote menigte in diepen eerbied voor den Godeneik neergeknield. Hij trad naar voren en plaatste zich bij den eeuwenouden boom, terwijl hij de schare aldus toesprak: „Niemand,
mijne vrienden, zal ontkennen, dat gij zeer godsdienstig zijt,
maar 't is te bejammeren, dat gij het schepsel eert boven den
almachtigen Schepper van Hemel en aarde, ja, den heerlijken
en goeden God niet eens kent. Denkt gij waarlijk, dat deze
prachtige eik een god is of de woonstede van een god? Ziet
eens," en meteen hief Bonifacius een zware bijl omhoog en
deed haar met kracht neerkomen tegen den stam des booms.
Een kreet van ontzetting ging uit den kring der Heidenen
op en menige arm strekte zich uit om den vermetelen indringer
tegen te houden, toen de zendeling andermaal de bijl ophief,
terwijl hij zeide: „Dat uwe goden mij! straffen, indien ze er
de macht toe hebben."
De 'vorst des lands echter sprak': „Mannen, houdt op en
laat dezen vreemdeling begaan. Hij spreekt verstandig. Indien
hij ongelijk heeft en eene strafwaardige daad bedreven heeft,
welnu, dan treft de wraak der goden hemt alleen -en ons niet,"
„Welaan, broeders," sprak Bonifacius tot zijne helpers, die
zich eerst wat yap den achtergrond gehouden hadden, „helpt
mij dezen ' woudreus vellen; bedenkt, het geldt hier de eere
van onzen God yen Zaligmaker." Onder Psalmgezang valt de
Bene bijlslag na den anderen op den stam neder. Reeds
-waggelt de boom' op zijn steunpunt. Nog een paar forsche
slagen daar valt het voorwerp der godsdienstige vereering
dreunend op den grond. Verschrikt deinsden de Heidenen
terug en verwachtten fiets , anders, dan dat de bliksem des
Hemels, als pijlen der vertoornde goden, den vreemdeling en
zijne helpers zou treffen. Doch 'toen de eene minuut na de
,
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andere verstreek en er niets bijzonders gebeurde, veranderde
de stemming des volks geheel en teleurgesteld riepen ze uit:
„Onze priesters hebben ons bedrogen! 't Is duidelijk, dat onze
goden geheel machteloos zijn."
Thans had de onverschrokken zendeling Bene sohoone ge
om aan die arme onwetenden den hun onbekenden-legnhid
God te verkondigen, en de Heere zegende zijn arbeid zóó
heerlijk, dat weldra de geheele streek voor den Christus
getvonnen was. Ook hier bleek: als God werkt, wie zal het
keeren?
Maar 't zijn niet alleen lieflijke ervaringen, die een prediker
opdoet: ook teleurstellingen zijn zijn deel. Dit ondervond
Bonifacius ook, toen hij zijn oude arbeidsveld te Thuringen
weer opzocht. Hoeveel wond hij hier veranderd! Wereldsgezindheid had de plaats der vroegere vroomheid ingenomen.
Vele priesters, die voorgangers in het goede moesten zijn,
gingen hunne gemeente voor in goddeloosheid en ongebondenheid. 0, {er viel in dezen wijngaard zoo ontzaglijk veel te
wieden; zoovele doode ranken moesten worden afgesneden,,
maar onder veel gebed en ernstig, doch liefderijk vermaan
werd de Kerk van Thuringen van hare onzuivere bestand
gereinigd. Niet eerder vertrok de zendeling, voor hij-deln
met 's Heeren hulp de Thuringache kerken hervormd had.
Zoo Werkte Bonifacius voort en buitengewoon was de vrucht,
die hij pi zijn arbeid zien m oeht, vooral toen 't gebeurde met
den Godeneik te Geismar blekend werd. Honderden, ja dui
zenden begeerden den koenen prediker te zien en te hoorgin.
Hijzelf spreekt in een zijner brieven van honderdduizend
bekeerden (llees: gedoopten).
Mannen en vrouwen kwamen uit Engeland over om hem
in zijn heerlijk en gezegend werk bij te staan, maar ook de
talrijke door hem gestichte kloosters leverden heel wat bekwame medearbeiders.
Toch bleef hij de nederige man. Toen Willebord hem met
den Bisschopstitel vereeren wilde, wees hij deze onderscheiding
vriendelijk af, zeggende:
„Ik gevoel mijne roeping te diep, om, den pelgrimsstaf met
den herdersstaf te verwisselen." In 723 echter, toen de Paus
hem met die waardigheid bekleedde, kon hij niet weigeren.
,
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Acht jaren later verhief de Paus hein tot Aartsbisschop, een
ambt, dat hij als getrouw i herder waarnam en waarin hijg
niemand ontzag, die zich in leer of leven misdroeg. In 745
zette hij twee Bisschoppen, Adelhert en Clemens, af wegens
onrechtzinnigheid. Zelfs den Paus spaarde hij niet, zoo min
als Koningen. Eerstgenoemde vermaande hij ernstig, wat beter
toe te zien op de zonden binnen zijne stad, vooral in zijne
onniddelljke omgeving.
Aan koning Ethibald van Engeland, die zich aan grove
misdrijven had schuldig gemaakt, hield hij in gestrenge- bewoordingen zijne verplichtingen - voor, niet alleen voor zichzelven, maar ook 'voor zijne onderdanen. Hij wees hem er op,
dat een Vorst een voorganger zijns volks moet zijn en eenmaal
aan God verantwoording zal moeten afleggen niet alleen van
zijne eigene daden, maar ook, welk voorbeeld hij geweest is
voor zijne onderdanen.
In zware krankheid schreef hijg een roerenden brief aan
Fulrad, biechtvader van den Franschen koning, waarin hij
hems smeekte, de Duitsche Kerk toch niet te vergeten, als hij,
Bonifacius, uit dit leven was weggenomen.
Een zijner ijverigste leerlingen, Sturm geheeten, maakte
aan zijn geliefden leerme,eester de begeerte kenbaar het Evangelie dáár te verkondigen, waar nog geen zendeling den voet
gezet had, „Ga met God, mijn zoon," luidde Bonifacius' antwoord, ,,en make Hij u getrouw ;en volijverig in Zijp heer
dienst." Toen Sturm afscheid van zijn onvergetelijken-lijken
meester nama en deze hem nog nal`s 's Heeren zegen op zijn
wieg en werk toebad, was het antwoord van den waardigen
leerling: „De Heere is mijn herder; mij zal niets ontbreken.
Hij zal mij doen nederliggen in grazige weiden, mij voeren
aan 'zeer stille wateren. Hij verkwikt mijne ziel; Hij leidt
mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil. Al
ging ik ook in een dal der sohaduw+e des doods, ik zou geen
kwaad vreezen, want mijn God is niet mij, wiens stok en
staf mij vertroosten". „Nu laat ik u gerust trekken, mijn
zoon," hernam de grijze leeraar, „wie den God Jacobs tot
zijn hul'pie heeft, behoeft geen kid te vreezen."
Onder een opwekkend Godverheerlijkend lied stapte Sturm
in de boot, die hem naar onbekende oorden voeren zou. Een
,

173
paar dagen later verliet hij het vaartuig, om geheel alleen
de bosschen te doorkruisen onder voortdurende gevaren van
wilde dieren en vijandige menschen. Steeds wonderbaar bewaard kwam hij eindelijk yap eene plaats aan, die hem zeer
geschikt voorkwam om 'er een klooster te stichten, dat als
uitgangspunt voor 't Zendingswerk moet dienen. Toen zijne.
reisgezellen zich weer b'ij hem gevoegd hadden en ook zij
hunne ingenofinenheid met de plannen van Sturm hadden
uitgesproken, rwerd Bonifacius uitgenoodigd bij de grondlegging
van dit Huis Gods in het land der Heidenen. Gaarne vol
Apostel aan deze uitnoodiging en onder-derDuitsch
gebed en Psalmgezang werd het later zoo beroemde klooster
te Fulda aan zijne bestemming plechtig gewijd. Bonifacius
hield voor de toegestroomde schare Heidenen op zijne gewone
eigenaardige en krachtige !wijze de Teerste Evangelieprediking
en de arbeid van Sturm werd ;rijk gezegend in dit oord.
Van Fulda teruggekeerd, werd de beroemde zendeling uitgenoodigd Pepijn den Korten, den vader van Karel den
Grooten, plechtig tot koning der Franken te zalven. Gaarne
voldeed de grijze prediker aan deze eervolle uitnoodiging;
't was hem een oorzaak tot blijdschap, dat een machtig Vorst
bij zijne troonsbeklimming behoefte gevoelde aan den zegen
des Heeren ren daarom was zijn hart vervuld met dank aan
God, dat hij deze taak had mogen verrichten. Toch gevoelde
hij bij zijn terugkeer, dat zijn lichaam en geest dringend rust
behoefden -en daarop vertrok hij naar Fulda, omi eenigen.
tijd in ;het klooster aldaar door te brengen te midden zijner
lieve vrienden en leerlingen.
Kostelijk waren hem de dagen, die hij in zijn geliefd klooster
doorbracht; toch : waren ze slechts weinige in getal, want
zijn hart trok naar nieuwe werkzaamheden. Hij wist, dat
Willebrord sedert -epen tiental jaren gestorven was en nu bekroop hem de vrees, dat het zoo liefelijk bloeiende plantje
des Evangelies in Friesland zou verschrompelen onder den
killen adem der onverschilligheid of zou verdorren door de
hitte der verdrukking. Hier was de hand van een ervaren
arbeider noodig, om met Gods hulp+ de teere plant voor ver
te bewaren. Daarom besloot hij op► zijn ouden dag,-stervn
hoe bezwarend het ook zijn mocht, voor de derde maal zijns
-
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levens het oude arbeidsveld in Friesland te bezoeken. Vruohteloos poogden zijne vrienden hem van dit voornemen af te
brengen; hij wilde werken, zoo lang het voor hem dag was.
Roerend was het afscheid, dat hij van zijne helpers en leerlingen te Fulda namm . „Ik geloof niet" zoo sprak hij, „dat
we elkaar hier beneden zullen weerzien, maar treurt niet over
mij, als gij hoort, dat de Heere mij heeft weggenomen. Ik
weet toch, dat mijn Jezus mij eene plaats bereid heeft in het
Vaderhuis met zijne vele woningen. Tobt ook niet over den
voortgang van het Zendingswerk, want geen arbeider is onmisbaar, doch de Heere is •getrouw, die zorgen zal, dat Zijn
Koninkrijk kome. Eén verzoek heb ik nog, als het u mogelijk
is begraaft mijn stoffelijk omhulsel dan hier in mijn geliefd
klooster."
Nadat de 74- jarige grijsaard zichzelf, zijne vrienden en den
Evangeliearbeid in een innig gebed den Heere had opge.
dragen, nam hij afscheid en reisde welgemoed heen.
Overal, waar hij kwam, predikte hij met jeugdig vuur,
stichtte gemeenten, waar die nog niet waren, en roeide misbruiken uit, waar hij die vond. Zoo bereikte hij Friesland en
ook hier schonk God hem veel vreugde in den Zending&,
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arbeid. Zichtbaar zegende de Heere het ;werk van Zijn grijzen

dienstknecht; honderden namen het Evangelie aan en werden
gedoopt.
Maar nu was ook de tijd zijlier ontbinding aanstaande en
de dag naderde, waarop hij de eeuwige rustti zou deelachtig
worden.
Die 5e Juni was door Bonifacius bestemd tot een dag,
waarop de pas gedoopten met hemp en zijne helpers zouden
saamkoanen om met elkander Been Godverheerlijkend feest te
vieren.
Nog vóór de dageraad was aangebroken, ontwaakte de
grijsaard uit zijne lichte sluimering door verwijderd gedruisch, dat steeds nader kwam. In 't eerst meende hij, dat
het de verwachte feestgenooten waren, maar toen hij opl`ettender luisterde, hoorde hij dreigende kreten, vermengd met
woest geschreeuw. Het werd Bonifacius duidelijk, dat het
vijandige Heidenen waren, die hier de, vreedzame legerplaats
van de dienstknechten Gods bedreigden. Hij wekte zijne
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helpers, die doodelijk verschrikt naar buiten ijlden en bij de
opkomende •zon de dreigende menigte zagen naderen. Daar
vluchtten onmogelijk was, grepen ze naar de wv penen om hun
geliefden leeraar te beschermen. Waarschuwend sterkte deze
echter de hand uit en sprak: „Kinderen, strijdt niet; dat deed
onze Heiland ook niet in Gethsemané's hof. Bidt voor degenen
die u geweld aan doen of vervolgen. En gij, klein kuddeke,
vreest niet, maar verblijdt en verheugt u, Kwant thans zullen
we de zaligheid beërven, die ons voor de grondlegging der
wereld bereid is. Thans zullen We Jezus, onzen Heere en
Koning, in Zijne heerlijkheid aanschouwen. Ik heb reeds zoo
lang naar Hem verlangd en nu zullen we altijd met Helm
zijn. Kont, lieve Broeders, laat ons bidden!" Allen knielden
rondom den godzaligen Evangeliedienaaar neder, maar weldra
werden zijne woorden onhoorbaar door het woeste geschreeuw
der 'Heidenen, die op de weerlooze discipelen van Christus
aanvielen en ze allen afmaakten.
Zoo stierf op dien 5en Juni des jaars 754 Bonifacius, de
Apostel der Duitschers, net 53 zijner leerlingen den martel
Ook van dezen getrouwen Evangeliebode gelden voor-do.
heerlijke *„,00rden van D,aniël 12:3.
-zekrd
,

XXIX.
Karel de Groote.

In de gelijkenis van het Mosterdzaad verijst de Heere
Christus de kracht aan van Zijn woord, den voortgang van
het Koninkrijk der Hemelen, dat in den aanvang wel klein
en veracht scheen, maar zich wijd zou uitbreiden en de geheel!e
wereld zou doordringen. Rom. X : 18.
De Heere gebruikt tot uitvoerders van Zijn wil verschillende
werktuigen. Uit alle rangen en standen roept de Heere Zijne
arbeiders ,om in Zijn Wijngaard te werken, oxn te getuigen
van Zijne liefde. Gelijk onder de oude bedeeling zoowel eens
vrouw als Debora de Profetesse optreedt als de koninklijke
Profeet David en de eenvoudige Amos, de veehoeder van
Thekoa:, zoo zien we ook onder de nieuwe bedeeling de
meest verschillende mensehen, waardoor de Heere Zijne Kerk
sticht en onderhoudt. Nu eens gebruikt Hij eenti arme, jonge
slavin als Nunia om een geheel volk tot zegen te zijn; dan
weer is het een krachtig prediker als Bonifacius. Maar ook
Koningen treden op als Voedsterheeren der Kerk, Als zoodanig is vroeger Constantijn de Groote beschreven, die door
het aannemen van het Evangelie den strijd van drie eeuwen.
tusschen Heidendom en Christendom deed eindigen. En bijna
vijf ;eeuwen later riep God weer een machtig Vorst om het
Christendom in het voor een groot deel nog heidensch.
Europa uit te breiden en te bevestigen. Deze Vorst was
Karel de Groote.
Terstond bij zijne troonsbestijging in 768, stond hetplan bid
,
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hem vast, een Christelijk wereldrijk te stichten en de ?gewoners,
zoo verschillend in taal, zeden en Godsdienst, door den band
des Evangelies te versenigen en hen gelukkig te maken door
hun de zegeningen des Christendons te brengen. Door menig
oorlogen bereikte hij zijn doel, en daar hij door Gods-vuldige
genade wist, dat alleen in den dienst d-es Heeren waar geluk
te vinden is, ijverde hij meet alle macht om het Evangelie te
verbreiden.
't Is hier natuurlijk de plaats niet oom de geschiedenis van
Karel den Grooten te behandel-en. Slechts in zooverre zijne
daden en zijn streven op de uitbreiding der Kerk, middellijk
of onmiddellijk, betrekking hebben, m.a.w, wat hij voor de
Kerk geweest is, kan hier in behandeling komen.
Zijne middelen tot uitbreiding des Evangelies waren niet
altijd onberispelijk. Daden van geweld waren hem niet vreemd
en wanneer het Woord Gods naar zijn meening niet spoedig
genoeg werkte in de harten der weerbarstige Heidenen, greep
hij meer dan eens naar het zwaard en stelde hen voor ede
keuze zich te laten doopen of te sterven. Oen hem echter billijk te
beoordeelen, moeten we hem plaatsen in de lijst van zijn
t**d en dan blijkt het, dat hij, in wieerwdl van zijne misslageai
werkelijk een groot man geweest is, die in vele opzichten zijn
tijd verre vooruit was. Bovenal was hij_ een man, die bij het
licht, hem geschonken, oprecht den Heere vreesde.
Een langdurige oorlog voerde Karel met de heidensche
Saksers, die met hart en ziel verkleefd waren aan hunne
afgoden en aan hunne eeuwenoude gebruiken. Vruchteloos
waren vredeboden tot dit woeste volk gegaan om hun de
blijde boodschap des heils te brengen; tevergeefs was het,
dat de machtige koning der Franken trachtte hen ten onder
te brengen. Wel moesten ze voor zijne wapenen bukken; wel
lieten ze toe, dat kloosters en bedehuizen in hun land werden
gebouwd en zendelingen hun het Evangelie brachten, maar
nat w^elijks had Karel zijne legioenen uit het gebied der
Saksers teruggeroepen, of de vrijheidlievende Heidenen verbrandden de Christelijke kerken, verjoegen of vermoordden
de zendelingen, richtten de oude godenbeelden weer op en
stoorden zich in het minst niet meer aan hunne! beloften en
evenmin aan de bevelen van hun overwinnaar. Gedurende
,
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dertig jaren hadden ze dit spelletje voortdurend herhaald en
onder hun dapperen aanvoerder Wittekind scheen dit barbaarsche volk onoverwinnelijk. Vertoornd door dezen hardnekkigen 'tegenstand begaf Karel zich persoonlijk aan 't hoofd
zijner legers naar het gebied der onwillige en verstokte
Heidenen en hield een geducht strafgericht onder hen. Een
paar duizend der voornaamste schuldigen werden meedoogenloos neergesabeld, maar had Karel gemeend door deze gestrenge strafoefening den Saksers schrik aan te jagen, dan
vergiste hij zich. Integendeel, hun haat tegen den machtigen
Christenkoning, dien ze smalend den schimpnaam gaven van
„Karel den Slachter", kende van dat oogenblik af geen
grenzen. Maar de Heere had gedachten des vredes over dit
woeste volk en hun ontembbaren vorst Wittekind. Deze, die
in zijn geduchten tegenstander zijn bittersten vijand zag, kon
de begeerte niet bedwingen, Karel's woonplaats onopgemerkt
te bezoeken om hem zoo in 't geheim te kunnen gadeslaan
in den omgang met zijn volk, want, ondanks den haat, dien
hij den Vorst der Franken toedroeg, boezem de diens ontzag
houding en groote daden hem onwillekeurig-weknd
eerbied in. Vermomd als bedelaar, door niemand vergezeld,
begaf hij zich naar de toenmalige residentie van Karel. 't Was
Zondagmorgen, toen hij de poort der stad binnentrad en hij'
werd 'getroffen door de netheid en de orde, die hij overal
bespeurde en die zeer gunstig afstak bij zijn eigen ruwe
omgeving. Den stroom van mensehen, allen in hun Zondags
gekleed, volgende, kwam hij bij: de prachtige hoofd--gewad
kerk, welk gebouw Wittekind voor Karel's paleis hield. Hij
hurkte neder bij een troepje bedelaars aan de kerkdeur en
wachtte met ongeduld de komst van den koning af. Eindelijk
verscheen hij, omstuwd door leen schitterende stoet edelen,
in een eenvoudig gewaad, minzaam links en rechts de menigte
groetend, die -eerbiedig plaats voor hem maakte. Het viel den
Sakser op, dat het volk wel toonde met ontzag en groote
achting 'voor zijn Vorst bezield te zijn, maar hem tevens
grootte 'leefde toedroeg. Toen de dienst in het bedehuis was
afgelooplen fen de schare zich in de verschillende straten ver
verliet ook Karel de kerk. Begeerig strekten de-spreid,
bedelaars aan de kerkdeur de hand uit om een aalmoes te
,
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ontvangen, en geen hunner riep tevergeefs zijn hulp in. Ook
Wittekind neekte met neergeslagen oogen om een aalmoes,
doch de scherpe blik van Karel had den tegenstander herkend
en hij voegde hem toe: „Voors u heb ik iets anders; volg
mij." Het Saksische Opperhoofd verbleekte, doch begreep
tevens, dat tegenstand 'hiler niet baatte, waaromi hijg zich onder
het 'gevolg van den koning schaarde en met loonre schreden
hem 'olgde naar het paleis. Toen de stoet aldaar was aangekomen, begaf Karel zich met Wittekind naar zijn kabinet.
Wat daar tusschen de beide Vorsten besproken werd, heeft
geen menschelijk oor gehoord, maar na het gesprek, dat uren
geduurd had, werd daar een tooneel gezien, waarin Gods
Engelen zich verblijdden: twee koningen lagen daar in het
stof gebogen voor den Koning der koningen -en den Heere
der heeren. De machtige Karel de Groote had het Evangelie
verkondigd aan zijn felsten tegenstander en de Heere wrocht
mede, zoodat het zaad des Woords diepe wortelen in het hart
van den woesten Heiden schoot en hij een nederig discipel!
van Jezus werd.
Gaarne erkende hij nu het oppergezag van Karel en na
verloop van eenigen tijd was ook het volk der Saksers voor
het Evangelie gewonnen en de ruim dertigjarige krijg met
dezen stam; geëindigd.
Toonde Karel in zijne menigvuldige oorlogen een uitstekend
en gelukkig legeraanvoerder te zijn, die zijn rijk naar alle
zijden uitbreidde, niet minder groot w►as h*j als regent. Hij
toonde een open oog te hebben voor de stoffelijke en geestelnke belangen zijner onderdanen. Door woord en daad bevorderde hij de welvaart der volken, waarover de, Heere hem
als heerscher had aangesteld. In woeste oorden werden wegen
aangelegd; markten verrezen als stapelplaatsen voor den
handel; sommige steden, z.a. Dores'tad, begonnen tot grootten
bloei te komen en recht en gerechtigheid handhaafde hij! streng
in zijn gebied. Renboden doorkruisten in alle richtingen het
land om de klachten der bevolking opa te vangen en voor
den Koning te brengen. Bovendien werden eenmaal in het
jaar op eene groote volksvergadering, Meivelden geheeten,
de belangen van het gansehe rijk behartigd en wetten en
besluiten gemaakt, die voor allen bindend waren.
,

,
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Kareil's ideaal was echter niet in de eerste plaats een groot
bloeiend rijk te stichten, maar vooral zijn volk de zegeningen
des Evangelies deelachtig te maken, en krachtig ondersteunde
hij de zendelingen, die wijd en zijd het land doortrokken.
Kerken -en kloosters werden op vele plaatsen gesticht, terwijl
hij zijne rijksgrooten dwong hunne kinderen ter school te
zenden, opdat later een kring van bekwame mannen als
zijne dienaren kon optreden. Zijn volk vermaande hij tot een
eenvoudig, godzalig leven, vooral de Voorgangers. Voor de
onwetende priesters liet hij- eenvoudige predikaties afschrijven,
opdat 'het in zulke gemeenten toch niet aan de Bediening des
Woords zou ontbreken.
Hijzelf was een ijverig beoefenaar der wetenschap en in den_
kring zijner geleerde vrienden vergat hij gaarne kroon en
troon. Bovendien was het hem ernst met zijne belijdenis en
hij wandelde oprecht 'bij het licht, dat hem geschonken was.
Deden dat allen, vorsten en onderdanen, ook thans! Hoe
geheel anders zou de Kerk van Christus er uit zien! Vol
bewondering zagen zijne tijdgenooten op den grooten man,
wien allen, aanzienlijken en geringen, zóó veel verschuldigd
waren. Groote toejuiching vond daarom de daad van Paus
Leo III, die op het Kerstfeest van het jaar 800 den machtigen Koning der Franken plechtig tot Keizer kroonde.
Hoewel de Opperpriester door deze daad zijne bevoegdheid
te buiten ging, daar hij voor latere Pausen den weg baande
naar willekeur over kronen te beschikken, liet Karel zich de
verheffing gaarne welgevallen, daar hij wi st, dat persoonlijke
dankbaarheid voor hem bewezen diensten bij den Paus den
doorslag gegeven had.
In 810 ontnam God hem door den dood twee zijner zonen.
Deze droevige gebeurtenis herinnerde den machtigen Keizer,
dat de Heere ook den geest der vorsten als druiven afsnijdt
en 'ook zijn einde ras kon naderen. Hij begeerde daarom, nog
voor zijn dood zijn Benig overgebleven zoon Lodewijk als
Keizer gekroond te zien. Nadat hij zijne rijksgrooten met zijn
voornemen had bekend gemaakt, begaf hij zich den volgenden Zondag, leunende op den schouder zijns zoons, naar
de Mariakerk te Aken. Toen vader en zoon knielend gebeden
hadden, stond Karel op en hield een roerende toespraak tot
,
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zijn zoon, hem vermanende als een vader zijn volk te besturen,
het Christendom te beschermen, de helper en trooster der
verlatenen en armen te zijn en bij, al zijne daden God voor
oogen te houden. Diep► aangedaan antwoordde de vrome
Lodewijk: „Ja, vader, smet Gods hulp wil ik gehoorzamen en
alles volbrengen, wat God en mijn vader mijl gebieden."
Hierop zette Lodewijk zichzelf de van edelgesteenten schitterende kroon op 't hoofd en was Keizer.
Een oos later begon ,de oude Vorst te sukkelen en op den
28en Januari van het jaar 814 ontsliep hij met de bede op
de lippen: „In Uwe handen, o God, beveel ik mijnen geest!"
Zijn lijk werd met groote pracht begraven, maar terwijl dit
alles vergaan zou in den loop der eeuwen, zou zin werk
blijven en ook aan Karel den Grooten is het woord bevestigd:
„De gedachtenis des rechtvaardigen zal 'tot zegening zijn."

xxx
Ansgar, de Apostel van het Noorden.

In het vijfde vers van den 1 erijmden 72en Psalm zingt de
kerk van Christus: „Het woest 1 volk zal voor Hem knielen."In elke eeuw zien w1 de waa heid van deze woorden bevestigd, maar niet het minst n het zendingstijdperk voor
Midden- en Noord-Europa, in Ie achtste en negende eeuw.
Vooral in de bekeering der wo ste en gevreesde Noormannen
werd deze profetie heerlijk I 'waarheid. Deze Noormannen
,

,

bewoonden het tegenwoordige Denemarken en Scandinavië
en waren de schrik van de kustbewoners der Noord- en
Oostzee. Onder hun Vikingen )f zeekoningen staken ze de
zee (over, landden in de bewo^ ade streken, vermoordden en
verbrandden alles, wat ze op hi n weg -ontmoetten en keerden
met grooten buit beladen terus Waar zij verschenen, gingen
kerken en kloosters in vlammen op, steden en dorpen werden
verwoest en bloed en ,vuur toekenden hun spoor. Zóó groot was
de vreeze voor deze geduchte zeeroovers, dat onze arme voorouders bij het „Onze Vader" steeds de bede voegden: „theere,
verlos ons van de woede der Noormannen!"
Maar -ook over dat volk, dat in duisternis en schaduw des
doods nederzat, zou de Zon 'der Gerechtigheid opgaan.
In het jaar 826 verscheen te Ingolstad, de residentie van
Keizer Lodewijk den Vromen, een aanzienlijk gezelschap. De
stoet begaf zich onmiddellijk naar het paleis en verzocht
gehoor bij den Keizer. 't Was Harold, koning der Denen, die
met zijn beide zonen Roruk en Hemming een schuilplaats
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en hulp bij den machtigen Christenkeizer zocht, daar hij. uit
zijn land verdreven was. De goedhartige Vorst verleende aan
de gevluchte koningsfamilie niet alleen gastvrijheid, maar
schonk hun alle mogelijke ondersteuning, terwijl hij niet
vergat de woeste Heidenen bekend te maken met den eenigen
Naam 'ter zaligheid. De heidensche Vorst nam niet alleen het
Evangelie bereidwillig aan, maar toen hij weer naar zijn
vaderland zou vertrekken, gaf hij d-en wensch te kennen een
prediker mee te nemen, opdat ook zijn volk het Christendom !mocht loeren kennen. Om meer dan ééne reden wilde
Lodewijk gaarne aan dit verlangen voldoen. Vooreerst toch
had de gedoopte Harald nog heel wat onderricht noodig, want
hij was nog 'even barbaarsch en onwetend als vroeger. Ook
was het zeer wenschelijk, dat de woeste Noormannen onder
den verzachtenden en bieschavenden invloed van het Christendon n kwamen, want 'dan zouden de invallen der gevreesde
roovers vanzelf ophouden, afgezien nog van de begeerte, die
ook in 't hart van den vromen zoon van den grooten Karel
woonde, dat weldra de heerlijke profetie van Psahn 86 :9 in
vervulling mocht gaan: „Al de Heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn
nederbuigen en Uwen Naam eeren."
Lodewijk Wendde zich tot den abt Vala, den Prior van 't
beroemde klooster te Corvey in Frankrijk, met de vraag, of
er onder de kloosterlingen ook een man gevonden werd, die
lust, geschiktheid en moed bezat het gewichtige en uiterst
gevaarlijke zendingswerk in het land der Noormannen te
ondernemen. De abt behoefde niet lang te zoeken, maar droeg
voor dezen arbeid den vijf en twintigjarigen Ansgar voor,
een innig vroom man, die blaakte van geestdrift voor het
werk der zending.
Ansgar werd in het jaar 808 in Frankrijk geboren. Zijne
godvruchtige moeder verloor hij reeds op zijn vijfde levensjaar, doch hare lessen en vermaningen bleven hem tot in
zijn ouderdom bij. Als kind was hij, zeer afgetrokken en hoewel
de goede indrukken later voor een poos op) den achtergrond
geraakten, bracht de dood van den machtigen Karel den
Grooten, dien hij eenmaal in al zijn glans gezien had, den
dertienjarigen knaap tot nadenken over de broosheid des
,
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levens en het vergankelijke van alle aardsche heerlijkheid en
roem. Toen besloot hij Gode zijn leven en krachten te wijden
en reeds op vijftienjarigen leeftijd werd hij monnik. Vijf jaren
later wierd hij, benoemd tot Reetor der Kloosterschool en
leefde nu in-gelukkig in zijne rustige omgeving, den Heere
in eenvoudigheid dienende.
Op zekeren nacht droomde hij, dat de Heere hem riep tot
den arbeid der zending. Geen oogenblik twijfelde hij eraan,
dat God dezen droom gebruikt had om hem bekend te maken,
dat het Zijn wil was, Zijn dienstknecht tot de Heidenen te
zenden. Toch wachtte hij, tot de Heere hem een arbeidsveld
zou a,anW jzen. Vandaar, dat hij dadelijk bereid was, toen de
Prior van zijn klooster hem bekend maakte met den Wensch
van d-en Deenschen Koning 'om in het vaderland der alom
gevreesde Noormannen de kruisbanier te planten, en vruchteloos waren de waarschuwingen van zijne kloosterbroeders,
die hem wezen op de ontzaglijke gevaren, welke aan dezen
arbeid verbonden waren. Onder gebed en Schriftonderzoek
bereidde hij zich voor tot zijn gewichtig wferk. Hoogst ver
voor Ansgar, dat een zijner kloosterbroeders-blijdentw.sh
Aubert geheeten, door de liefde Gods gedrongen, zich bereid
verklaarde met hem te willen gaan. Op den bestemden tijd
waren de beide zendelingen gereed om' naar de Heidenwereld
te vertrekken, maar niemand had moed hen als dienaar te
vergezellen.
't Was een moeilijke reis; vooral hadden de beide predikers
veel te lijden van de ruwheid en de bbarbaarschheid der
gedoopte Deensche reisgenooten en ook koning Harald w ,s
allesbehalve vriendelijk tegen hen. 'Bisschop Hadebald van
Keulen had zooveel medelijden met hen, dat hiji hun een
nieuw gemakkelijk vaartuig ten gecÏhenke gaf, opdat ze tenminste op de zeereis niet te veel ontberingen zouden te ver
hebben.
-duren
Toen de beide mannen den Koning eene plaats op hun
schip aanboden, Werd hij iets vriendelijker jegens hen gestemd.
In Denemarken aangekomen begonnen ze met het oog op
God hun moeilijken arbeid en aanvankelijk niet zonder vrucht.
Weldra werd er op het zendingsterrein eene zendingsschool
gesticht, wier eerste leerlingen Losgekochte slaven waren, maar
-
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waar later ook anderen bij kwamen, zoodat deze inrichting
twaalf leerlingen telde, die tot predikers werden opgeleid. Zoo
scheen het dus aanvankelijk, of alles naar wiensch zou gaan
en veler vreeze beschaamd zou {worden, maar de arbeid in
den Wijngaard des Heergin is vaak rijk aan teleurstellingen.
Dit ondervond Ansgar ook, want een jaar na hunne aankomst
werd koning Harald andermaal uit zijn gebied verdreven en
de zendelingen insgelijks. Ansgar nam nu de wijk naar Friesland, ~r hij een poos met grooten zegen predikte.
In het jaar 829 vertrok hij, op verzoek van keizer Lodewijk
naar Zweden, welks koning Biórn om predikers van het
Evangelie had gevraagd. Door twee monniken, Gislemar en
Withmar vergezeld, ondernam hij de reis. Bij de Zweedsehe
kust twerden ze door zeeroovers ,overvallen; met moeite redden
ze hun leven, maar alles wat ze bezaten, werd hun ontnomen.
Zijne tochtgenooten wilden terugkeeren, maar Ansgar ging
voort. Hij dwaalde door wouden en wildernissen, doorstond
tallooze gevaren, maar kwam toch -eindelijk te Birka, de
residentie van koning Blorn. Door den vorst vriendelijlic
ontvangen, begon Ansgar spoedig met de taak, waartoe hij
geroepen was. Op zekeren dag, toen de ijverige zendeling
weieer voor den koning en eene groote schare het Evangelie
verkondigde, stond een eerbiedwaardig grijsaard op ,die sprak;
„Hoort mij, mijn koning en volk. Van den God, dien deze
vreemdeling verkondigt, is het niet onbekend, dat Hij in den
nood hen helpt, die tot Hemi roepen. Velen onzer hebben
dit meer dan eens op zee ondervonden. Vroeger gingen
sommigen onzer naar Dorestad om met dezen godsdienst meer
bekend te worden. Maar waarom veraf gezocht, wat ons hier
wordt aangeboden?" De Heere zegende dit eenvoudig en
verstandig rwoord, zoodat velen het Evangelie aannamen en
er eene bloeiende Christelijke gemeente in Zweden ontstond.
Nadat Ansgar in het jaar 831 Zweden verlaten had, werd
hij tot Aartsbisschop van Hamburg, later ook van Bremen
benoemd. Ook in deze hooge waardigheid bleef hij der Zending een warm hart toedragen. Onder tallooze moeilijkheden
arbeidde hij onophoudelijk aan de komst van het Godsrijk
in de Noorsche landen. Naar alle streken van die landen
werden Evangelieboden door hem uitgezonden en ondersteund;
,
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gevangenen werden vrij gekocht en in 't Christendom onderwezen; op vele plaatsen werden kerken, kloosters en scholen
gesticht. De bisschoppen vermaande hij tot ijverig en aan
gebed voor de Zending, maar ook, om in deze te-houden
doen, wat hunne hand vond om te doen, terwijl hijg de zendelingen vermaande, door handenarbeid in hun onderhoud te
voorzien. De woeste en gevreesde Noormannen hadden de
liefde zijns harten. Zelfs kon die liefde niet verkoelen, toen
eene bende dezer zeeschuimers de stad Hamburg plunderden
en ,00k hij van alles beroofd werd. Gelaten riep hij uit: „De
Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen; de Naam des
Heeren zij geloofd; Deze beproeving zal noodig voor ons zijn."
Opp zijn ouden dag nam hij andermaal d-en pelgrimsstaf ter
hand, om nog eenmaal zelf den woesten bewoners van Zweden
het Evangelie der genade te verkondigen. Koning Olaf, wien
hij scho:one geschenken zond, wist hij spoedig voor zich in
te nemen en ook de Noorsche rijksgrooten waren den grijzen
leeraar zeer genegen, doch de priesters waren bitter vijandig
en werkten hem op alle manieren tegen. Toen eischte het
volk, dat het aanhoudend haspelen tusschen de priesters en
de aanzienlijke edelen moede Werd, dat naar overoude gewloonte het lot geworpen zou worden, welken God men dienen
zou, Christus of Odin. Ansgar, die wist, dat God door velerlei
middelen de komst van Zijn heerlijk Koninkrijk kan bevorderen, verzette zich niet tegen den volks§w'il. Hij, geloofde,
dat het lot in den schoot geworpen wordt, maar het beleid
van den Heere is en daaromm bracht hij den tijd, die aan de
beslissing vooraf ging, in aanhoudend gebed door. De gewichtige dag kwam, en tot onuitsprekelijke blijdschap van den getrouwen Evangeliebode bestuurde de Heere het aldus, dat het
lot ten gunste van het Christendom besliste. Van dat tijd
af was de vestiging der Kerk in Zweden een feit. -stip
Ansgar behartigde echter niet de Heidenzending met veronachtzaming van de andere belangen der Kerk. Integendeel;
als een getrouw! Opziener over de Gemeente van Jezus Christus
zorgde hij voor het heil der hem toevertrouwde kudde. Waar
hij !menschelijke ellende verzachten kon, deed hij het; gevangenen kocht hij vrij, bij de aanzienlijken trad hijg tusschenheide voor de belangen der verdrukte lijfeigenen, voor de
,
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kranken en ellendigen bouwde hij hospitalen en toevluchtsoorden. Voor zichzelf had hij zeer weinig behoeften; brood en
water was zijn eenigst voedsel, een haren kleed zijne eenige
bedekking.
Zoo arbeidde hij voort„ zoo lang heit voor helm dag was.
Op zijn 64e jaar werd hij overvallen door eene krankheid.,
die hen ten grave sleepte. Toen hij zijn einde voelde naderen,
liet hij voor de armen nog een maaltijd aanrichten, Op
hartelijke wijze vermaande hij de geestelijken getrouw te zijn
in 'het ambt, waarin de Koning der Kerk hen geplaatst had.
Voortdurend verzocht hij hun eten Psalmvers te zingen of een
gedeelte uit Gods Woord hem voor te lezen. Toen hij niet
meer spreken kon, 'liet hij- zich door een der .aanlwiezenden
den tekst voorlezen: „theere, in uwe handen beveel ik mijnen
geest. Gij hebt snij verlost, oo Heere, Gij' God der Waarheid !"
Eindelijk was zijn strijd volstreden en de, Apostel van het
Noorden ging den 3en Februari van het jaar 865 de ruste in,
door God voor de Zijnen bereid.
,

XXXI.
Keizer en Paus.

In den strengen winter van het jaar 1070 trokken eenige
personen met ontzaglijke inspanning over de Alpen. Op
handen en voeten kruipend of zich vastkl'em+tn^end aan de
schouders der gidsen, nu eens struikelend, dan weer rollend,
gleden de mannen bergaf, terwijl de vrouwten op runderhuiden
voortgetrokken werden.
Er bestond natuurlijk wel eene zeer bijzondere reden, die
deze m'enschen bewoog in het barre jaargetijde zulk eene
moeilijke reis te ondernemen. Niet vrijwillig trotseerden zei do
tallooze gevaren, aan zulk een tocht verbonden, maar de
noodzakelijkheid dwong hen er toe. Ze moesten naar Rome,
naar de Heilige Stad, naar den Paus, om vergiffenis: te
smeeken voor bedreven euveldaden. Die reis viel hun dubbelzwaar, niet slechts -om de koude, de ontbering en het levensgevaar, waarin ze elk oogenblik verkeerden, maar meer nog
om de grievende vernedering, "araan ze zich moesten
onderwierpen.
En geen wonder, want de hoofdpersoon van dit gezelschap
was niemand minder dan Duitschland's Keizer Hendrik IV,
vergezeld van zijne gemalin, zijn driejarig zoontje en een
paar bedienden. De Keizer had zich nl, durven verzetten tegen
de heerschzueht van den Paus, en deze euveldaad moest ten
strengste gestraft worden.

't Was een droevige tijd voor de Christelijke Kerk.
Van buiten dreigde steeds gevaar van het zwaard der MoM.
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harmmedanen en van binnen heerscht,en de gruwelijkste zonden
en de grofste onkunde . De misbruiken namen bij den dag
toe, de zedeloosheid kreeg vreeselijke afmetingen. En niet
alleen bij het volk, naar de geestelijken, de Voorgangers,
waren maar al te veel voorgangers in een leven vol van
zonde. 't Is een bedenkelijk teeken, wanneer een tijd van
druk niet tot verootmoediging en tot verlaten van den zon
wieg voert en de klacht van den Profeet van toepassing-digen
is: „Gij slaat hen, maar zij gevoelen het niet." Dan volgen
op treurige tijden nog rampspoediger dagen.
In dezen tijd groeide de macht van het Pausdom schrik
aan. De bisschoppen van Rome hadden sinds eeuwen-barend
een grooten invloed bezeten en hun aanzien klom met het
jaar. Met eerbied werden ze begroet en gaarne gaf men hun
den naam van Paus of Vader. Sedert Pepgijn de Korte aan
de Pausen een stuks gronds in eigendom had afgestaan, waren
ze -ook wereldlijke vorsten geworden en streefden met alle
middelen -er naar hunne macht te vergrooten. Over Keizers
en Koningen te kunnen heerschen naar welgevallen ziedaar
veler Ideaal! Maar gemakkelijk te bereiken was dit niet.
De Duitsche Keizer had een grooten invloed opa de keuze
der Pausen en meermalen werd het geestelijk Opperhoofd der
Kerk -eenvoudig door den Keizer afgezet. Noodig was deze
maatregel wiel eens. Vele Pausen waren trotsche, ruwe, zedeboze rm enschen, die in allerlei openbare zonden leefden. Soms
waren er twee of drie Pausen tegelijk, die elkander beurtelings
in den ban deden!
In dien voor de Kerk zoo donkeren tijd leefde een man,
die bestemd was het Pausdom tot het toppunt van macht te
brengen. Deze man was Hildebrand, de zoon van een behoeftig
werkman uit Savona in Toskane. Door bemiddeling van een
oom kwam de schrandere jongeling in een klooster, waar hij
door zijn scherp verstand en groote geleerdheid spoedig de
aandacht zijner meerderen trok. In het jaar 1084 Werd hij_
benoemd tot Diaken te Rome en hier in de onmiddellijke
nabijheid van het Pauselijk hof, wrist hij zich weldra zoo
verdienstelijk te maken, dat hij in de aanzienlijke bedieningen
waarin hij de Kerk mocht dienen, gedurende een reeks van
jaren een overwegenden invloed uitoefende, zoodat alles naar
,
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zijn wil geschiedde. In 1073 beklom hij zelf den H. Stoel en
nu besloot hij met inspanning van alle krachten de macht
van het Pausdom te verheffen. En indien iemand, dan Was
Hildebrand, die bij zijne verkiezing tot Paus den naam van
Gregorius VII aannam, de man, die zijn doel zou weten te
vervc►+ezenl'ijken. Aan een krachtigen wilpaarde hij eene groote
s^cherp^zinnigheid. Daarbij ias hij een man van streng zedelijken levenswandel, waardoor zelfs zijne grootste vijanden
geen enkel vlekje in zijd leven konden aanwijzen, in die
donkere tijden zeker teene zeldzaamheid. Matig, ingetogen en
hoogst eenvoudig levende, was ingespannen arbeid hem
een genot.
Deze krachtige persoonlijkheid werd bezield door eene
grenzenlo oze eer- en heerschzucht. De Pauselijke macht te
verheffen boven alle wereldlijk gezag dit was zijn ideaal,
voor 'Welks verwezenlijking hij streed smet al zijn krachten.
De geestelijke macht vergeleek hij met de zon, de wereldlijke
wet de maan. Gelijk nu \de maan haar licht ontleent aan de
zon, zoo ontvangt de wereldlijke macht haar glans van de
geestelijke. Mitsdien (waren alle vorsten ;der aarde aan den
Paus als den Stedehouder van Christus, gehoorzaamheid ver
-s^chuldig.
Het eerst vestigde hij zijn aandacht op een misbruik, dat
zeer bedenkelijke afmetingen had gekregen. De vorsten, die
dikwijls behoefte aan geld hadden, verkochten de geestelijke
bedieningen aan hen, die er het meest voor betalen wilden
en daarolm gebeurde het niet zelden, dat de gewichtigste
ambten door de onwaardigste mannen werden bekleed. Dezen
sschandel' jken handel noemde men met het oog op Hand.
VIII vs. 9 Simonie. Reeds vele rechtschapen Pausen hadden
tegen dit afschuWeljk misbruik geijverd, doch steeds vruchteloos. Gregorius, die uitmuntend begreep(, hoeveel macht
de wereldlijke Vorsten daardoor over de Kerk verkregen, deed
ieder in den ban, die als koopeer of verkooper zich schuldig
maakte aan Simonie, en hij wlas machtig genoeg zijn wil
tegenover alle machtigen der wereld te doen gelden.
Een tweede schromelijk misbruik in de ,gogen van den
Paus was de Investituur of beleening. Vele bisschoppen
en andere hooge geestelijken hadden buiten hun kerkelijk
,
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ambt, .00k aanzienlijke wereldsche goederen, vaak geheele
vorstendo`minen. Daarom beschouwde de Keizer hen als zijne
leenmannen en gaf hun bij hunne verkiezing een ring en
een herdersstaf, tot leen teeken, dat hij hen in hunne waardigheid -erkende. Dit noemde men de Investituur of beleening.
Gregorius beweerde, dat geen wereldlijk Vorst het recht bezat
om de geestelijken in hunne ambten en waardigheden te
bevestigen, maar alleen de Paus; dat de geestelijken onder
geen wiereidlijk gezag -stonden en hunne goederen het eigen
Kerk waren; geen Koning of Keizer had daar iets-domer
over te zeggen. lederen geestelijke deed hij daarom in den
ban, die het waagde, de Investituur van een wereldlij k Vorst aan
te tenen. Natuurlijk-waren lang niet alle vorsten gezind hun
gezag, door den Paus aldus 'te laten kortwieken en de strijd, die;
hierover ontstond, duurde nog lang na Gregorius' dood voort.
Een derde besluit, dat bitteren tegenstand vei wekte, was
de wet ^o;p^ het Coelibaat of den ongehuwden staat der geestelijken. Teneinde hen van alle huiselijke en burgerlijker
banden vrij te maken, zoodat zij alleen voor de Kerk konden
leven en dus van het Opperhoofd der Kerk alleen afhankelijk
waren, verbood hij den geestelijken het huwelijk. Eenti oude
Kerkwet, waarbij aan de bisschoppen den ongehuwden staat
werd voorgeschreven, doch wier naleving gewoonlijk stil
aan het goedvinden der belanghebbenden zelf werd-zwijgend
overgelaten, werd -door Gregorius opnie uw! van kracht verklaard,
,
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zonder ook maar -ééne uitzondering te gedoogen in al haar

gestrengheid toegepast, doch bovendien uitgebreid tot de
geestelijken van allen rang en stand, zoodat de armste dorps
af evenmin trouwen mocht als de hoogste-pastorvnu
prelaat of waardigheidsb^ekleeder der Kerk. Wat bovenal deze
wet hatelijk maakte, was de bijvoeging, dat ze van terugwerkende kracht verklaard werd, zoodat de priesters, hoogere
en lagere, eenvoudig te kiezen hadden tusschen het neerleggen
van hun -ambt of het wegzenden van hunne vrouwen en kinderen
Groot was de tegenstand, dien deze wet alom verwekte, doch
de Ijzeren wil van den heerschuchtigen Paus wist elken
tegenstand te overwinnen.
Toch heeft Gregorius zeer gedwaald, indien hij gedacht
heeft door het Celibaat ook de zedelijkheid onder de priesters
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te 'zullen bevorderen, want de ervaring heeft geleerd, dat
juist na dien tijd de grofste onzedelijkheid schaamteloos bedreven ierd.
Een heftige strijd ontbrandde tusscchen Gregorius en den
Duitschen Keizer Hendrik IV. Deze Vorst, die in begrippen
en levenswandel een tegenhanger van Gregorius kan, genoemd
worden en met wien hij wedijverde in heerschzuoht en hoog
stoorde zich volstrekt niet aan de bevelen van den-moed,
Paus, boven wien hij zich verre verheven waande, Hij ging
voort, in spijt van de wetten tegen Simonie en Investituur,
met het wegschenken en verkoopgin van Abdijen en Bisdommen en zijne bijzitten tooiden zich zelfs met edelgesteenten,
die aan kerkelijke vaten ontroofd waren. Ook in andere
opzichten misdroeg de Keizer zich, 'en zijne onderdanen, vooral
de Saksers, klaagden steen en been over afpersing en onder
riepen eindelijk de hulp in van den machtigen-drukinge
Kerkvorst te Rome. Gaarne voldeed Gregorius aan dit dringend
verzoek en riep daarom den Keizer tot verantwoording.
Hendrik ontstak in hevigen toorn over deze beleediging en
liet op eene Kerkvergadering te Worms in Januari 1076 door
hem toegedane bisschoppen den Paus afzetten van zijne hooge
waardigheid. Maar Gregorius was de man niet om op een
machtwoord van den Duitschen Keizer, gesteund door de uit
vijandige Synode, zijn zetel te verlaten.-sprakenhm)
Als antwoord op het bevel des Keizers sprak de Paus den
banvloek over hem uit, waardoor hij: niet alleen verstoken
werd van de zegeningen der Kerk, maar waardoortevens zijne
onderdanen ontslagen wierden van alle gehoorzaamheid aan
hun gebieder, Hendrik zelf spotte met deze straf, doch de
Duitsehe Vorsten, sinds geruimen tijd misnoegd op, hunnen
heer, verklaarden hem, dat zij, indien hij: niet zorgde binnen
een jaar van den ban ontheven te zijn, een anderen Keizer
kiezen zouden, want zij weigerden te gehoorzamen aan e-en
man, op wien de vloek der heilige Kerk rustte. Hoeveel het
hem ook kosten mocht, Hendrik begreep-, dat hij zich voor
zijn gehaten tegenstander vernederen moest, wilde hij kroon
en troon niet verliezen, en daarom ondernam hij in de
strenge !winterkoude de moeilijke en vernederende reis naar
Italië. Na tallooze bezwaren kwam de arme keizerlijke pelgrim
,
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met zijn klein gevolg op de plaats der bestemming aan. De
Paus bevond zich te Canossa in het kasteel der meet hem
bevriende gravin Mathilda van Toskane. In 't eerst weigerde
hijg den beklagenswaardigen balling te ontvangen en drie
dagen lang moest de Keizer barrevoets en in boetgewaad
gehuld in eene felle koude in het voorhof van het kasteel
wachten, Eindelijk gaf Gregorius gehoor aan de smeekingen
zijner medelijdende omgeving :en liet Hendrik vóór zich ver
Wat de trotsche Kerkvoogd genoot, toen hij den-schijne.
vroeger zoo machtigen Keizer als een boeteling aan zijne
voeten zag! Hij ontsloeg Hendrik wiel van den ban, maar
verbood hem van zijn keizerlijke macht gebruik te maken,
totdat op een rijksdag beslist zou zijn, of hiji Keizer kon
blijven pof niet. Hendrik kookte inwendig van woede en wraakzucht, doch hij wist zich te bedwingen. In Duitschland teruggekeerd, versloeg hij eerst den tegenkeizer Rudolf, die reeds
door eenige Vorsten was gekozen en toen trok hij met een
machtig leger tegen Rome op! Dor zijne vrienden liet hij;
zijn gunsteling Clemens III te Pavia tot Paus verkiezen en
belegerde de Eeuwige Stad. Tevergeefs spande Gregorius alle
krachten in om zijn' verbitterden tegenstander te weerstaan,
Hij was genoodzaakt in allerijl de vlucht te nemen, en toen
na een driejarig beleg Rome de poorten voor den overwinnaar
moest openen, rwlas voor Gregorius alle hoop om den Stoel
van St. Pieter weer te beklimmen, in rook vervlogen. Den
25en Mei 1085 overleed hij te Salerno; zijne laatste woorden
waren: „Ik heb de gerechtigheid bemind en het onrecht gehaat; daarom sterf ik in ballingschap!"
Hendrik IV juichte, en toch had hij niet overwonnen, want
het gold niet een strijd tegen een persoon, maar tegen een.
beginsel. Hendrik heeft geen rust meer gehad. De Pausen
zetten zelfs zijn eigen zoon tegen hemp op en hij stierf arm
en verlaten, terwijl 'men hem zelfs geen begrafenis waardig
keurde. Eerst vijf jaren na zijn dood werd zijn lijk in gewijde
aarde begraven.
,
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Beelden en Schetsen.
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XXXII.
Bernard van Clairvaux en zijn tijd.

In het s+choone gedicht over de Schepping laat de w!elbeekende dichter J. J. L. ten Kate in het koor der Vogelen den
Nachtegaal jubelen :
Of de dag ook verga,
Gij, o God, blijft ons na,
Voor Wien immers de naiht niet verdonkert?
Als het grauwt heinde en ver,
Licht zoo menige ster,
Die 'ten helderen middag niet flonkert!
Zijn deze woorden in het natuurlijke waar,
ze kunnen
met het volste recht ook toegepast worden op de geschiedenis
der Kerke Gods op aarde.
Immers, er zijn tijden geweesthet voorgaande hoofdstuk heeft hiervan reeds iets doen zien
dat het donker,
zeer donker as in de Kerk van Christus; dat het heldere
licht des Evangelies onder een koornmaat geplaatst werd in
plaats van op den kandelaar; dat menschelijke dwalingen de
plaats innamen van Goddelijke wetten en inzettingen en het
arme, blinde volk, geleid door blinde leidslieden, in de grofste
onkunde bleef voortleven, terwijl vele voorgangers, dikwijls
even onwetend als de kudde, die ze behoorden te weiden,
in de gruwelijkste zonden leefden.
En toch
hoe diep bedorven de Kerk ook mocht zijn
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de Heere, de Koning der Kerk, zorgde er in Zijne gen,ade^
voor, dat er altijd nog een overblijfsel was, dat de knieën
voor den Bail des tijds niet boog, ja, dat er zelfs altijd nog
eenigen gevonden werden, die als lichtende sterren schitterden
in den donkersten nacht.
Onder de sterren der eerste grootte, die in den duisteren
nacht der Middeleeuwen aan den kerkhemel blonken, verdient
ongetwijfeld Bernard van Clairvaux, de laatste der Kerkvaders genoemd te worden. Bij zijn leven schier als een
heilige vereerd, werd hij reeds tien jaren na zijn dood door
den Paus „heilig" verklaard, Ruim, drie en een halve eeuw
later getuigde Luther van hem: „Is er ooit een ware, godvruc:htige, vrome monnik geweest, dan was St. Bernard het,
dien ik veel hooger acht, dan alle monniken en paters op de
gansche aarde; ja, ik heb van zijns gelijke nimmer gehoord
of gelezen,"
Zeker, er zijn ook vlekken in het leven en de handelingen
van dezen mnerkwaardigen man aan te wijzen, maar om hem
recht te beoordeelen moet hij geplaatst worden in de lijst van
zijn tijd
't Waren veelbewogen dagen, de jaren van de eerste helft
der 12e eeuw.. De wereldlijke Vorsten hadden alle moeite zich
staande te houden boven den Adel, die alle krachten inspande
om zich boven hunne wettige heerschers te verheffen en zich
dikwijls aan Keizers noch Koningen stoorde, Natuurlijk
,

gaf dit tot velerlei botsingen aanleiding, waarbij de geestelijken

vaak een groote rol speelden, op alle manieren het twistvuur
aanbliezen, in de hoop; dat zij zoo doende hun invloed en
macht zouden vermeerderen. Daarenboven trachtten de boeren
en de burgers, die tot hiertoe in den staat der diepste slavernij
gehouden waren, zich uit hunne vernedering op te heffen en
de onwettige kluisters te verbreken, waarin de Edelen hen
zoovele eeuwen geboeid hadden gehouden. 't Is waar, deze
strijd begon eerst, invaar was toch reeds de bron van velerlei
twist. Dit alles gaf aanleiding tot tallooze botsingen tusschen
de verschillende standen, die beurtelings bijl elkander steun
zochten tegen een gemeens^chappel'xjken tegenstander en dan
weter elkander vinnig bekampten.
Ook de Kruistochten naar het Heilige Land, de pogingen
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om de streken waar de Heiland geleefd en geleden had aan
de woeste Turken te ontweldigen, waren in die dagen in
vollen gang. Nieuwe geestdrift werd bij jong en oud, bij dorper
en edelman gewekt om het zwaard aan te gorden voor eene
zaak, die men in alle opzichten aanprees als den H eere ^cwelgevallig. Maar ook de :enge gezichtskring werd door die tochten
naar onbekende oorden niet weinig verruimd.
De kennis en de wetenschap ontvingen nieuw voedsel; de
zucht naar onderzoek ontwaakte bij menigeen; de handel, de
groote bron van welvaart der .volkeren, zag zich nieuwe wegen
gebaand. Zeker, al deze dingen begonnen zich in dezen tijd
eerst te ontwikkelen, maar toch was deze eeuw als de eerste
morgenschemering van epen nieuuWen dag, waarin kennis
vrijheid en welvaart op' maatschappelijk gebied het deel zou
zijn van de volkeren van Europa.
Lang en hevig Was de strijd, eer het pleit van dwang en
vrijheid van onkunde en ontwikkeling beslecht was, maar
evenals de nevelen van den nacht moeten (wichten voor het
steeds toenemende daglicht, evenzoo zou ook in dezen strijd
het licht der warre beschaving zegevieren over onkunde en
dwingelandij.
Begon alzoo op maatschappelijk terrein het eerste morgen
een nieuwen dag zich eventjes te vertoonen, in de-rodvan
Kerk des Heeren Was het stikdonkere nacht. Verre was men
afgeweken van de heerlijke waarheden des Evangelies, en geen
wonder, want Gods Woord, waarvan alleen eene Latijnsehe
overzetting bestond, was voor verreweg de meesten een gesloten boek, zelfs boor zeer vele priesters. In plaats van de
verklaring des Woords werden dikwerf kinderachtige wonderverhalen van Heiligen aan de verzamelde gemeente verteld.
Het gemeenshappelijk gebed ontaardde in het uitspreken van
een formuliergebed in eene taal, waarvan het volk geen woord
verstond. 't Gemeenschappelijk Gade -verheerlijkend kerklied
werd vervangen door reen welluidend koorgezang, dat wel de
zinnen streelde, maar het hart koud liet. Zoo arm deze tijd
was aan ware kennisse Gods, zoo rijk was hij aan grove
dwalingen, aan menschelijke vonden en aan bijgeloof. Het
godsdienstig leven loste zich op in uitlw!endige kerkelijke
p1ichten: wie getrouw de kerk bezocht en mild aan haar gaf
,
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voldeed geheel; voor geld waas zelfs eene plaats in den Hemel
te bekomen. De vereering van Maria en de Heiligen werd
bij het volk aanbidding. Eveneens werden beelden en reliquien tot voorwerpen van eerbiedige vereering gemaakt. Het
geloof aan een Vagevuur (d.i. louteringsvuur) was algemeen
en voor de 'priesters een bron van rijke inkomsten. In plaats
van de beide Sacramenten, door Christus ingesteld, had men
er zeven, terwijl het H. Avondmaal r werd verminkt tot het
Mis-offer. 't Behoeft wel geen betoog, dat, waar men zóó
verre was afgeweken van de Christelijke leer, het met den
Christelijken levenswandel ook zeer treurig gesteld was, niet
alleen bij het volk', maar, zooals we reeds gezien hebben, ook
bij de hoogere en lagere geestelijkheid.
Toch ontbraken ook in deze donkere tijden de lichtpunten
niet. In eenzame woestijnen of in afgelegen kloosters, soms in
de holen en grotten der bergen, werden nog mannen gevonden,
wier oogen geopend waren voor het diepe verval dier (lagen
en die door wandel', woord en geschrift krachtig daar tegen
getuigden. 't Is waar, deze mannen waren kinderen huns tijds
en als zoodanig konden velen zich niet geheel los maken van
of verheffen boven alle dwalingen dier dagen, maar toch
waren deze eenzame getuigen het zout der aarde, die de, Kerk
voor algeheel bederf bewaard hebben.
Onder deze getuigen voor de wvaarheid neemt Bernard van
,

Clairvaux eene eerste plaats in. Door 'zijne groote kennis, zijn

reinen levenswandel, zijn moed ten onverschrokkenheid, zijne
innige vroomheid, zijn indrukwekkend voorkomen en zijne
machtige welsprekendheid, die nog verhoogd werd door den
gloed eener heilige geestdrift, verwierf hij zich een invloed,
waarvoor Vorsten en Pausen soms zwichtten. Terwijl de
Grooten der aarde dikwerf zijn raad en hulp inriepen en het
volk hem vereerde als een Profeet des Heeren, bleef hij in
alles de nederige man, die niet zijn eigen eere zocht, maar
ijverde met al den ijver van zijn vurigen geest voor de eere
Gods. Jammer, dat deze ijver hem meier dan eens verleidde
zijne Anathema's of vervloekingen te slingeren naar de hoofden
van waarachtig vrome menschen, die met de Kerk in botsing
waren gekomen.
Bernard werd in het jaar 1091 te Fontaine, een plaatsje in
,
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Bourgondië, geboren. Zijne ouders behoorden tot den aan
waren zeer rijk. Dewijl zijn vader Fecelinus-zienljkstad
den tijd grootendeels in 't oorlogsveld doorbracht, Was de
opvoeding van den jongen Bernard in hoofdzaak de taak der
moeder en Aleth was een ware vrome vrouw, die geen
honger ideaal kende, dan dat haar lieveling eenmaal een getrouw dienstknecht des Heeren mocht wv+orden. Daarom liet
zij hem eene uitstekende op;v'aeding geven en tot hare groote
vreugde waren hare zorgen aan haar kind niet verspild. De
knaap nam toe in kennis en wijsheid en zijne leermeesters
prezen zijn verstand en ijver. Maar meer nog verblijdde de
moeder zich over de stille, nederige vroomheid van het kind.
Op nog jeugdigen leeftijd moest hij zijn lieve moeder missen,
maar haar afsterven maakte een indruk op hem, die hein
altijd bijbleef.
Toen hij op lateren leeftijd, door zijne vrienden verleid,
naar een anderen werkkring uitzag, daar de geestelijke stand
hem' niet bijzonder meier behaagde, trad het beeld zijner
overleden moeder hem voor den geest. Hij meende droefheid
en toorn uit hare lieve, trouwe oogen te zien stralen, omdat
hij al hare hoop den Modem insloeg. De; gedachte aan haar
werkte zóó krachtig op' zijn geest, dat hij onmiddellijk van
zijne nieuwe plannen afzag yen besloot monnik te worden,
terwijl hij God smeekte, hem in zijn voornemen te bevestigen.
't Was thans voor hems alleen nog maar de vraag, aan welk
klooster hij zou aankloppen. In de orde der Benedictijnermonniken, zoo genoemd naar Benedictus van Nurcia, die van
480-532 leefde -en dien men met recht de hervormer van 't
Europ^eesche monnikendom kan noemen, waren twee stro'omingien merkbaar. De eene richting maakte de kloosters meer
tot kweekp'laatsen van kunst en wetenschap, dan tot zetels
van strenge monnikenheiligheid. Aan het hoofd dezer richting
stond in de 12e eeuw Petrus van Clugny, een man, -die
beroemd is door zijne groote geleerdheid, maar niet minder
om zijne zachtmoedigheid en milde opvatting der kloosterwetten. De andere richting zag de grootste vroomheid in de
grootste zelfverloochening. De strengste kastijdingen legden
deze monniken zilch op en met verachting en medelijden
zagen zij neer op -de volgelingen van Petrus van Clugny, die

199
ze openlijk beschuldigden hun beginsel verlaten te hebben.
Alles, wat naar praal en vertooning zweemde, was uit hunne
kloosters verbannen, en juist deze sombere gebouwen moesten,
naar Bernards meening, wiel ware kweekplaatsen van godsvrucht en heiligheid zijn. Zoo, klopte hij dan in het jaar
1113 met dertig zijner vrienden aan de kloosterpoort te Citeaux
en wenschte binnen gelaten te worden. Met hart en ziel werd
hij monnik. Den zwaarsten arbeid in veld en woud verrichtte
hij met vreugde, al kostte het hem ook ongelooflijke inspanning
Daarbij tuchtigde hij zijn lichaam 'zoo vreeselijk en leefde in
zulk eene strenge onthouding, dat zijne gezondheid er niet
weinig door leed en hij later met kwalen te worstelen had,
welke hem dikwijls ongeschikt maakten tot zijn arbeid.
Zulk een leven van ontbering was echter in die dagen juist
een uitmuntend middel, om in een reuk van heiligheid bij.
het volk te komen, hoerwel er dadelijk mag worden bijgevoegd,
dat Bernard volstrekt niet haakte naar eer van menschen,
maar werkelijk geloofde, dat zulk een leven overeenkomstig
den wille Gods was.
De jonge monnik werd weldra heinde en ver beroemd, en
als hij optrad, hing ieder aan zijne lippen. Zijn somber voor
zijne vermagerde gestalte, zijn gelaat, vóór den tijd-komen,
gerimpeld door lijden en ontbering, maakten reeds indruk op
de menigte. Maar als hij zijne lippen opende en in welsprekende
taal sprak over het leven der zelfverloochening als het voor
naamste kenmerk van een goed discipel van Jezus, -dan sleepte
hij zijne hoorders zóó mede door zijne heilige geestdrift, dat
het klooster te Citeaux weldra te klein werd voor de vele
aanvragen, om als monnik aangenomen te worden.
Door aanzienlijke giften van vorstelijke personen werd in
eene woeste, eenzame streek in 't zuiden van Frankrijk een
nieuw klooster gesticht. Deze plaats kreeg den naam
van Clairvaux, d. w. z. het heldere of gezuiverde
dal. Van dit klooster werd Bernard opa 25-jarigen leef
-tijd
Abt of Prior.
't Was een zware taak, die Bernard en zijne monniken
aanvankelijk te verrichten hadden in dit woeste oord, waar
zij zich met het karigste voedsel moesten tevreden stellen,
maar als de anderen de handen moedeloos lieten zakken,
,
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spoorden de bemoedigende 'taal, het on wrikbaar vertrouwen
en het vurig gebed van den jongen Prior hun ijver Weder
san, en na jaren van ontzaglijke inspanning was het voorheen
zoo onherbergzaam oord in een vruchtbare, nijvere streek
hersthap^en. Alle arbeid werd door gebed geheiligd en lofzangen stegen omhoog tot eere Gods, zoodat zelfs de vreem=
deling, die deze streek bezocht, onwillekeurig door een gevoel
van -eerbied overmand werd.
Streng zag hij toe op het leven der monniken. Bandeloosheid duldde hij binnen de muren van zijn klooster niet en
steeds hield hij de monniken voor, dat ze gehouden waren
voorbeelden te zijn van •godzaligheid en ze door den Heere
bestemd waren om wachters te zijn op Sions nauren.
Hijzelf wlas een waar geloovige. Hoe streng hij ook leefde,
hoevel'e ontberingen hij zich ook gewillig getroostte, hijg
zocht daarin niet den grond zijner zaligheid, maar alleen in
Christus, Wiens bloed reinigt van alle zonden. Hij beleed van
harte, dat alle-en door een oprecht geloof in Christus de tondaar
gerechtvaardigd kan worden en niet door de goede werken.
Hij wilde van geen verdienste weten, die de genade Gods
hem niet geschonken had.
,
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Mens^chenvre es kende hij niet. Krachtig getuigde hij tegen
,

de zedelooze levenswijze van vele geestelijken, tegen het onrecht, dat zij: dikwijls pleegden. Zelfs den Paus ontzag hij'
niet, als hij meende, dat deze zijne vermaningen behoefde.
Wereldlijke vorsten wekte hij' op tot een rechtvaardig, wijs
en liefderijk bestuur hunner landen en meer dan eens stelde
hij zich in de bres voor ongelukkigen, die in die ruwe tijden
vaak onschuldig vreeselijk werden gemarteld. De gruwelijke
vervolging, Waaraan de Joden in zijn tijd blootstonden, nam
door zijne zachtmoedige prediking en ernstige waarschuwing
op vele plaatsen een einde.
Wereldlijke en geestelijke Vorsten verzochten hem dikwerf
om raad en volgden dien gaarne op. Dikwijls, als hij in den
kloostertuin aan 't spitten was, werd hij tot gewichtige en
moeilijke zaken geroepen. Nu eens moest hij als bemiddelaar
tusschen twee Monarchen optreden; dan weer trachtte hij de
oneenigheden bije te 'Peggen, -die over de verkiezing van een
nieuwen Paus ontstaan waren; een andermaal werd hij ge-
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roepen als hoofd eener aanzienlijke Kerkvergadering de
belangen der Kerk te behartigen.
Machtig was de invloed, waarover hij weldra te beschikken
had, maar heerlijk, dat hij dien invloed grootendeels gebruikte
om zijn medemnenschen 'tot zegen te zijn. Voor zichzelf begeerde
hij niets; de hoogste kerkelijke eereambten werden hem aan
aanzienlijke bisdommen hem opgedragen, doch hij-gebodn,
bleef in ongeveinsde nederigheid abt van Clairvaux. Zijne
hervormingen in het kloosterleven Waren zoo groot en zoo
vele, dat niet alleen zijn klooster te klein Wierd,. maar dat nog
bije zijn leven niet minder dan 160 kloosters gesticht werden,
die naar zone regelen bestuurd werden en welker monniken
zich later Bernardijnen noemden als dankbare nagedachtenis
aan den groeten man. Goud en zilver stroomde hem toe,
maar hij gebruikte deze giften om armen wel te doen, naakten
te kleeden, hongerigen te voeden, of om' nuttige instellingen,
die met geldgebrek te kampten hadden, te steunen.
Groot was het aantal zijner leerlingen. Het klooster te
Clairvaux telde 700 monniken en velen dier mannen klommen
tot hooge kerkelijke waardigheden opa.
Een zijner leerlingen, Eugenius genaamd, werd zelfs tot
Paus verkozen. Treffend zijn de woorden, die hij bij die
gelegenheid aan zijn ;voormalige leerling schreef: „Begeer
niets van de Kerk voor -uzelf; integendeel, wanneer het noodig
mocht zijn, moet gij awt leven voor haar opofferen. Wanneer
Christus u gezonden heeft, zal het uw lust en begeerte zijn,
niet om gediend te Worden, maar om te dienen. Een echte
navolger van Paulus zal met hem zeggen: „Niet, dat Wij;
heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers
uwer blijdschap'." De navolger van Petrus moet op de stem
van Petrus letten, Word niet als die over het erfdeel des
Heeren heerschen, maar als voorbeelden der kudde. Hoewel
ik nu den naam van Vader ten opzichte van u afleg, gevoel
ik 'toch de liefde, de vrees, de bezorgdheid van een vader
jegens u. Ik denk aan uwe verheffing en ik vrees voor uw
val'. Ik aans'chou'w de hoiogter der waardigheid, en deins terug
bij den 'aanblik van den afgrond, die daaronder ligt. Gij
hebt een hooger lot gekregen, maar niet een veiliger; een
verhevener stand, maar niet een zekerder. Bedenk, dat gij! een
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navolger zijt van hem, die gezegd heeft: „Goud en zilver heb
ik niet." Goud, zijde, paarlen en krijgskne hten hebt gij niet
van Petrus, maar van Constantijn. Dulden moet gij die dingen,
maar niet najagen. Wilt gij beide bezitten, een wereldlijk en
een geestelijk gebied, dan zult gij beide verliezen. 0, mocht
ik 'toch, voor ik sterf, de Kerke Gods zien, zooals zij in oude
tijden was, toen ede Apostelen het net uitwierpen, niet naar
goud of zilver, maar naar de zielen der menschen !"
Mochten alle Pausen zulke raadgevers hebben gehad en
zulke vermaningen hebben opgevolgd!
Bernard was ook een uitmuntend 'dichter van geestelijke
liederen.
Een zijner schoonste Kerkliederen op jhet lijden des Heerera
is op uitnemende wijze door Paul Gerhard uit het Latijn ver
onder No. 271 onder de Evangelische Gezangen-tolken
opgenomen.
Het volk vereerde hem als een heilige. Waar hij- kwam,
schaarden zich duizenden van ,allen rang en stand om hem
heen en hingen aan zijde lippen. Nu eens klonk zijne krachtige
stem als die van -e-en boetgezang en dreigde de onboetvaardigen
met Gods re►^htvaardige straffen. Dan weer ruischten zijne
,

woorden als een zachte lentewind, als hij sprak van den

vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Maar hoe hij
ook sprak, zijne prediking was altijd onwederstaanbaar.
Bovenal werd hij vereerd om de buitengewone genezingen,
welke men aan zijne wondermacht toeschreef. Dooven, blinden,
lammen, krankzinnigen zelfs, wierden tot hem gebracht. Hij,
bad voor de kranken, legde hun de handen op, raakte de
kranke deelen aan en maakte het teeken des kruises over
hen. Velen werden inderdaad genezen, en al mag de overlevering er heel wat hebben bijgemaakt, er zijn feiten, die
historisch vast staan. Bernard koesterde de vaste overtuiging,
dat God door she^rn wonderen verichtte, doch schreef ze veel
meer toe aan de geloofskracht adergenen, die tot hem kwamen,
dan aan zijn eigen geloofsvertrouwen.
Anderen waarschuwde hij ernstig niet ate jagen naar wondergaven, maar naar hetgeen nuttig en noodig is, nl, naar
ware Christelijke deugden, bovenal liefde.
Wel Was het noodig, dat hij sterk aandrong op een reinen
,
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levenswandel, want hiermee was het, gelijk we gezien hebben,
bij geestelijken en leeken veelal treurig gesteld. Moest hij
zich hierover bitter bedroeven, niet minder bedroefde hij
zich over de vele dwalingen, die de Kerke Gods aankleefden.
Aanhoudend verhief hij hiertegen zijne machtige stem ; hij
ontzag evenmin de grooten der aarde als de minderen. Meer
dan eens haalde hij zich hierdoor het misnoegen zijner medegeestelijken op' den hals, maar de edele Bernard stond te
hoog, dan 'dat hij zou zwijgen, waar spreken plicht was. Aan de
belangen der Kerk wijdde hij al zijne krachten; voor
hetgeen hij geloofde waarheid tezijn, streed hij met mannen
oed en de verbetring der Kerk was hem eene zaak van-m
aanhoudend gebed.
Hoe moest het den man, ,die zóó ijverde voor de eenheid
en de zuiverheid der Kerk', smartelijk aandoen, toen in haar
eigen boezem de schromelijkste verwarring ontstond. In 1130
was Paus Hono,rius II gestorven en de vraag was nu, wie
den heiligen Stoel beklimmen zou. Men had te kiezen tusschen
Kardinaal Gregorius, een zeer beschaafd en geacht man, en
een kleinzoon van een rijken ,Joodschen woekeraar. Men kon
het over de keuze niet eens worden en daarom kozen beide
partijen haar eigen kandidaat. Er waren dus thans twee
Pausen, waarvan hevige onlusten en beroerten het gevolg
waren. Gregorius, die den naam van Innoc►entius II had aan,

,

,

genomen, moest Rome verlaten en vluchtte naar Frankrijk,

waar hij vele vrienden had. Bernard van Clairvaux stelde
zich geducht voor hem in de weer en riep Vorsten en volken
op tom de partij van Innocentius te kiezen. Met kracht van
woorden betoogde hij, dat de bestaande verdeeldheid een
schandvlek voor de Kerk was en het de plicht was van ieder
Christen, Innoc^entius te erkennen, die toch verreweg de
waardigste was der twee. Hoewel hij het genoegen smaakte,
velen voor zijn gevoelen te winnen en door zijne kernachtige
rede op de Rijksvergadering te Estampes geheel Frankrijk
bewoog de partij van Innocentius te kiezen, bleven de onlusten
toch nog tot 1138 voortduren; toenstierf de tegen-Paus. Wèl
werd onmiddellijk een nieuwe gekozen, doch deze bezweek
voor de overredende taal van de abt van Clairvaux, deed
vrijwillig afstand van zijne waardigheid en erkende Innocentius
,
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als Oppersten Kerkvoogd. De rust as hersteld en Bernard
genoot de 'eer alom geprezen te worden als de he"rkbr
van den kerkvrede.
Blijkt uit deze treurige geschiedenis de verreikende invloed
van den eenvoudigen Prior van Clairvaux, de tw!eede
Kruistocht getuigt hier niet minder van.
Men schreef 1147. Daar kwam uit het Oosten de verpletterende tijding, dat Edessa, de voormuur van het Koninkrijk
Jeruzalem, de hoofdstad van het graafschap Edessa, vijftig
jaren te voren gedurende den eersten Kruistocht gesticht,
in de handen der ongeloovigen gevallen was. Dit mocht niet
gedoogd worden, meende de Paus. Een nieuwe, een twieede
Kruistocht moest gepredikt worden. Geen welsprekender en
vuriger redenaar, geen man, meer geacht om- zijne geleerdheid en innige vroomheid dan Bernard, Hij was juist geschikt
voor dit werk, meende de Paus, en vol geesdrift nam de
57-jarige Abt deze zesare taak op zich en doorreisde geheel
Frankrijk en Duitschland. Groot was allerwegen de opsehudding, want de roem zijner heiligheid was hem vooruitgesneld,
Uit steden en dorpen liep 'het volk hemï te gemoet, lijdenden
en kranken met zich voerende, in de hoop, dat die genezen
mochten worden, Waar hijg predikte, waren de kerken eivol en
de hoorders hingen aan zijne lippen. De gloed zijner oogera
die als bliksemstralen vlamden, de bezielende overtuiging,
waarmede hij sprak', de roerende woorden, waarmee hij het
lijden teekende der arme Christenen in het Oosten, de drang,
waarmede hij zijne hoorders opwekte de Kruisvaan te volgen
als eene Gade welgevallige zaak, maar tevens als een duren
plicht der liefde dit alles maakte een overweldigenden
indruk. De Edelen verlieten hunne kasteelen, de lijfeigenen
hunne hutten; huisvaders lieten hun gezin achter en zonen
hunne ouders, om in verre getw$esten voor het heilige Kruis
te strijden, Twee gekroonde hoofden, Lodewijk VII van Frankrijk en Koenraad III van Duitschland, trokken op Bernard's
woord hun machtig zwaard uit de scheede om de Ongeloovigen
te bekampen.
Dat deze tweede Kruistocht op niets uitliep, was waarlijk
niet de schuld van den man, die Vorsten en volkeren er toe
opgewekt had!
,
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Het leven van groote mannen in dik. els arm aan rust en rijk
aan arbeid en strijd op alle gebied. Dit heeft Bernard ook
ondervonden. In den loop der jaren was een nieulwre strijd opgekomen: een strijd op het gebied des geloofs. Het beginsel
van het onvoorwaardelijk gelooven der Kerkleer kwam in
botsing met het beginsel van vrijheid van onderzoek naar de
waarheid dier leer.
Ondanks het heers^chende bijgeloof en het lage peil der
geestelijkheid werd toch in de Middeleeulwlen de studie der
Godgeleerdheid niet geheel verwaarloosd. Twee richtingen
stonden in die dagen tegenover elkander: de Scholastieken en de
Mystiek. Het eerste woord is afgeleid van „Scholasticus", d.i.
iemand, die onderwijs geeft. De Scholastieke wijsbegeerte had
ten doel, de kerkelijke leerstukken voor het verstand
begrijpelijk te snaken.
De vader dezer richting was de beroemde Anselmus, geboren
te Aosta in Piemont in het jaar 1033, een waarlijk godvreezend
man. Hij ging uit van de grondstelling, dat het gelooven aan
het Weten voorafgaat, Eerst nadat Meen tot het geloof gekomen
is net het hart, kan neen tot kennis van hetgeen men gelooft
komen met het verstand. Men moet dus de waarheid, die
men door het geloof heeft ;aangenomen, ook langs verstandelijken weg zoeken te rechtvaardigen. Het geloof heeft dus niets
te vreezen van de wetenschap,
Het duurde niet lang of de Scholastieken weken van den
weg, af, door 'Anselmus ingeslagen. Evenals in onze dagen
werden de waarheden aan de wetenschap getoetst en konden
ze deze kritiek niet doorstaan, dan werden ze meedoogenloos
over boord geworpen. 't Was dus de eenzijdige verstandsrichting
die het geloof 'des harten ondergeschikt maakt aan het weten.
De beroemdste der Scholastieken in de 12e eeuw was de
bekende Petrus Abaelard, geboren in Bretagne in 1079.
Boe^kdeelen zouden kunnen gevuld worden met de lotgevallen van dezen merkwaardigen man. Hij: was met buitengewone
talenten toegerust. Bije groote geleerdheid bezat hij zeldzame
redenaarsgaven. Helderheid en levendigheid van voorstelling
paarden zich aan groote welsprekendheid, en al bezat hij niet
het indrukwekkende voorkomen van Bernard van Clairvaux,
zijn innemend gelaat en fraaie gestalte droegen niet weinig
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bij oim den indruk zijner woorden te verhoogen. Op nauwelijks
22-jarigen leeftijd 'trad hij te Parijs als leeraar op en honderden
naar wetenschap dorstende jongelingen verzamelden zich om
hem heen om zijne wijsheid te hooren. Binnen korten tijd had
hij- als redenaar -en geleerde een buitengewonen roem ver
't getal zijner leerlingen groeide aan tot duizenden.-worven;
Zijne ongelukkige liefde voor een zijner leerlingen, de heel&schoone 18-jarige Heloïse, werd de oorzaak van tallooze verdrietelijkheden en smarten voor lichaam en geest. Beiden
werden gedwongen in een klooster te gaan, maar de brieven,
door dit paar gewisseld, zijn wereldberoemd en in de meeste
Europese c e talen vertaald. Later vertoefde hij weer te Parijs,
waar de hoorders zichh weer oom zijn leerstoel verdrongen,
evenals te Troyes, waar hij als kluizenaar leefde, toen hij uit
Parijs had moeten vluchten. 't Scheen wel, of zijne gaven met
de jaren toenamen. Hadden in dagen van voorspoed de
woorden van zijne lippen gestroomd, krachtig en schoon als
een woeste bergstroom, thans golfden de woorden in statigen
ernst door leerzaal en woud, want het lijden des levens had
den weleer levenslustigen man droef en somber gemaakt.
Abaelard was een groot denker, maar het ontbrak hem aan
die innigheids des gemoeds, aan dat levend geloof des harten,
dat hem van het dwaalspoor had kunnen terughouden. Hij
leerde, dat men eerst aan de waarheid moet twijfelen, io n
daarna door onderzoek tot kennis der waarheid te komen.
Al bestreed hij niet opzettelijk de kerkleer, toch was er menig
leerstuk, dat hij ontkende.
Stout was voor die dagen de taal; die hi durfde voeren:
„Al zeggen al de eerwaarde Vaders het eene, ik behoud mij
de vrijheid voor om het andere te gelooven."
Hadden de geestelijken reeds lang met wantrouwen en afgunst den groote geleerde gadeslagen, toen hijg een geschrift
uitgaf, dat tot titel voerde „Ja en Neen", was het met zijne
vrijheid gedaan. In dit werk gaf hij van alle leerstellingen
het voor en tegen, zooaÏs dit uit de geschriften der Kerkvaders
te halen was, doch hij deed dit op zulk een wijze, dat de
lezer allicht den indruk kreeg, dat het hem er om te doen
was om twijfel aangaande de kerkelijke leerstukken te ver
►ekken. Dit was echter zijn doel niet, maar veeleer om' aan-w
h
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te to^anen, dat niemand gedwongen kon worden tot onvoor'waardelijk gelooven, als 'zelfs de Kerkvaders, van wie hij
overigens met den meesten eerbied sprak, het met elkander
oneens waren. Beroemde leeraars der Kerk hadden meter dan
eens getracht hem te weerleggen, doch vruchteloos. Thans
trad Bernard van Clairvaux, in kennis en welsprekendheid
zijn evenknie, tegen hem op.
Bernard behoorde tot de Mystieken. Deze richting ging uit
van het beginsel, dat het hoogste doel van den mensch moet
zijn: tot eenheid en gemeenschap -met God te komen. De
weg, die daartoe leidt, is volgens haar niet uitsluitend die
van het verstandelijk denken, maar van de bespiegeling en
het gebed. Heiliging en gebed golden bij hen meer dan alle
wetenschap.
De Abt van Clairvaux werd nu een rusteloos bestrijder van
Abaelard. Hij beschreef dezen bij den Paus als iemand, voor
Wien niets een raadsel was. „Hij tracht," zoo schreef hij, ,,met
zijne rede te verklaren, wat het vroom gemoed door het
levend geloof aanneemt. Der vromen geloof redeneert niet.
Hij echter wantrouwt God en wil niet gelooven, dan wat hij
eerst heeft beredeneerd. Hi is een man, die zichzelf tegen
inwendig een Herodes, uitwendig een Johannes; een-sprekt:
dubbelzinnig wezen, dat niets van een monnik heeft dan den
naam en het kleed; uiterlijk een engel des lichts, innerlijk
een engel des Satans."
,

Waar door een man als flernard zulk een getuigenis werd
afgelegd is ;h t duidelijk, dat Abaelard niet kon hopen op
den steun der kerkelijke overheid, die hem toch al vijandig
was. Rusteloos vervolgd, werd hij beurtelings opgesloten en
weer vrij gelaten, totdat hij in 1140 door den Paus, oip aanhitsing van Bernard, tolt levenslange kloosterstraf werd ver
Voor dit vonnis bekend werd was de mioelde zwerveling-wezn.
door den Abt van Clugny in diens klooster opgenomen en
deze wist hem over te halen, zijne grootste ketterijen te
herroepen.
Het overige zijner dagen bracht hij onopgemerkt door,
maar in het klooster van d-en geleerden en vromen Abt genoot
hij eene rust, welke, volgens het getuigenis van den eer
weldadig geweest is voor den-wardenPtvClugy,
,
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vrede en de zaligheid zijner ziel. In het jaar 1143 legde
Abaelard het vermoeide hoofd neder om) aan Hem, die
rechtvaardig oordeelt, rekenschap af te leggen van zijn rentmeesterschap.
Mocht Bernard zich op deze wijze de twijfelachtige eer
verworven hebben een man tot zwijgen te hebben gebracht,
dien hij een gevaarlijken vijand voor de rust der Kerk achtte,
zijn strijd was nog niet ten einde. Ook hijs zou ondervinden,
dat het gemakkelijker is personen het z **gen op te leggen
dan beginselen te overwinnen.
Korten tijd nadat Abaelard onschadelijk was gemaakt, trad
diens leerling Arnold van Brescia o'p' als een moedig getuige
der waarheid. In monnikspij gehuld, deed hij weldra de
Roomsche Kerk op' hare grondvesten schudden door zijne
stoutmoedige prediking. In krrahtige taal geeselde hij de rijkdommen en de uitspattingen 'der geestelijken en getuigde
tegen de onkunde en de zedeloosheid van zoovele priesters.
Hij eiscchte volkomen scheiding van kerkelijk en wereldlijk
gezag, drong bij: all en aan op een reinen levenswandel en
vermaande de priesters terug te keeren tot de oude, zuivere
beginselen der Apostolische eeuw.
Met verbazing en ergernis zag de Bisschop, hoe zijne gansche
kudde hem verliet, om te luisteren naar de woorden van den
jeugdigen prediker. Die stem moest tot zwijgen worden gebracht, en toen vermaningen en bedreigingen niet hielpen,
werd hij, op last van den Paus, door eene Kerkvergadering
tot levenslange opsluiting in een klooster veroordeeld. Op
w►elken grond? Omdat hij de zonden der geestelijkheid bestraft
had? Ja, dat was wél zijne grootste misdaad, maar zijne
vijanden begrepen, dat 'dit toch geen grond van veroordeeling
kon zijn. Gelukkig k*; mm de Abt van Clairvaux te hulp, die
eene gansche reeks van Abaelard's dwalingen aan den Paus
zond, met de bijvoeging, die allesbehalve logisch was, dat
Arnold, die Abaelard's leerling was, natuurlijk dezelfde dwalingen had als zijn leermeester.
Do vrijmoedige getuige werd veroordeeld, maar geen der
Fransche bisschoppen had lust het vonnis te voltrekken, tot
groote ergernis van Bernard, die brief op' brief schreef om
de bisschoppen te vermanen, een man als Arnold, die zoo
,
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honingzoet kon spreken, maar wwiens leer zoo vol vergif ►vaas,
toch niet ongemoeid te laten. 't Baatte niet. Arnold trok
predikende Duitsohiand en Zwitserland door, leerde zelfs
tien jaren lang te Rome, maar werd later door den Duits then
Keizer aan den Paus uitgeleverd, die hem levend liet ver
-brande.
Maar nog eer deze mond tot zwijgen was gebracht, stond
in 't Zuiden van Frankrijk Hendrik de Bruijs op, een man,
die ten volle -een prediker der gerechtigheid kan genoemd
worden, Alle bijgeloovigheden der Roomsche Kerk verwierp
hij, hield zich alleen aan Gods Woord en mocht door zijne
vurige prediking velen 'ten zegen zijn, evenals zijn voorganger Pieter de Bruijs, die in 1130 te Toulouse ver
-brand
werd.
Hendrik de Bruijs w1as niet alleen een prediker der zuivere
leer, maar ook Been welsprekend redenaar. De lieflijkheid zijner
stens Was in staat steenen harten te doen smelten. Als hij
predikte, hoorde mien een geluid van z uchten en snikken,
alsof -- zoo zeiden zijne vijand-en al de legioenen der
duivelen te zamen huilden(!) De priesters troffen hem wel
met hunne vervloekingen, maar de zwarte monnik, de afvallige, de sschaamte^loioze prediker, die ternauwernood de
wetenschappen kende, en toch met zijn onreinen mond de
Schriften durfde te verklaren, ging onbevreesd voort en God
zegende zijn moeilijken, doch heerlijken arbeid. Ten einde
raad verzocht do Paus eindelijk aan Bernard van Clairvaux
den ketter te bestrijden. Behept met al de vooroordeelen zijner
Kerk toog Bernard, hoe zwaarlijk godvruchtig hij ook was,
aan het Werk gom den gro:oten ketter, dien hij een wolf in
schaaapskleeren noemde, 'te bekeeren.
Al zijne welsprekendheid putte hij uit om den weerbarstigen
ketter te overtuigen, want eigenlijk was Bernard afkeerig van
geweld, doch toen al zijne pogingen ijdel bleken, riep de Abt
den sterken arm der Overheid in, om Bruijs met geweld het
zwijgen olp, te leggen. Wel nam de vrome prediker de, vlucht,
doch hij werd ontdekt, gevangen genomen en tot levenslange
opsluiting veroordeeld. Sedert vernam men ,nimmer iets van
hem. Is hij den marteldood gestorven, of heeft hij in treurige
eenzaamheid zijne dagen doorgebracht, totdat •de Heere hem
,

Beelden en Schetsen.

14

210
verloste en hem tot Zich nam? De geschiedenis zwijgt ervan.
Maar was door Bernards toedoen weer een getrouwe getuige
der wrheid van het tooneel verdwenen de beginselen
werkten door. Het wemelde allerwegen van ketters, menschen,
die een afkeer hadden van Ro^m'e's vorm'endienst en die zich
slechts wilden houden aan 't onfeilbaar Woord van God.
In 't Zuiden van Frankrijk, in 't Noorden van Italië, in
Bohemen, aan eden Rijn, in Vlaanderen, enz. werden tal van
godsdienstige secten of verelenigingen gevonden, die hoe ook
in onderdeelen verschillend, toch allen hierin overeenkwamen,
dat zij ijverden voor zuiverheid in leer en leven, en de Heilige
Schrift overal zochten tei verspreiden. De algemeene naam
van deze mensdhen, ►wlaarto► e later o,a. ook de Albigenzen en
de Waldenzen behoorden, was Cartharen, een woord, dat letterlijk „reinen" bieteekent en waar het woord „ketter" van
afgeleid is, Veel van deze m,ensehen weten we niet en wat
rove van hen weten, is grootendeehs geput uit de brieven hunner
felste tegenstanders en vervolgers, maar juist deze getuige
zijn ken merkend. Hoor slechts:
-nise
„Deze ketterij: is de ergste, die er ontstaan is, want vooreerst
is zij- zóó oud, dat haar oorsprong van der Apostelen tijden
gerekend wordt; voorts, is zij zóó verbreid, dat er geen land
is, waar ze geen aanhangers heeft, Verder leiden deze mensohen
een voorbeeldig leven; zij onthouden zich van allen leugen
en laster: zij belijden de Ap^o sto.lis'che Geloofsbelijdenis en
vereeren de Heilige Schrift. Maar begint men met hen over
den Paus te spreken, dan openbaart zich hunne ketterij, !waant
zij ve. wferppen hen al's den Anti-Christ zelven,"
Een ander verhaalt, dat hunne ketterij' daarin bestond, dat
ze beweerden de voetstappen van Christus na te wandelen
en het voorbeeld der Apostelen na, te volgen, De monniken
hielden zij voor trage lediggangers en de rijke bisschoppen
voor valsche Apostelen en (ontaarde leeraars. Zij' wilden noch
van den Paus, noch van het vagevuur, noch van zielmissen
iets hoorera. Dikwijls kwamen zij in hunne kelders bijeen om
het Woord Gods te lezen en te overdenken. Bovendien was
hun Wandel. rechtschaen in ootmoed en liefde. De man verWondert er 'zich niet weinig over, dat velen dier ketters
juichend den brandstapel beklommen.
,
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Deze brieven getuigen voor zichzelf. Heerlijk, als de vijanden zulk een getuigenis moeten afleggen, maar diep treurig,
dat de waarheid ,eis^dht ier biij. - te voegen, dat Bernard van
Clairvaux, de krachtige getuige voor de waarheid, ook deze
Cartharen, die, al waren ze ook niet zonder gebreken en verkeerde gevoelens, toch meerendeels waarachtig gelo ovige
mensclhen waren, niet alleen in zijne predikaties heeft biestreden, maar ook geholpen heeft hen te vervolgen.
Juist het rusteloos vervolgen van de andersdenkenden is de
grootste vlek, die ► opa het leven en de handelingen van den
beroemden Abt van Clairvaux kleeft. Hoe kon een man, die zóó
verlicht vas en volgens zijne nagelaten geschriften zulk een
diep en helder inzicht had in de leer der rechtvaardiging
door het geloof en tevens in -de gansthe leer der zaligheid,
tot zulke dingen komen en zulk een fel ketterhater zijn?
Minder groot wordt dit raadsel, als we bedenken, in welken
tijd en onder welke omstandigheden hij leefde. Bernard was
opgevoed in de 'leer der Rooms►che ,Kerk en deelde, als echt
kind zijns tijds, ,al hare .vooroordeelen. Aan wezenlijke ketters,
die 'werkelijk verderflijke leeringen verbreidden, ontbrak het
in zijne dagen niet, en velen, die hij vervloekte en vervolgde,
kende hij niet, daar deze menachen dikwerf blootstonden aan
allerlei laster. Voeg daar bij, dat er voor hemp slechts
ééne algemeene Christelijke Kerk was en alles, wat daar
,

,

buiten stond, uit den Booze !waas, en zijn raadsel!ac►htig
gedrag komt ons minder onverkl;aarbáar voor. Dit is echter
zeker: er komt -een tijd, waarop al de discipelen des Hoeren
elkander zullen herkennen en het den Booze niet meer gelukken zal ze te seffieiden. Dan ook zal Bernard van Clairvaux
velen van hen, die hij als verachte ketters vervolgd heeft,
als zijne lieve broeders in Christus begroeten.
Treffend is in dit opzicht het oordeel van een geloovigen
monnik, die om des geloofs wille wreed vervolgd, eindelijk
gevangen genomen en ter dood veroordeeld waas. Uit zijn kerker
te Keulen schreef hij den avond voor zijne terechtstelling
eenige woorden van afscheid aan een geliefd vriend. In dezen
brief kwamen de volgende woorden voor:
„De Abt Bernard is er in geslaagd om des Hoeren kudde
te verstrooien en te verscheuren. Overal worden de schapen
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door wreede wolven vervolgd. •Zijl hebben ook mij met vele
anderen gegrepen en in ,dezen akeligen kerker ge'w'orpen om
ons morgen 'ter slaccliting tel voeren. 0, heilige Bernard!
wgnneer wij eenmaal elkander 'ontmoeten, verlost en gereinigd
door hetzelfde kostbare bloed, hoe zult gij u verwonderen
over uw eigen werk!"
Intusschen Wlas Bernard op jaren gekámen en zijn levens
neigde ten ondergang. De inspannende arbeid en de vele-zon
ontberingen hadden zijne krachten vóór den tijd gesloopt,
zoadat hij ,op 63-jarigen leeftijd een afgeleefde grijsaard was.
Kort voor zijn dood schreef hij l aan een zijner vrienden een
brief, waaruit blijkt, -dat hij tot het einde toe dezelfde ootmoedige belijder was als vroeger, trots den roem en de eer,
waarmede men hem overlaadde.
„Bid," zoo eindigt zijn brief, ,,bid tot den Heiland, die den
dood des zondaars niet wil, dat Hij mijn uiteinde niet vertrage, maar mij onder Zijne bescherming neme, Ondersteun hem,
wiep eigen verdienste ontbreekt, door uw gebed, opdat de Booze,
die het op des menschen verderf toelegt en hem de zaligheid
tracht te ontrooven, geen plaats vinde, waar hij mij kan kwetsen."
Bijl eene andere gelegenheid, maar gook kort voor zijn
,
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heengaan, getuigde h: „Ik heb drie dingen, waarop mijn

hoop op God berust: de liefde Gods, die mij als kind heeft
aangenomen; de waarheid zijner belofte en de macht om
deze belofte te vervullen. Dit is de driedubbele band, die niet
verbroken kan worden, die uit het Hemelsche Vaderland op
aarde Wordt neergelaten, dien wij moeten vasthouden en
waaraan God ons eens in Zijne heerlijkheid zal opnemen."
Eindelijk, den 20en October 1154 kwam voor hem de ure
der ontbinding, waarnaar hij zoo lang met reikhalzend verlangen had uitgezien. Werd hij bij zijn leven reeds door velen
als een heilige vereerd, tien jaren na zijn dood werd hij door
den Paus in de rij der heiligen Opgenomen.
Van ziichzel'ven zou Bernard van Clairvaux, de laatste der
Kerkvaders, gelijk Rome hem noemt, dit zeker nimmer gezegd
hebben, want ook hij kende en beleed het Schriftwoord: „Uit
genade zijt gijl zalig geworden door het geloof, en niet uit
u, het is Gods gave." (Efeze 2:8).
,

XXXIII.
De Waldenzen.

In het jaar 1160 had de rijke, koopman Petrus Waldu,s
eenige vrienden te zijnen huize genoodigd. Ernst en scherts
wisselden onder den maaltijd met elkander af, maar de ernst
had weldra de boventoon en de gasten waren spoedig in een
druk gesprek gewikkeld over de groote zedeloosheid van
geestelijken en leeken, waardoor van zelf het gesprek gebracht
werd op het diepe bederf der Kerk. Plotseling werd het
doodelijk stil in de groote zaal en ontzet staarden de aanwezigen elkander aan, want een der gasten, door een beroerte
getroffen, lag dood op den grond. Had dit plotselinge sterfgval
op alien een diepen indruk gemaakt, niet het minst was dit
het geval met den gastheer, 'Wiens vriendelijke woning zoo
onverwachts van een huis der vroolijkheid en der maaltijden
in leen klaaghuis, eene woning der rouwe, veranderd was. De
gedachte aan dein dood had hen aangegrepen en liet hem
dag noch nacht rust en steeds kwelde hem de gedachte:
„Waar zou mijne ziel zijn, als God mij eens onverwachts
had opgeroepen ?" Hij gevoelde, hoe groot zijne schuld was en
tevens, dat hij geen penning had om die te betalen en sterker
dan ooit rees de vraag op in zijn hart: „Wat moet ik doen
om zalig te worden ?" Daar hijg wist, hoe bijgeloovig en onkundig de iWiesters waren, wendde hij: zich niet tot hen, maar
bad den Heere hem 'den weg des behouds te wijzen. Als
gegoed man bezat hij ;eerie tamelijk groote verzameling boeken,
voor dien tijd, 'toen de boekdrukkunst nog niet uitgevonden
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leen groote schat. Tot zijne blijdschap vond hijs benevens
enkele geschriften van Kerkvaders een Latijnschen Bijbel.
Dagen achtereen verdiepte hij zich in Gods Woord en de
Heere zegende de lezing ervan, zoodat hij vrede vond voor
zijn hart. Maar ook werden hem de oogen geopend voor de
groote dwalingen der Kerk -en hij rekende het zich tot een
duren plicht, het heil in Christus, dat hij thans deelachtig
was, ook aan anderen bekend te maken. Hij deed zijn handel
aan den kant, gaf een groot deel zijner goederen aan de
armen en besteedde het overige van zijn vermogen om den
Bijbel in de landstaal te laten overzetten en gedeelten ervan
te laten afschrijven, welke afschriften hij onder het volk ver
terwijlhij in alle eenvoudigheid en getrouwheid-spreid,
den We;g der zaligheid verkondigde aan alien, die tot hem;
kwamen. Thans bleek, hoe velen, vooral onder hen, die minder
met aardsche goederen bedeeld Weiaren, hongerden naar het
Brood des levens. „De Armen van Lyon", zooals de volgelingen van Petrus Waldus genoeïnd Werden, vormden weldra
eene gemeente, die niet verborgen kon blijven, maar als eene
lichtende kaars, overal, in Lyon en de omstreken, het licht
des Evangelies verspreidde.
Natuurlijk zag de geestelijkheid met leede Dogen dezen
voortgang van het werk Gods en weldra verbood de Aartsbisschop van Lyon aan Waldus het prediken en onderwijzen.
Het baatte echter niet, want de begeerte naar het zoo lang
ontbeerde Woord des levens was te groot en Waldus was te
diep doordrongen van het besef, dat hij God meer moest
gehoorzamen dan de menschen, dan dat hij: het oor zou leenen
aan de ;Bisschoppe lijke lastgeving. Vreezende, dat de hun
dierbaar geworden afschriften des Bijbels hun met geweld
zouden ontnornen !worden, leerden velen het afgeschrevene
terstond van buiten, opdat ze zich gestatig met Gods Woord
konden verkwikken.
Toen bedreigingen niet hielpen, deed de Paus Waldus en
zijne aanhangers in den ban. Getroost in zijn Heiland verliet
Petrus Waldus zijne vaderstad en ging een leven vol gevaren,
Tnoeite en ontberingen tegemoet, doch overal het zaad des
Woords met milde hand uitstroo ende, steeds getuigende van
de hopte, die in hem was. Zeven en dertig jaren arbeidde hij
W1$,
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in 'den Wijngaard des Heeren, m:et de gaven wloekerende, die
God hem verleend had, eindeloos vervolgd, maar steeds wonderlijk bewaard, totdat hij in 1197 in Bohemen stierf, innig
verheugd, dat ^,e Helere hem- had leslillen gebruiken als epen
getuige der waarheid.
Meet den dood van Petrus Waldus ging zijn werk echter
niet teniet, maar het -ging er mede zooals in Hand. 8:4
verhaald wbrdt van ede uitbreiding des Evangelies door de
verdreven discippelen. De volgelingen van den
uit Jeruzalem verdreven
Lyons'chen koo!piman, naar alleoorden verjaagd en verstrooid,
predikten aller!wlegen het Woord, met het gevolg, dat duizenden
het Evangelie met vreugde aannamen en de aanhangers van
den Lyonsielhen prediker gevonden !vierden in het Zuiden van
Frankrijk, in Italië en Zwitserland, langs den Rijn, in Vlaanderen, Bohemen en Hongarije. Hunne vijanden gaven hun
den naam van Waidenzen, naar Petrus Waldus, terlwijl ze
naar het stadje Albi in 't Zuiden van Frankrijk ook Albigenzen
genoemd (wierden.
Hun eeredienst was hoogst eenvoudig. in hunne bedehuizen
werd door den Voorganger Gods Woord gelezen en verklaard,
een psalm gezongen en gebeden, Doopt- en Avondmaal bediend
volgens de instelling des Heeren. Bij hunne maaltijden werd
knielend gebeden en ernstige gesprekken gehouden, terwijl
zij in hun dagelYj'ks^ch leven zich oefenden in een godzaligen
wandel. Zij waren buitengewoon ervaren in de Heilige Schrift.
„Wij gel,00ven," zeiden zij, ,, dat de H. Schrift alles bevat, leslat
tot onze zaligheid noodig is,; w*` behoeven geen andere leer.
Wij houden ons aan Christus alleen, omdat !w , in Hem ons
gansche heil vinden.
Waarom zouden Wij de Heiligen aanroepen, daar onze
Middelaar veel liefdevoller en bereidwilliger is om' ons te
helpen, dan zij? Waarom' zouden wij bij m ens'chen aflaat van
onzezonden begeeren, daar God zelf het word der verzoening
onder ons heeft opgericht? Waarom zouden wij tot de Kerk
van Rome behooren? De Kerk van Christus is daar, waar
men Zijn Woord hoort en bewaart."
H-eerlijk is het oordeel, dat hunne vijanden en vervolgers
over hen velden. Een van deze liet zich aldus over de Waldenzen uit: „Zij zijn voor 't grootste deel ruwe, onbeschaafde
,
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menschen. Ze gaan dikwijls in dierenvellen gekleed en velen
wonen in ;armtaligee hutten of in holen, maar allen kunnen
lezen en schr'ij'ven. (Voor dien tijd eene groote zeldzaamheid!)
Wij vonden boeren, die het boek Job van buiten kenden;
anderen kenden het g.ans+che Nieuwe Testament. Van hunne
Voorgangers wordt geëischt, dat ze tenminste het grootste
gedeelte van het Nieulwie Testament in het geheugen hebben
en zelfs iedere knaap heeft van hun geloof een duidelijk begrip ".
Een monnik, die, uitgezonden 'waas om deze verdoolde(?)
schapen tot de Moederkerk terug te leiden, kwlam verbaasd
van zijne bekeeringsreize terug yen beleed openhartig, dat hiji
in zijn geheele leven niet zooveel uit de Schrift gehoord had,
als in de weinige dagen, waarop hijs met die ketters had
ges!proken. Geleerde en beroemde mannen, die tot hen gezonden
werden !om hen van de zo,ogena,amde dwaling hues wegs te
overtuigen, verklaarden, dat zelfs kinderen op de catechisaties hun beschaamd gemaakt hadden.
Schoon is de getuigenis, die een hunner rechters, een Dominicaner monnik, van hun levenswandel gaf. „Zij vermijden,"
zoo schreef hij, „handelszaken, om niet met valsschheid of
bedrog te doen te hebben. Zij zoeken geen rijkdommen te
verwerven, maar zijn met Iweinig tevreden; zij: zijn zeer kuisch,
matig en nuchteren en nemen zich voor toorn in acht. Men
hoort onder hen geen zweren, geen Godslastering, geen
j In al hunne 'burgerlijke plichten zijn ze hoogst
nauwgezet en stipt, in de opvoeding hunner kinderen z orgvuldig en ernstig, en streng tegen de vermaken der wereld. "
Toen koning Lodeáw,ijk XII van Frankrijk zulk een getuigenis
omtrent deze mens+chen ►werd medegedeeld, riep hij uit;
„Waarlijk, deze ketters zijn beter dan ik en mijn gans he volk!"
En toch werden deze g eloovigen zoo bitter vervolgd,!
Waarom:? Omdat ze niet van die kerk waren en in den diepsten
grond: omdat ze niet van de wereld waren (Joh. 15 :19). Op
alle wijzen tierden ze gescholden en gelasterd, gekweld en
gepijnigd, verjaagd en gedood; zelfs gelastte Paus Innocenr
tius III een kruistocht tegen hen, waarbij hij volledige aflaat
van zonden en de eeuwige zaligheid aan de kettermoorders
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Deze Kruisto!oht naam in 1209 een aanvang en met duivel'sche
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wreedheid werd de vervolging vele jaren voortgezet, waarbij
onïnenschelijke martelingen tw+erden uitgedacht. Ouderdom
noch geslacht werd ontzien, het vee gedood of geroofd, de
woningen verwoest, de korenvelden vertrap►t, de vrucihten
vernield, ganshe dorpen verbrand, de boommen omgehouwen
en de eens zoo vruchtbare en bloeiende landstreek in eene
w^o-estijn hers^chap+en. Zij, die aan het zwaard der krj^gsli,eden
ontk -amen, werden -door den beul gevonnisd.
In andere streken woedde de vervolging tegen de Wal
insgelijks: in Bingen werden 18, te Maintz 35, te-denz
Straatsburg 50 van hen op► één brandstapel verbrand. Even
fel werden ze in Italië vervolgd. Ook dáár werden hunne
hutten verbrand, huniei velden door de paarden platgetreden
en hunne bedehuizen ver^w^oest. In een der valleien hadden
400 moeders zilch met hare kinderen in een hol verborgen.
Nauiw'eliks hadden hunne vijanden dit bemerkt, of ze legden
een groot vuur aan bij den ingang der grot, w ,a,rdoor allen
jammerlijk stikten dolor den rook. Een andermaal w erden zij
midden in den winter over de ijsvelden der Alpen gejaagd.
De arme moeders droegen hare kleine kinderen in wiegen en
leidden de anderen aan de hand, terwijl de mannen den
vijand afkeerden. Velen Werden vermoord, anderen verhongerden of bezweken door de felle koude; 180 kinderen lagen
dood in hunne wiegjes en vele moeders, die ontkomen waren
aan !het ziWaard, aan -den honger en aan de koude, stierven
spio-edig van hartzeer over -den dood harer lievelingen.
Toch deden deze bittere vervolgingen het geloof der Wal
niet wankelen en hoogst zeldzaam waren de gevallen,-denz
dat iemand uit vreeze voor den dood terug trad. Blijmoedig
ondergingen de 'meesten den shrik'keelijken marteldood en
meer dan eens werden hunne vijanden bij het zien van hun
onwankelbaar -geloof tot inkeer gebracht en bekeerd. T-oen eens
een der Waldenzen op den brandstapel stond, verlangde hij
twee steenen en toen -die hem gegeven waren, hief' hij ze
omhoog ;en sprak 'tot de share: „Wanneer ik deze steenen
zal pgegeten hebben, -dan zult gij het einde zien van dat
geloof, om welks wil ik thans blijmoedig in den dood ga."
Eeuwen hebben deze vervolgingen voortgeduurd en nog in
de zeventiende eeuw' schenen al' de machten der duisternis
,
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saam 'te spannen om dei arme. Waldenzen te verdelgen, maar
hoe ook vervolgd, nog ten huidige dage bestaan er Waldenzische
gemeenten. Eerst sedert 1848 genieten zij , vrijheid van godsdienst. Hun aantal bedraagt thans ongeveer 20.000 en zelfs te
Rome bezitten ze eene kerk, waar vrijelijk het Woord Gods
verkondigd wordt. Zoo heeft de Heere de getrouwheid dier
belijders beloond -en het ook aan deze eenvoudige Valleibew`ners bewezen, dat de poorten der hel de Gemeente van
Christus niet zullen overweldigen.
f

XXXIV.
Predikheeren en Minderbroeders.

Juist in dat tijdperk der Middel'eeurwen, toen allerwegen de
ketters vermenigvuldigden, werden er twee Orden gesticht,
die steeds geijverd hebben met al hare macht om het gezag
der Kerk te whragen. Deze beide Orden waren die der Do
-m
inicanen en die der Fra` eisc?anen.
De naam der eerstgenoemde Kloosterorde staat met bloedige
letteren in het boek der KerkgMeschiedenis, vermeld, omdat
hare leden als Geloofsrechters de wereld in eene zee van
jammeren en smart gedom'peld hebben. Haar stichter, D ominicus Guzman, werd in het jaar 1170 te Calarvejo in Spanje
geboren. Zijne eerste opleiding genoot hij; van zijn' oom en
reeds op veertienjarigen leeftijd vertrok hij' naar de hoogeschool, Waar hij weldra door kennis, ijver en vroomheid uitmuntte. Na het voleindigen zijnier studiën trad hij in den geestelijken
stand en werd door Bisschop Diego van Osma, die de talenten
van den 24-jarigen Dominicus had opgemerkt, tot Domheer
zijner hoofdkerk benoemd. Later werd hij: tot Presbyter ge` vij d en trok naar verschillende plaatsen ter bekeering van
ketters en ongeloovigen;. Vooral in Zuid-Frankrijk vond hijg
een vruchtbaren akker ter bearbeiding. De bevolking aldaar
schudde niet ,alleen het juk van Graven en Bisschoppen af,
maar de bevelen van den Paus werden zelfs niet opgevolgd.
Met groote moeite slaagde Dominious er in het gezag der
Kerk te herstellen.
Teneinde door huisbezoek en prediking afgedoolden, on,
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ietenden en ketters des te beter tot bekeering te brengen,
rijpte het !plan bij hem eerie uitgebreide kloosterorde te stichten.
Nauwelijks echter had hij een begin gemaakt met de uitvoering
van dit plan, of het in dat jaar (1215) vergaderde Concilie
verbood het stichten van nieuwe Orden. Teleurgesteld begaf
hij zich naar Paus 'Innocentius III en maakte dezen met zijn
voornemen bekend. De H. Vader begreep zeer goed, welken
steun Pausdom, en Kerk -van een man als Dominicus kon
ve w!achten en stond helm : de volvoering van zijn plan toe
onder voorbehoud, dat een bestaande kloosterregel zou gevolgd
worden. In naam werd dus geen nieuwe Orde gesticht: het
besluit der Kerkvergadering werd gehandhaafd en Dominicus
kreeg to(oh zijn zin.
Nog in hetzelfde jaar verrees te Toulouse het eerste Dominicanerklooster en weldra waren deze stichtingen niet alleen
in Frankrijk, maar gook in Engeland, Spanje en andere landen,
later zelfs in Azië, Afrika en in de Nieuwe wereld. In vele
opzichten volgde Dominicus in zijne kloosters de regels der
Augustijner monniken. Hoofdregels waren: wijgen, vasten,
en armoede. Geen Dominicaan mocht zonder verlof spreken,
vleesch eten of eenige bezitting hebben: door bedelen moesten
zij in hun onderhoud voorzien, omdat d-oor weelde en overvloed zoo vele kloosters ontaard -Waren.
Talrijk Waren de, !privilegiën, welke de Paus aan de nieuw
gestichte orde schonk. Haar monniken vs het vergund overal
te prediken ien de biecht te hoeren; vandaar hun gewone
naam „Predikheeren". Bovendien traden ze overal op als
gel000fsre►chters.
Dominicus overleed te Bologna den 6en Augustus 1221 en
werd twaalf jaar later heilig verklaard, waardoor het aanzien
der orde nog klom. Haar doel Wis: toewijding ten bate van
het alleen-zaligmakend geloof, en de middelen, die zij ter
bereiking van dit doel aan ve dde, waren: besiehaving, heilige
welsprekendheid, overredingsgave ten terugvoering van het
priesterdom tot zijne oorspronkelijke armoede.
De Kerkleer handhaafde en verdedigde ze tegen afwijkende
m:eeningen ten ketterijen en vele uitnemende mannen telde
zij onder hare leden, waaronder vooral genoemd moet worden
Tham,as van Aquino, een man van groote geleerdheid,
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sic'hitterende, gaven en innige ivr.oamheid, wiens talrijke geschriften nog in dezen tijd door de Roomische Godgeleerden
bestudeerd wlorden.
Juist het ijlveren !der Dominicanen voor het bbekeeren der
ketters was ,00rzaak, dat hun het • ambt van Inquisiteurs of
Geioofsre'chters wierd opgedragen, en in dat werk hebben ze
eene treurige vermaardheid gekregen.
De oorsprong der Inquisitie klimt op, tot de eerste eeuwen
van het Christendom'. Keizer Theodosius de Groote (378---395)
had eenige Inquisiteurs (Inquisiteurs = onderzoekers) aangesteld om de Ariaansdhe ketters opt te sporen en voor zijne
rechtbanken te brengen. De Bisschop paste geen andere straf
toe dan dat hijg den (ketter in den ban deed en daardoor
buiten de gemeenshalp der Kerk sloot, maar de Keizer trof
hem bovendien met wereldlijke straffen. In 't eerst waren de
bisschoppen de hoofdpersonen bij deze ketterjachten, Want
immers zij hadden in de eerste plaats voor de zuiverheid der
leer te waken, maar Paus Gregorius IX (1227-1241) bepaalde,
dat het geloofsonderzoek voortaan zou opgedragen worden
aan 'eenige D omin ener monniken, die, onafhankelijk van
de bisschoppen, alleen aan den Paus verantwoording schuldig
waren len zelfs 'tope te ien hadden, of de bisschoppen wel
zuiver in de leer bleven.
IJverig togen de nieuw benoei nde Inquitiseurs aan het werk
en deden de wereld sidderen voor hunne wreedheid en bloed
eenvoudige aai wijzing was voldoende om' iemand-dorst.Een
voor de rechtbank der Inquisitie te brengen. Naar bewijs
werd niet gevraagd. Wie 4ne ketterij ontkende, werd op de
pijnbank gefolterd en wie ze beleed werd gestraft met gevangenis, galeien, of met den dood, vooral met den brandstapel.
Wie een ketter verdedigde, werd zelf van ketterij beschuldigd
en gevangen genomen, en geien land is er, waar dei Inquisitie
niet korter of langer de Christelijke wereld deed sidderen
voor hare vonnissen.
Hoe meer het aanzien van de Orde der Dominicanen toenam, hoe meer zij afweek van de voorschriften van haren
stichter. Het bedelen werd nagelaten en Paus Martinus V
hief zelfs in 1425 het verbod op van eigendom en vaste
inkomsten te bezitten. Rijke, inkomsten en geschenken vielen
,
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haar ten deel en met gunsten en eerbewijzen werd zij overladen. In de 18e euw telde de Or-de duizend kloosters en
ook nu nog bloeit zij in vele landen; ook in ons land ït'elt
zij enige stichting.
Waren de Dominicanen de :strenge handhavers der rechtzinnige Ro,c mssche kerkleer en ij!verige beoefenaars der Wetenschap, de andere Orde der bedeirnonniken, die der Franciscanen,
beoefende op het voetspoor van haren stichter meer de practische en mystieke vroomheid. Beide Orden hadden dit gemeen,
dat zij niet achter dikke kloostermuren de booze wereld
ontvluchtten, maar door de liefde gedreven, het Christendom
in de wereld trachten over te brengen. En in dit opzicht
vormden zij eenti shherpie tegenstelling met andere monniken
Zij keerden terug in de wvierel'd, dooh zonder de gewone-orden.
zorg en beslom` neringen der samenleving. In ruil voor de
nooddruft des levens, die zijg bedelden, brachten zij hem-eische
goederen.
De stichter van de Orde der Franciscanen, Franciscus van
Assisi, was een merkwaardig man en in zijn optreden eene
buitengewone verschijning. Zijn eigenlijke naam was Johannes
Bernardone. Hij werd in het jaar 1182 te Assisi geboren en
,
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zijn wader, een s► hatrijk koopman, bestemide zijn veelbelovenden

zoon voor den handelsstand. Vroolijk van aard genoot hij het
goede des levens volop, nam bij 'feesten steeds de eerste plaats
in, oefende zich in ridderlijke spelen en waas steeds door een
drom van vrienden en vereerders omringd. Daar hij, vloeiend
Fransch sprak noemden zijne vrienden hem den Franschman
(il Francesco) en hieraan dankt hij zijn naam van Franciscus
van Assisi.
In een oorlog gevangen genomen, werd hij gedurende eenige
jaren in den kerker pagesloten en na zijne invrijheidstelling
werd hij door eene hevige ziekte aangetast, die hem geruimen
tijd aan het bed kluisterde. Deze gebeurtenissen brachten eene
geheele omkeering bij hem te weeg. In de eenzaamheid, dik^vij'ls ten prooi aan pijn en smarte, leerde hij het nietige van
alle wereldséhe genietingen inzien en eene begeerte naar iets
beters en hQogers begon in zijne ziel te ontwaken.
Wel wierp hij zich na zijne herstelling opnieuw in den
maalstraom van 's levens vermakelijkheden, doch zij bevredigden
,
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hem niet meer. Zijn ;onrust vermeerderde bije den dag en toen
hij, eens droomde, dat -een stem tot hem s prak, die hem leerde
de Walptenen niet in den dienst der mensc^hen te gebruiken,
doch al zijne gaven en krachten te besteden in den dienst
des Heeren, w'as zijn besluit genomen. Hij keerde naar huis
terug en van nu aan vs zijn ièven een voorbeeld van zelf
liefde!. Vooral tot armen, verlatenen en ellen-verlochnd
gevoelde hij zich aangetrokken. Toen hij de gewijde-digen
plaatsen in Rome bezocht, waren het niet de prachtige kerken
en de schitterende paleizen, die hem' het meest aantrokken,
maar wel de armen en de uitgestootenen, die zijn innig
medelijden opwekten. Hij schonk aan de bedelaars bá de deur
der St. Pieterskerk zijn eigen kleederen, terwijl hij zich^el'f
hulde in hun lom►pten, en melaatscihen gaf hij den broederkus
om hun te overtuigen van zijn liefde en medelijden.
In zijne geboorteplaats teruggekeerd, leidde hij een leven
van boete en zelfverloochening. Barrevoets, gehuld in een
haren kleed, trok hij bedelend de straten van Assisi door,
zijne medeburgers oproepende tot boetedoening, hen leerende
en vermanende toch niet te jagen naar de vergankelijke
goederen dezer wereld, maar naar de blijvende schatten van
het Koninkrijk der Hemelen. Nu eens verpleegde hijs melaatschen, dan weer droeg hij! steenen aan tot den bouw eener
kerk, o een anderen tijd verrichtte hij+ het nederigste werk
in de kloosters. Steeds bleef hij de vriendelijke, zachtmoedige
man, die geduldig den spot -en de beleedigingen van het
gepeupel verdroeg en ook hen, evenals iedereen, 'met den
Evangelischen vredegroet toesprak. Zijn eigen vader vervloekte
hem en wendde verontwaardigd het hoofd af, wanneer hij zijn
zoon ontmoette. Al werd het liefderijk hart van Franciscus
door deze harde bejegeningen diep gewond, toch verdroeg hij
deze onverdiende behandeling met kalme gelatenheid.
Zijn woord en voorbeeld misten hunne uitwerking niet, want
eindelijk had hij acht volgelingen om zich verzameld, waaronder eenige priesters en een aanzienlijk burger van Assisi.
Zij verkochten alles, wat te hadden en gaven het geld den
armen, waarna hun meester hen uitzond, twee aan twee,
zonder buidel -en zonder mule, zonder schoenen en zonder
staf, om bedelende het land door te gaan en het 'Woord Gods
-
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te verkondigen. De drie kl'aostergeloften: gehoorzaamheid,
kuischheid en armoede noemde hij ae grondzuilen van een
Gode gewijd leven, terwijl ootmoed, liefde tot de vijanden en
het blijmoedig verdragen van vervolgingen en moeilijkheden.
den volgelingen scherp werd ingeprent. Armoede noemt hij
eene koninklijke deugd der uitverkorenen, want Christus heeft
Zich voor ons arm gemaakt. Daarom behoeft ook niemand
zich voor het bedelen te schamen, want, dewijl de Heiland
gezegd heeft: „Het is zaliger te geven dan te ontvangen",
verschaft de bedelaar hem, die geeft, aanleiding tot zaligheid.
Hoogmoed veroordeelt hij ten strengste en in nederigheid
noemde hij zijne volgelingen „minderbroeders ", in onderscheiding van de monniken van andere Orden, terwijl het
volk hen om{ hun kleleding Ca^puijners en ook wel Barrevoeters noemde.
Hoewel Franciscus gehecht was an de leer der Kerk en
alle leerstukken ervan beaamde, treedt toch bije hem de ver
Heiligen geheel ;op► den achtergrond bij de liefde-eringd
tot Jezus den Gekruisigde.
In 'het jaar 1210 begaf Franciscus zich met zijne volgelingen
naar Rome om de Pauselijke goedkeuring te bekomen. De
trotsche, weelderige Kerkvoogd Innocentius III, die Vorsten
en volkeren de wet oorsSchreef, wandelde in den tuin van
het Vaticaan, toen de gro^ote prediker der wereldverzaking
in het grove boetekleed en den verwilderden baard voor hem
verscheen. De indruk, dien hij en Zijne vrienden op1 den Paus
maakte, was allesbehalve gunstig. Deze wilde niets van zijne
plannen weten en zond hemp weg met den raad in een
Zwijnenstal te gaan, daar hij en zijne volgelingen meer op
deze morsige viervoeters dan op Christenmensohen geleken.
Franciscus vertrok, doch toen een der kardinalen den Paus
voorhield, dat indien hij de leeringen van dien zonderlingen
boetprediker dwaasheid noemde, hiji dan ook het Evangelie
verwierp, werd Franciscus teruggeroepen. Innocentius schonk
hem en zijn vrienden den Apostolisichen zegen en sprak:
„Gaat ,miet den Heere, m'ij'ne broeders, predikt, zooals het den
Heere behaagd heeft u in te geven. Wanneer de Almachtige
u 'zal doen toenemen in aantal en genade, dan zal ik meer
voor u doen."
,

,

225
De leden der nies wie Orde, waren dus bevoegd overal te
prediken, doch eerst in 1223 volgde de definitieve Pauselijke
bevestiging. Met kracht werd de hand aan den ploeg geslagen. In tien jaren tijds telde de Franciscaner-Orde reeds
5000 leden en na vijftig jaren was dit getal geklommen tot
200.000. Van stad tot stad trokken de broeders rond, zetten
zich aan den discti der armen neder, tevreden met het geringste
voedsel en spraken op eenvoudige wijze van de schatten in
den Heinel, verkrijgbaar ;ook voor de armsten.
Zoo werkten de broeders in stilte voort en beperkten zich
niet slechts tot Italië, maar strekten hun arbeid uit over een
gi oiot deel van Europa. De stichter zelf 4ong tijdens het
beleg van Damiaté door de Kruisvaarders tot in het kamp
van den Sultan dolor, adie hem dreigend vroeg, door wien hijg
gezonden was. Zonder de minste vrees antwoordde Franciscus:
„Niet door menschen, maar door den hoogsten God ben ik
gezonden om u en uw volk den weg des heils te wijzen."
Deze op kraichtigen toon uitgesproken woorden maakten op
den Sultan en zijne hoivelingen een diepen indruk . Franciscus
bood aan door een groot vuur te gaan, als de Vorst beloofde
met zijn volk het Evangelie a,an te nemen, indien hij ongedeerd den vuurgloed m acht verlaten. „Is dit het geval niet,"
zoo ging de onverschrokken nnnik voort, ;,dan moet gijl dit,
o machtig Vorst, niet toeschrijven aan de onmacht van den
Heere Christus, doch ,alleen aan mijn zonden." De Sultan
ging hier niet ,op in, maar hijs Tiet den moedigen zendeling
vrij heengaan, met eerbbewij►zen ,overladen, terwijl hij bij het
afscheid s'pr'ak: „Bid God voor mij, dat Hij mij de wet en
het geloof openbare, waaraan Hij! het meeste welgevallen heeft."
Zonder veel uitgevoerd te hebben vertrok Franciscus weer
naar zijn, vaderland en hervatte daar zijn arbeid van zelf
liefde onder armen en ellendigen, uit kracht-verlochnd
zijner liefde jegens Hem, die ons eerst heeft lief gehad en
dien hij diende met geheel zijn hart, Inderdaad leefde hij als
een waar peigrirn naar Sion op deze zelfzuchtige aarde.
Merkwaardig is het, dat hij; in 't laatst zijns levens in letterljken zin de litteekens van Christus in zijn lichaam! vertoonde.
Hijzelf verhaalt er van, dat het hemp was, alsof Christus hem
in de gedaante van een Seraf verschenen was en hem' de vijf
-
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litteekens had ingedrukt. Volgens sommigen had Franc i scus
z66 vaak gepeinsd over de wonden des Heeren en leefde hij
met zijne overspannen verbeelding er zóó in, dat deze wonden
in zijn verzwakt en verstoord lichaam ook uitwendig te voor..
schijn kwamen.
Dat de overlevering ook van wonderen verhaalt, behoeft
gans niet te verwonderen. Toch bevinden we ons hier ,opt
wankelen boden, evenals met het verhaal, dat ons leert, dat
Franciscus zelfs voor vissehen ien vogelen predikte, die hij'
vermaande deeoedig te luisteren naar het woord Gods en
toesprak met de woorden: „Lieve vogels, mijne broeders."
Dat deze merkwaardige man een buitengewoon gevoel voor
de natuur bezat, is trouw'ens een feit, al heeft de overlevering
ook zeer veel voor waarheid verteld, wat, zacht uitgedrukt,
tamelijk onzeker ;en zeer twijfelachtig is.
Het moeilijke leven van Franciscus, zijn vasten, waken,
lichamelijke kastijdingen en zijn aanhoudende _tri d in gebed
verzwakten zijn lichaam zóó, dat zijne krachten snel afnamen.
Hij had van den „broeder ezel", zooals hij zijn lichaam
noemde, toch wel wat veel gevergd, maar al leed hij veel,
hij bleef zeer geduldig en sprak meier dan eens: „Het is mij
even lief te sterven als te leven." Toen by zijn einde voelde
naderen, liet h'i* zich naar zijn lievelingskerk dragen, zegende
zijne leerlingen en strekte zich op den harden grond uit.
Onder het bidden van den 104en Psalm' en het hooren lezen
der Schrift blies hij den 4en October van het jaar 1226 den
laatsten adem uit, in den ouderdom van 45 jaren. Reeds twee
jaren later, in 1228, werd hij door den Paus heilig verklaard.
De macht van de beide Orden der Bedelmonniken, de
Dominicanen en de Franciscanen, wies bijkans met het jaar
en (beide Orden werden reen macht, waarmêe men rekenen
moest. Groot was hun invloed op het volk door de vrijheid,
die ze bezaten, om 'overal te prediken en de biecht te hooren,
waardoor ze niet alleen bekend werden met vele familiegeheimen, maar vaak gook met staatsgeheimen. Langzamerhand
verkregen beide Orden vele bezittingen, en al streed dit tegen
den wil en het uitdrukkelijk verbod hunner stichters, de slimme
monniken wisten dit goed te praten door de bewering, dat
deze goederen niet hun toebehoorden, maar hun kloosters.
,
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Het duurde dan ook niet lang, of er was zoowel bij de
Franciscanen als hij. de Dominicanen weinig te bespeuren van
den geest des stichters. Als luie monniken werden ze een
plaag voor het volk en een machtig leger in dienst van
trUsche geestelijken, die niet de kudde van Christus weidden,
maar schoren, gelijk het Engelsche Parlement in de veertiende
eeuw het reeds uitdrukte. Zoo werden degenen, die een
zegen voor de menschheid hadden moeten zijn, haar ten vloek,

xxxv.
Johannes Wiclef.

Hoe groot de duisternis ook was, die in de Kerk heerschte,
toch kon men reeds in de veertiende eeuw zeggen: „Het
daghet in het Oosten !" De eerste stralen begonnen zich te
vertoonen van een nieuwen dag, den schoonen dag der Hervorming. God verwekte een rij: mannen, die de Voorloopers
der Reformatie kunnen genoemd w orden.
Onder hen bekleedt Johannes Wiclef eene voorname plaats.
Geboren in het jaar 1324 in het dorpje Wiclef of Wycklife,
werd hij door zijne ouders voor den geestelijken stand bestemd en reeds als student te Oxford maakte hij naam door
zijne groote vaardigheid in het redetwisten.
Toen zijne studiën geëindigd Waren, kreeg hij eene aanstelling als rector of onderwijzer en het duurde niet lang, of
de jeugdige en vurige geleerde kwam in botsing met de
geestelijkheid wegens zijne heftige bestrijding van de bedel
ij iuie ledigloopers noemde, die hun eigen-rnoike,dh
zak vulden en de zielen der mens'chen bedrogen. Die Aarts
ontnam hem zijne waardigheid als rector en gaf-bisehop
hem eene pastoorsplaats, in de hoop, dat de zorg voor zijne
gemeente en niet minder de ontvangen terechtwijzing de
strijdlust van Witlef aanmerkelijk zou temperen.
Doch de Kerkvoogd had zich in zijn tegenstander vergist.
Door het onderzoek der Heilige Schrift werden de oogen van
Wiplef remeer en mineer geopend voor het ontzettend bederf der
Kerk en de aanmatigingen der lagere en hoogere geestelijken,
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niet het minst van den Paus. Hiervan te zwijgen was den
ijverigen prediker onmogelijk en met woord en pen wees hij
in krachtige taal ;op de bestaande misstanden, niemand
sparende, ook den machtigen Paus niet.
In dezen strijd stond hij echter niet alleen, want in Enge
destijds zeer ontevreden over de brutale aan-landwsme
Stoel. Het innen van den-matignevdPusljk
Petruspenning en het verkpen van geestelijke waardigheden
en ambten aan de meestbiedenden waas den Engelsehen een
doorn in het oog en heftige betoogen over deze misbruiken
waren neer dan eens door het Parlement tot den H. Stoel
gericht. Deze vertogen hadden echter evenmin gevolgen als
eene samenkomst van gemachtigden der Engelsche kroon met
de vertegenwoordigers van den Paus in 1374 te Brugge
gehouden.
In stoute bewoordingen verWelet het Parlement den Opper
zijne onchristelijke handelwijze. „Wat aan heit hof te-bisohp
Roy no betaald wordt," zoo werd er gesprok'en, „is vijtfmaal
meer dan !wrat de Koning ontvangt. Die rijkdom van het land
wordt !wleggeworp,en aan lieden, die erger zijn dan Joden en
Turken. Gold heeft den Paus Zijne scha^plen gegeven om ze
te weiden en niet o+m', ze te scheren; de Opperste Kerkvoogd
leert den leeken oip deze wijze schraapzucht en „Simonie."
Wiplef, die in dezen strijd geheel aan de zijde van het
Parlement stond, was intusschen Hoogleeraar geworden en
openbaarde zich . +nu in zijn gansehe kracht. Zijne lessen werden
druk bezocht, maar ook bleef hij de geliefde prediker, en
zijne woorden ademden een geheelen hervormingsgeest. Onbarmhartig, soms zelfs heftig, geeselde hij de zonden der
geestelijken. Den monniken verweet hij hunne huichelarij,
waardoor z'ij de menschen van Christus aftrekken. Zij zeggen,
dat de broeders van hun Orde nimmer naar de hel zullen
gaan. Zr, leeren aan heeren en jonkvrouwen, dat zij, die in
het Ordeklieed der Franciscanen sterven, door de kracht daar
voor de hel' bewaard zullen blijven. Paulus arbeidde met-van
zijne handen en Christus heeft bevolen aalmoezen te geven
aan de armen, maar niet aan zulke huichelaars als deze
bedllmonniken. „In waarheid," zoo gaat de onversaagde
prediker voort, „in den dag van den Zoon des Menssc'hen
,
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zullen de meesten onzer geestelijken der verdoemenis ten prooi
worden, omdat zij te zeer door hun eigenbelang of door de
belangen hunner Orde gedreven worden en de handhaving
der Goddelijke Wet veronachtzamen." Den Paus noemde hij
den hoogmoedigen Priester te Rome, den verfoeilijken beurzensnijder, den Anti-Christ.
Maar ook sommige leerstukken der Kerk tastte hiji aan.
Van den aflaat s'dhrijft hij : „Het is mij duidelijk, dat deze
geestelijken door het verleenen van aflaten de wijsheid Gods
lasteren, daar zij in hun gierigheid en dwaasheid voorgeven
te verstaan, wat zij; zelf niet begrijpen." Even krachtig bestreed hij Simonie, heiligenvereering en andere misbruiken.
't Is licht te begrijpen, dat een man, die zóó durfde te
spreken en te stchrij'ven, door hoogere en lagere geestelijken
bitter gehaat werd en ongetwijfeld zouden de vlammen van
den brandstapel den mond van den vermetelen Professor
voor immer gesnoerd hebben, als deze niet zulke machtige
beschermers had gehad aan het Hoof en in het Parlement.
Wèl daagde de vertoornde Paus Wiclef voor zijn rechterstoel; wèl slingerde hij den banvloek tegen den vurigen
strijder voor de waarheid, maar zijne beschermers zorgden
,
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wel, dat Wicief geen leed geschiedde en de raadslagen zijner

vijanden mislukten.
In 1379 lag hij, op het ziekbed en het gerucht liep, dat hij
weldra sterven zou. Zijne vijanden juichten, dat de lippen,
die zich zoo vaak geopend hadden om hun de waarheid te
zeggen en te bestraffen, nu spoedig voor goed gesloten zouden
zijn. E-en paar `monniken kwamen bij zijn ziekbed in de stille
hoop, dat het hun gelukken zou den aartsketter tot andere
gedachten te brengen. Dat zou een zegepraal van beteekenis
voor hen in 't bijzonder en voor do geestelijken in 't algemeen
zijn. Maar Witlef doorzag hunne bedoeling. Met inspanning
zijner krachten richtte hij; zich op en hen vertoornd aanziende,
sprak hij: „Vertrekt, gij leugenprofeten! Ik zal niet sterven,
maar leven om de slechte daden der monniken bekend te
maken," Inderdaad herstelde hij tegen aller verwachting in.
Even wonderbaar werd hij korten tijd later door den Heere
bewaard, toen hij voor eene Kerkvergadering gedaagd was
om zijne kettersche gevoelens. Nauwelijks waren alien bijeen
,
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en zou de vergadering geopend worden, of een hevige aard
gebouw, waar men bijeen was, op zijne-bevingdht
grondvesten schudden, zoodat alle aanwezigen verschrikt de
vlucht namen, de vergadering en den ketter vergetend.
Op eene andere Synode legde hij eene vrijmoedige belijL
denis van zijn geloof af en bestreed Rome's Kerkleer op! tal
van fpunten, doch zijne vijanden hadden geen moed om hem
te veroordeelen.
Naar Oxford 'teruggekeerd, zette de onvermoeide strijder
zijn Schriftonderzoek ;voort en verkondigde in 1881 zijne beschouwingen over het H. Avondmaal, die geheel afweken van
de leer der Roomsche Kerk. Hij verwierp de Transsubstantiatie en leerde, dat Jezus' woorden: „Dit is mijn lichaam"
in figuurlijken zin moeten genomen worden.
Doch nu ging hij zelfs den Kanselier der Hoogeschool te
ver en den ongeloovigen Professor werd het geven van onderwijs verboden, iwaarom hij zich naar zijne gemeente tel Lutterworth begaf, waar hij als een getrouw herder en leeraar
voor zijn kudde zorgde, maar ook zijne studiën niet vergat.
Hier voltooide hij met zijn vriend Nicolas de Hereford de
vertaling des Bijbiels uit het Latijn in het Engelsh, een
reuzenarbeid, waarvoor duizenden zijne nagedachtenis zullen
gezegend hebben.
Zo arbeidde hij voort, zoolang het voor hem dag was.
Mocht hij soms wat heftig zijn in zijn strijd voor de waarheid,
het was een ijveren voor de eere van des Heeren Naam.
„God is mijn getuige," zoo luidt het in een zijner geschriften,
„dat ik boven alles de eere Gods en het welzijn der Kerk
zoek, uit eerbied voor Gods, Woord en gehoorzaamheid aan
het gebod van Christus. Maar wanneer zilch ook bij dit mijn
oogmerk eenige onzuivere zucht naar wereldschen roem', naar
laag gewin of booze wraakzucht, buiten mijn weten, daarmee
gemengd is geweest, dan heb ik daarover e-en oprecht berouw
en wil ik 'trachten door de' genade Gods daar tegen op' , mijne
hoede te zijn," Kenmerkend, vooral in dien tijd, is ook zijne
dagelijk ache brede: „Genees ons om niet, o Heere !"
Nog drie jaren vergunde de Heere hem in betrekkelijke
rust en vrede) zijne gemeente te mogen stichten en o",pb*ouwen
in het allerheiligste geloof, waarbij hij den eerenaam van
,
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Evangelisch leeraar ten volle waardig maakte, Opp Oude
jaar 1384 werd hij door eene beroerte ge--jarsdgvnhet
troffen en ging de ruste in, die er voor Gods volk overblijft.
De Heere had dus dezen ijverigen dienstknecht voor den
martellood bewaard, maar rusten konden zijne vijanden toch
niet. In '1428 werden de geschriften van Wiclef als verder
boeken van een aartsketter openlijk verbrand en achttien-felijk
jaren later werden zelfs zijne beenderen opgegraven, verbrand
en de asch in de rivier verstrooid. Dit geschiedde op last van
Paus Martinus V en ter uitvoering van een vonnis, dat het
concilie te Constant in 1415 gewezen was. Maar zijn werk kon
niet vernietigd worden, omdat het een werk Gods was.
Zijne geschriften ten getale van 200 werden in meer dan
ééne taal ,overgebracht en verspreid in verschillende landen,
vooral in Bohemen, waar ze met graagte werden gelezen en
als zaadkorrels in eenel goede, toebereide aarde vielen omi op
's Heeren tijd rijke en heerlijke vrucht voort te brengen..
,

xxxvi.
Johannes Huss.

Den 6er1 Juli van het jaar 1373 werd in het dorp Hussinecz
in Bohemen in de woning van een behoeftigen landbouwer
een knaapje geboren, die door den Heere bestemd was een
gewichtigen invloed op de Kerk uit te oefenen. Reeds op
jeugdigen leeftijd verloor Johannes Huss zijn vader, waardoor
zijne vrome moeder alleen voor de opvoeding van den knaap
had te zorgen. Een Edelman, die de groote gaven van den
kleinen Johannes had opgemerkt, liet hem studeeren en nog
voor het einde der veertiende eeuw was Huss Hoogleeraar
aan de Universiteit te Praag, waar hij zich weldra naam
maakte door zijne voorlezingen.
In dien tijd meldden zich -een paar Engelsche kunstschilders
geheime volgelingen van Wklef bij den Boheemschen
Professor aan met de vraag, of ze de muren zijner kamers
mochten beschilderen, terwijl ze er voor instonden, dat hun
werk goed zou worden. Het verzoek werd gaarne ingewilligd
en toen het schilderwerk gereed was, stond Huss opgetogen
over de keurige uitvoering, maar meer nog over de tafereelen
die yap de wanden der kamer waren aangebracht. Het eerste
schilderstuk stelde de intocht van Jezus te Jeruzalem voor.
Daarnaast was de plechtige intocht van den Paus afgebeeld,
wiens schitterende praal een vreemd contrast vormde met den
verheven eenvoud van de eerste schilderij. Op een anderen
muur was de beeltenis van den Paus aangebracht, getooid
met de driedubbele kroon en gekleed in een gewaad, schit,
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terend van goud en paarlen. Als tegenhanger van den Stedehouder van Christus op aarde zag men den Man van Smarten,
gekroond met den doornenkroon -en gehuld in het spotgewaad.
Mocht ook al ieder binnentredende de groote tegenstelling
niet opvallen, die in deze schilderstukken was geteekend, ze
brachten een opmerkzaam man als Huss tot nadenken. Boven
hadden de schilders den Professor eenige geschriften van-dien
Wiclef aangeboden, die hij ijverig ging lezen, terwijl hij ook
het Woord van God met klimmende belangstelling onderzocht.
De Heere zegende dit onderzoek aan zijn hart en na veel
strijd werd ook hij den vrede 'deelaichtig, die alle verstand
te boven gaat. Hij zegt van zijne bekeering: „Ook ik was in
den zoeten slaap van wereldscha rust verzonken, totdat het
den Heere Jezus 'behaagde mij, een ellendigen slaaf mijner
lusten, gelijk eenmaal Lot midden uit Sodom, tegen mijn wil
te redden en mij- in te leiden in de woningen des lijdens,
van den smaad 'en der vera!ohting. Toen eerst werd ik arm
en gebroken van hart, -en terwijl ik met vreeze en beven het
Woord Gods onderzocht, begon ik de 'schatten van wijsheid
te bewonderen, die daarin verborgen liggen. Ik bad tot God,
den Vader mijns Heeren Jezus Christus, terwijl ik den Bijbel
tot Hem ophief: „Geef mij niet over aan de gedachten en
raadslagen der boozen, geef mij niet, wat goed is in
mijne naogen!"
Omstreeks dezen tijd, in 1402, werd de vrome Professor
benoemd tot prediker aan de Bethlehems kaplel, waar volgens
den wil van den stichter, den godvruchtigen koopman Kreutz,
in de landstaal gepredikt moest worden. Thans had Huss
eene schoone gelegenheid om ,oak de eenvoudigen en geringere
zoowel als de aanzienlijken, met den weg des levens bekend
te maken. Maar ook werden hem meer en meer de gogen
gopend voor het bederf der Kerk en de grove gebreken der
geestelijken en hij schroomde niet die zonden in het openbaar
te bestraffen. Hierin stond hij echter niet alleen, want meer
dan één 'priester geeselde op den kansel in het tamelijk vrij
Praag op onbarmhartige wijze de zonden der hoogere-zinge
en lagere geestelijken.
Het duurde niet lang, of Huss behoorde tot de nmeeat
geliefde predikers. Zijn ernstig leven, waar niemand iets tegen
,
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in kon brengen, zijn bleek, treurig gelaat en zijne vriende,lijkheid jegens iedereen predikten krachtiger dan de grootste
welsprekendheid der tong.
In heiligen ijver ontstak hij, toen. Sbynko, de Aartsbisschop
van Praag, die niet eens lezen kon, in zijne domheid de geschriften van Witlef liet verbranden. In het openbaar bestrafte
Huss deze daad van den Kerkvoogd, maar hij werd door dezen
beschuldigd, dat hij een aanhanger van 'den Engelschen ketter
was en dientengevolge van zijn ambt ontslagen was. Ook onder
zijne 'medeburgers telde Huss vele vijanden, want hij, als
Bohemer, juichte van harte het koninklijk besluit toe, waarbij
;aan de Boheemsche studenten vele voorrechten boven de
Duitsche werden verleend.
Natuurlijk haalde dit hemï den haat zijner Duitsche stadgenooten op den hals, maar door den krachtigen steun des
Konings bleef de Professor gehandhaafd en werd de Aartsbisschop gedwongen met hem in eene schikking te treden.
Toen Huss echter een door den Paus afgegeven aflaat openlijk
leugen en bedrog durfde noemen en 'leerde, dat alleen het
bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, trof hem
den banbliksem van het Vaticaan. Zijne vijanden jubelden
en Praag geraakte geducht in gisting. Daar de vrienden van
Huss in de minderheid waren, werd de geliefde volksprediker
genoodzaakt de stad te verlaten en "toen hij twee jaren later
terugkeerde, ontving hij van Koning Sigismund, die tevens
de Duitsche Keizerskroon droeg, de uitnoodiging voor de
Kerkvergadering te Constant te verschijnen, teneinde zich te
rechtvaardigen. Een keizerlijk vrijgeleide werd hem volgaarne
verleend.
In den Naam des Hoeren verklaarde hij zich bereid voor
de hooge vierschaar te verschijnen. „Wat verliezen wijs," zoo
schreef hij aan zijne gemeente, ,,wanneer wijl om Christus'
wil ons áardsche goed, vrienden, eere bnj, de menschen en dit
ellendig leven 'verliezen? Hij, die voor Christus sterft, overwint en is vrij' van alle droefheid en geniet de eeuwige
vreugde, tot welke onze Heiland Jezus Christus ons allen voeren
moge! Ik vertrouw opt God, mijn almachtigen Verlosser, Hij
zal mij de kracht schenken om 'gevangenis en marteldood te
verachten. Wellicht zult gij mijl in Praag niet wederzien,

236
maar in de eeuwige heerlijkheid moge God ons vereenigen!"
Aandoenlijk waren de rokoorden, waarihee een eenvoudige
kleermaker afscheid nam van den geliefden prediker. „God
zij (met •u, want levend zult ge wel niet wederkeeren, mijn
hartelijk geliefde en der waarheid getrouwe Johannes! U
schenke de Koning, niet ' van Hongarije, maar de Koning des
Hemels alles goeds voor uw trouw en ijverig onderricht in de
leer der waarheid, die ik van u ontvangen heb,"
Op zijne reis won Huss aller harten door zijne innemende
vriendelijkheid en aan allen, die hem 'gedurende den tocht
herbergzaamheid betoond hadden, schonk hij bij het afscheid
een afschrift 'van de. Wet des Heeren te dien tijde een
vrij zeldzaam geschenk. Toen hij den 3en November de toren
stad Constan.z in de verte aanschouwde, riep!-spitenva'd
hij gemoedigd uit: „Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn ?" En inderdaad , hij had den troost des Heeren wel
noodig, want terstond bij, zijne, aankomt 'werd hij in een
vochtiger kloosterkelder opgesloten, terwijl eene commissie
door de Kerkvergadering werd benoemd om zijne zaak te
onderzoeken.
Terwijl Huss in den kerker versmachtte en tengevolge
zijner ontberingen ernstig ziek werd, schreef hijs aan zijne
vrienden: „Nu eerst leer ik het Psalmboek recht verstaan,
recht bidden en over het lijden van Christus en Zijne bloedgetuigen nadenken." Al werd den geloofsheld in de gevangenis de Bijbel onthouden, de Heere deed hem kennelijk
ondervinden, dat Hij niet verre van een iegelijk is, die
Hem. zoekt.
De commissie van onderzoek was intusschen met haar taak
gereed gekomen en vond Huss schuldig aan ze-er grove
ketterijen. Hij had n.l. durven leeren, 'dat de prediking vrij
moest zijn; dat priesterheerschappij in de Christelijke Kerk
niet thuis behoorde; dat de zondaar om' niet gerechtvaardigd
wordt door het geloof; dat de Pauselijke aflaat bedrog was;
dat het bouwen van kloosters niets verdienstelijks had en
dergelijke gruwelijke dwalingen meer.
Van de eene gevangenis naar de andere overgebracht,
gekweld door vele geheime verhooren, Werd de geplaagde
Professor eindelijk voor de hooge Vergadering gebracht, waar
,
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eene schitterende menigte van wereldlijke en geestelijke Vorsten bijeen was. Op de vraag des Voorzitters, of hijg bereid was
zijne dwalingen te herroepen, verklaarde Huss zich hiertoe
bereid, mits hem uit de Heilige Schrift werd aangetoond, dat
hij gedwaald 'had. Hierop begon hij zijne gevoelens te ontwikkelen, maar nu .ontstond er binnen en buiten de zaal zulk
een oorverdoovend leven, dat de zitting moest opgeheven worden.
Bij een volgend verhoor werd hij beschuldigd, dat hijg de
leer der Transsubstantiatie geloochend had. ,,Dat is eene
onwaarheid," riep Huss uit, „daaraan geloof ik zoo vast als
een van 'u allen." „Nu, dan zijt gij een oproermaker,"
luidde eene nieuwe beschuldiging, %vaarvan de grond moest
liggen in ieene predikatie door hem gehouden over de geestelijke wapenrusting (Efeze 6) en waarin hij zijne hoorders
tot gewapend 'verzet zou hebben aangespoord.
Een derde verhoor had uitsluitend ten doel hem tot herroepen te bewegen, doch de 'theere schonk Zijnen dienstknecht
genade om te volharden tot den einde, ondanks bedreigingen
en gevangenschap. In boeien geklonken, met den marteldood
voor oogen, schreef hij in deze dagen: „Er is een groote
troost in edit woord van onzen Zaligmaker: „Zalig zijt gij, als
u de menschen haten en liegende alle kwaad van u spreken
om Mijnentwil," 0, barmhartige Christus, trek ons, zwakken,
U achterna, want wanneer Gijzelf ons niet tot U trekt, kunnen
wij U niet volgen."
Den 5en Juli liet Keizer Sigismund hem zijne laatste ver
kerker ;afvragen. Met tranen in de oogen-klaring'de
antwoordde de 'geplaagde martelaar: ,,,Ik roep God tot getuige,
dat ik 'van harte bereid ben om, wanneer het mij door getuigenissen uit 'de II. Schrift beter geleerd kan worden, dadelijk
van gedachte te veranderen." Hierop werd hem' medegedeeld
dat hij zich had voor 'te bereiden den volgenden dag
te sterven.
Aan zijn jongen vriend Peter W ladonowtitz schreef hij een
enkel woord tot afscheid. :„God zij meet u,” zoo luidt het in
dezen brief, „en Hij schenke u Zijn besten zegen voor al de
groote weldaden, die gij aan mijn bewezen hebt. Ik bid u, dat
gij naar Gods Woord leven m^oogt, gelijk' ik u geleerd heb;.
Bedank den Koning voor alle aan mij bewezen gunsten.
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Groet uw huisgezin en de - overige vrienden voor mij. Bid
God voor mij : ik bid voor u. Met Zijne hu'l'p► zullen wijl allen
bij Hens komen."
Zijne terechtstelling had op zijn verjaardag, den 6en Juli
1415 'plaats.
Eerst werd de martelaar naar de Domkerk gevoerd, waar
eene ontzaglijke menigte verzameld was. Met vorstelijke praal
zat Keizer. Sigismund op zijn troon, omringd door zijne rijks
terwijl tal van hoogere en lagere geestelijken aanwezig-groten,
waren. De bisschop van Lodi beklom den kansel en hield
eene predikatie over Room!. 6 :6. „Opdat het li^clhaam der
zonde te 'niet worde gedaan," welke woorden natuurlijk opa
Huss werdentoegepast. „Verdelgt," riep hij uit, ,,de ketterij,
maar vooral dien aartsketter daar!"
Huss lag gedurende de geheele preek opp de knieën te
bidden, doch stond op om zich te verantwoorden, toen de
bisschop; zijne rede geëindigd had. Dit werd hem echter
niet vergund.
Toen de aicte van beschuldiging was voorgelezen, begon de
ontwijding. Zeven bissichoppen deden hem het witte priesterkleed aan, onder welk bedrijf de martelaar opmerkte : „De
Joden trokken den Heere Jezus een wit kleed aan om Hem
te bespotten." Hierop werd hem de Avondmaa askelk in de hand
gegeven en hem bevolen zijne dwalingen te herroepen, doch
op vasten toon luidde het antwoord: „Ik wil niet, dat men
zal zeggen, dat ik het leven van mijn ellendig lichaam boven
het , zielenheil der geloovigen heb gesteld." Terstond werd
hem de kelk uit de hand gerukt onder de woorden: „Gij
vervloekte Judas, die de Kerk des Vredes verlaten hebt, wij
ontnemen u den kelk der zaligheid, waarin het bloed van
Jezus wordt geofferd." Kalm klonk het antwoord: „Ik heb
hoop op God, dat Hij den kelk des vredes niet van mij: zal
wegnemen. Ja, ik ben verzekerd, dat ik dien nog heden in
Zijn Koninkrijk zal drinken."
Op deze wijze werd Huss van zijne priesterkleeding ontdaan
en met elk stuk, dat, men hem uittrok, volgde eene nieuwe
vervloeking, waarop hij steeds bet antwoord gereed had.
Toen men genaderd was tot de ontwijding der tonsuur,
waren de zaichtmnoedige rechters het met elkaar oneens, of ze
,
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met een mies of een schaar daarin een kruis zouden knippen.
Er werd tot het laatste besloten, waarna de uitwerping volgde
,onder het uitspreken der woorden: „Het Heilig Concilie te
Constanz verwerpt Johannes Huss uit den heiligen en heerlijken priesterstand en verklaart hierbij, dat hij zich van de
Christelijke Kerk heeft afgescheiden. Alzoo is hij in handen
der wereldlijke macht ,overgegaan,"
Het hoofd van den martelaar werd hierop getooid met een
papieren biss^chopsmyter, beschilderd met duivelen en voorzien
met het opschrift „Aartsketter". „Wij- bevelen," zoo spraken
de geestelijke rechters, „uwe ziel aan de helsche duivelen,"
waarop het antwoord volgde: „En ik beveel haar aan mijn
Heere Jezus Christus."
Thans werd de geplaagde lijder overgegeven aan het wereldlijk gericht, want immers de Kerk wil naar de letter getrouw
blijven aan haar stelregel, -dat zij geen bloed vergiet.
Keizer Sigismund, die Huss nog wel een vrijgeleide naar
Constanz verleend had, maar door de geestelijkheid gerust
gesteld werd met de verzekering, dat m-en aan ketters zijn
woord niet behoefde te houden, wees den Keurvorst Lodewijk
van de Palz aan om bij de terechtstelling van den ketter
tegenwoordig te zijn.
Op 'weg naar de brandstapel zag Huss, dat zijne boeken
aan de vlammen werden prijsgegeven, waarop hij' niet kon
nalaten te glimlachen, wetende, dat hetgeen die geschriften
goed en waars bevatten en in de harten der geloovigen
was opgenomen, door geen ma^►ht ter wereld kon vernietigd
worden.
Op de strafplaats gekomen knielde de martelaar neder en
Op
bad de woorden van Psalm' 30 en 50. Was het wonder, dat
de verzamelde menigte uitriep!: „We weten niet, wat deze
man vroeger 'bedreven heeft, maar we hooren hem nu uitnemende gebeden tot God opzenden."
Aan de houtmijt gebonden, waagde de Keurvorst nog een
laatste poging om den ketter tot herroeping zijner gevoelens
te bewegen, doch vruchteloos, want manmoedig klonk het
antwoord: „Wat ik schreef en leerde was om zielen van het
geweld der zonde te verlossen en blijmoedig bezegel ik die
leer met mijn bloed."
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De brandstapel werd aangestoken en toen de vlammen hem
reeds van alle zijden omringden, hoorde men nog de bede
van zijne lippen: „Christus, Gij; Zone Gods, erbarm U mijner!"
Weldra beletten de vlammen en rook hem het spreken, maar
zijne lippen bewogen zich nog tot een stil gebed tot God,
totdat de brandstapel ineen stortte en de ziel van den getrouwen strijder bij God was. Zijn asch werd in den Rijn
geworpen.
Het vonnis, dat over Johannes Huss geveld was, trof ook
zijn vriend en geestverwant Hieronymus van Praag, een
geletterd edelman van een vurig karakter. Hij oefende een
grooten invloed uit op, den meer zachtmoedigen Huss. Veel
heviger dan deze bestreed hij de misbruiken der Kerk en
geeselde op onbarmhartige wijze de zonden der geestelijkheid.
Toen Huss voor het Concilie te Constanz gedaagd werd, beloofde Hieronymus hem openlijk in deze hooge vergadering
te zullen verdedigen. Hij kwam er ook werkelijk, doch toen
hij hoorde, hoe onrechtvaardig het rechtsgeding tegen Huss
werd voortgezet, terwijl zijn eigen vrijheid gevaar liep, week
hij naar Uberlingen en schreef van daar aan Keizer Sigismund,
dat hij bereid was zich voor de Kerkvergadering te verantwoorden, mits de Vorst hem een vrijgeleide gaf. Deze werd
hem toegezonden, maar in zulke dubbelzinnige bewoordingen,
dat Hieronymus het geraden achtte stilletjes naar Bohemen
terug te keeren. Hij werd echter op zijn vlucht gevangen
genomen en in den kerker te Constanz opgesloten.
De langdurige gevangenschap, de eindelooze verhooren en
het bitter uiteinde van zijn boezemvriend maakten hen
twijfelmoedig -en de vurige man bezweek in de ure der ver
Hij herriep zijne gevoelens en verklaarde den dood-zoeking.
van Huss voor rechtvaardig. Maar de Heere, die Petrus na
zijne 'verloochening opzocht en troostte, vergat ook dezen
afvalligen discipel niet, maar gedacht zijner in liefde. Hieronymus beweende zijn afval met bittere tranen, smeekte den
Heiland, dien hij verloochend had, nederig om vergiffenis en
bad om moed en kracht en genade om vrijmoedig zijn Heere
te mogen belijden, zonder vrees voor hen, die wiel het lichaam
kunnen dooden, maar daarna machteloos staan. God verhoorde
deze bede. De monniken, die hem gedurig in den kerker
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bezochten, bemerkten weldra zijne veranderde denkwijze en
klaagden hem opnieuw aan wegens ketterijL Weer werd Hieronymus voor het Concilie gedaagd, doch hoe verstomde men,
toen de lippen, die vroeger het geloof herroepen hadden, thans
eene vrijmoedige belijdenis aflegden van hetgeen in de ooren
der Vergadering als grove ketterij! klonk. „Tee vure met
hem !" zoo luidde het vonnis. Nadat hij gedurende tien dagen
aan de 'post van eene deur der St. Pauluskerk was vastg eketend, werd hem het doodvonnis voorgelezen. Opgeruimd
als ging hij naar een feest, begaf Hieronymus zich naar de
strafplaats, den Heere •dankende, dat hij verwaardigd werd
om den Naam van Christus smaadheid en vervolging te verduren.
Toen hij aan den paal was vastgebonden, naderde haastig
een oud vrouwtje, die zwoegend onder den last van een
takkebos kwam aanloopyen, teneinde dit hout op den brandstapel te werpen, meenende, Gode een dienst te doen, als zij
het hare toebracht om zulk een goddeloozen ketter te verbranden. Glimlachend zag de martelaar op haar neer en riep
uit: „0, heilige onnoozelheid!"
De beul wilde de houtmijt naar gewoonte achter hem
aansteken, doch de martelaar sprak: „Ik vrees het vuur niet,
treed toe en ontsteek het vuur voor mijn aangezicht." Toen
de vlammen om hem heen speelden, klonk zijn laatste gebed:
„0, Heere God, wees mij genadig en vergeef mij mijne zonden.
Gij weet, hoe ik Uwe 'Waarheid bemind heb !" Nog eenige
-
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oogenblikken en de ziel van Hieronymus van Praag juichte

voor den troon van het Lam, 'dat ook voor zijne zonden
geslacht was. (1416).
Had het 'Concilie van Constanz gem-eend door den gerechtelijken moord 'opa deze beide getrouwe getuigen gepleegd, de
beweging, door hen verwekt, in hun bloed te smoren, het
bleek weldra, 'dat die vrome vaderen zich schromelijk vergist
hadden, want de vlammen dier beide brandstapels ontstaken
in Bohemen een vuur, ! dat jarenlang het land teisterde.
In het jaar 1419 stierf Koning Wenzel', waardoor de kroon
van Bohemen aan zijn broeder Keizer Sigismund verviel, doch
terstond verklaarden de Stenden des lands, dat ze geen Vorst
konden erkennen, die zich bezoedeld had met het bloed van
twee der uitnemendste mannen, wier gevoelens gedeeld werden
Beelden en Schetsen.
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door een groot deel der Bohemers. De verbolgen Keizer schreef
een kruistocht uit tegen zijne weerspannige onderdanen, maar
hoevelen er ook aan deze keizerlijke oproeping gehoor gaven,
ook uit ons vaderland, de talrijke legers werden door de ver
-biterdBohmsc
bevolking steeds verslagen.
Had Huss reeds geijverd tegen het misbruik der Roomsche
Kerk om bij het H. Avondmaal den beker aan de leeken te
onthouden, zijne volgelingen verhieven den Avondmaalsbeker
tot verbondsteeken in hun strijd. Ongelukkig ontstond er onder
de Hussieten twist over de leer en verdeelden ze zich in twee
partijen: de calixtijnen (van calix = beker), de gematigden,
wier wenschen in de volgende artikelen werden saamgevat:
vrije prediking van het Woord Gods in de landstaal, het
gebruik van het H. Avondmaal onder beide vormen, terugkeer
van den priesterstand tot de Apostolische armoede, strenge
handhaving der tucht als het recht der gemeente. De strenge
partij, de Tab,orieten, Wilden van geen verzoening met Rome
weten; zij beschouwden zich als het uitverkoren volk Gods,
verwierpen alles, rw►at niet uit de H. Schrift bewezen kon
worden, verwachtten de spoedige wederkomst van Christus en
toonden ook in den strijd dikwijls woeste geestdrijvers te zijn.
Aan hun hoofd stond de éénoogige Ziska en met felle ver
werd de strijd van weerszijden gevoerd. Hoe ook-biterng
verdeeld, tegenover den gemeenschappelijken vijand stonden
de Hussieten als één man. Na vele vruichtelo-oze onderhandelingen werden 'eindelijk in 1433 de eischen der Calixtijnen
ingewilligd, waarop dezen de wapens neerlegden. De andere
partij hield 'den strijd nog een poos vol, doch moest voor de
overmacht bukken, en bloedig was de wraak, die op de
dappere, doch thans weerlooze Taborieten genomen werd.
De Calixtijnen keerden nu in den schoot der Roomsche
Kerk terug, ernaar telkens weer werden hunne rehten geschonden, zoodat ze later niets overhielden dan het gebruik
van den beker bij het H. Avondmaal en de herinnering aan
een •grootsc'h 'verleden.
Door lijden -gelouterd en gezuiverd van hun dweepzucht,
verzamelden de 'overgeblevenen onder de Taborieten zi;h
omstreeks het midden der 15e eeuw tot Evangelische gemeenten,
die geen ander gezag dan dat der H. Schrift erkenden. Aldus
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afgescheiden van de Roomsche Kerk stonden deze menschen
dikwijls aan hevige vervolgingen bloot, maar evenals Israël
in Egypte groeiden ook de Boheemsche of Moravische Broeders
in getal en geloof onder den hevigsten druk. En al mocht er
ook een tijd komen, dat het geloof taande en de ijver van
velen verflauwde en niet weinigen tot afval kwamen, de
Koning der Kerk zorgde, dat er toch altijd een overblijfsel
was, dat de knieën niet boog voor den Baal der eeuw. Zoo
droeg -de arbeid en de strijd van Johannes Huss en Hieronyymus van Praag nog schoone en heerlijke vruchten.

XXXVII.
Geert Groote en de Broederen des Genieenen Levens.

Wieomstreeks •het jaar 1380 de oude stad Deventer kon
bezoeken, zou in de woning van een der ingezetenen, Geert
Groote geheeten, een aantal jongelieden rondom eene tafel
hebben gezien, ijverig bezig met het overschrijven der Evanliën, der Kerkvaders of van andere stichtelijke lectuur.
't Was niet alleen, zelfs niet in hoofdzaak, geldelijk voordeel,
dat deze Jonge mensc'hen tot dezen geestesarbeid dreef, maar
veeleer de leiding en de gesprekken van den vriendelijken heer
des huizes.
Is de arbeid van dezen kring reeds belangwekkend om den
tijd waarin men leefde, de beteekenis van dit feit wordt veel
grooter, omdat deze eenvoudige samenkomsten den grond
hebben gelegd tot talrijke vereenigingen, die tot rijken zegen
zijn geweest 'niet alleen voor ons vaderland, maar ook voor
andere landen. Deze vereenigingen toch hebben onder den
zegen des 'theeren krachtig medegewerkt tot voorbereiding der
Kerkhervorming.
De gansche beweging dier dagen groepeert zich om Geert
Groote.
Deze merkwaardige man werd in het jaar 1340 te Deventer
geboren, waar zijn vader Werner Groote, het deftig ambt van
Burgemeester bekleedde. -Van 1355-1358 studeerde de jonge
Geert te Parijs, later te Keulen, in welke plaats hij zich als
leeraar vestigde. Later kreeg hij te Utrecht eene voordeelige
kerkelijke bediening. Vroolijk en lustig leefde hij van zijn
,
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ruim inkomen, hoewel volstrekt niet ongebonden. Bekeerd
was hjJ toen niet; hij beoefende zelfs de tooverkunst.
Daar te Utrecht ontving hij, eens bezoek van den Prior van
het klooster Munnikhuizen bij Arnhem, Hendrik van Calcar,
die hem wees op het vergankelijke van al het aardsche.
God zegende dit woord en trok het hart van Geert Groote
tot Zich, :zoodat hij de dingen begon te zoeken, die Boven
zijn. Toen hij vrede voor zijn hart gevonden had, begaf hij.
zich in een klooster om de wereld te ontvluchten, en een
beter leven te leiden tot eere Gods.
Drie jaren bleef hij monnik; toen verliet hij het klooster,
liet zich 'tot Diaken wijden en trok predikende het land door.
Het kloosterleven was en bleef echter zijn ideaal, dat hij; alleen
prijs gaf 'door de liefde tot het volk gedreven, dat werkelijk
als schapen zonder herder ronddoolde. Priester wilde hij. niet
zijn: daartoe achtte hij zich niet waardig. „Voor geen hoed
vol goudguldens," zei hij eens, „zou ik een enkelen nacht
pastoor van Zwolle willen zijn." Hij ijverde voor een vrijen
priesterstand. Zijn grondregel was: „Wat niet beter maakt of
van het kwade aftrekt, is schadelijk." Hij, trachtte een prak
bij het volk te bevorderen. Hoe hoog hij-tischCrendom
het kloosterleven ook schatte, toch gaf hij wel eens den raad
in de wereld te blijven, zonder van de wereld te zijgin."
Diezelfde tegenstrijdigheid merkten we ook op ten opzichte
van zijne liefde tot de wetenschap.
De 1predikatiën van Groote werden door het volk met
graagte aangehoord. Sprak hij alleen voor geestelijken, dan
bediende hij 'zich van de Latijnsche taal, maar tot de groote
menigte sprak hij in de volkstaal. Aan hoorders ontbrak het
hem nimmer. Niet alleen verkondigde hij op eenvoudige, bevattelijke wijze het Evangelie, maar ook de zonden van geestelijken en leeken werden steeds streng door hem bestraft
zonder eenig aanzien des persoons. „Men straft," zoo leerde
hij eens, ,.,hen, die kerkelijke personen hebben beleedigd of
mishandeld, en men doet w el, doch beter deed de Kerk,
wanneer zij zich wapende tegen de poorten der hel, dat zijn
de ontuchtige priesters !" Geen wonder, dat de geestelijkheid
verbolgen was op een man, die in het openbaar zulk een taal
durfde te 'gebruiken. Het duurde dan ook niet lang, of de
,
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bisschop van 'Utrecht verbood hem het prediken. Hij gehoorzaamde in zooverre, dat hij in plaats van het woord, zrijn
wel versneden pen gebruikte en in geschrifte protesteerde
tegen het onrecht, hemp aangedaan. Zijne vrienden, die noode
den geliefden leeraar misten, wendden zich tot den Bisschop,
tot den Kamerheer des Pausen, ja, tot den H. Vader zelf,
om opheffing van het verbod te krijgen, doch al deze pogingen
waren vergeefsch.
Groote keerde nu naar zijne geboortestad Deventer terug
om daar in meer beperkten kring te werken en voor anderen
tot nut !en zegen te zijn. De jongelieden, die de scholen hezochten, leidde hij' bij hunne studiën, gaf hun raad en voorlichting, wees hen op het ééne noodige en liet hen in zijne
eigen woning gedeelten uit den Bijbel en uit andere nuttige
boeken afschrijven. Hiermede beoogde de vrome man een
vierledig doel. In de eerste plaats verschafte hij aan arme
studenten de gelegenheid om iets te verdienen. Ten tweede
verrijkten de jongelui op deze wijze hunne kennis. In de derde
plaats was hij in de gelegenheid als hun leidsman en leermeester ;op 'te treden en eindelijk kwam hij hierdoor in het
bezit van kostbare lectuur, die hij weer onder het volk verspr. eiden kon. Want al' had hij zijne jeugdige vrienden en
leerlingen lief, daarom vergat hij de volwassenen niet. Reeds
vroeger, toen hij, nog ,als prediker rond trok, had zich een
kring van 'twaalf vrienden om hem vereenigd, z.a. Florentius
Radewijns van Leerdarm' en Brinkerink van Zutphen.
Deze mannen 'waren geen klerken 1 ) of jongelieden en moeten
niet verward worden met den kring van leerlingen, die zich
in de woning van Geert Groote vereenigden en waarvan
boven reeds gesproken is. Sommigen hadden eene academische
opleiding gehad, zooals Radewijns; anderen, bijv. de Gronde,
waren 'priesters.
't Waren dus niet zijne jeugdige leerlingen, maar zijne
vrienden, die een vroom, of, gelijk men het destijds noemde,
een devoot leven wensohten te leiden en zich te oefenen in
de godzaligheid.
Te Deventer ontstond een opgewekt geestelijk leven, wel
(

') Klerken heeft hier de beteekenis van leerlingen of studenten.
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mystiek, maar gansch niet onvruchtbaar, want velen uit alle
standen begeerden in eenvoudigheid en oprechtheid den Heere
te dienen. 'Het hoofd van deze godsdienstige beweging was
Geert Groote,
Zijn vriend Radewijns verliet Utrecht en vestigde zich
metterwoon te Deventer. Om samen God te dienen verzocht
hiji eenigen zijner vrienden, die eens geestes met hem waren,
bij hem in tei komen wonen. Groot was dit getal aanvankelijk niet. De meester zelf woonde ook niet, bij hen in, ook
niet, toen hij zijn zwervend leven moest vaarwel zeggen. Toch
hoe klein en eenvoudig de aanvang ook was de grond
was gelegd voor een nieuwe Vereeniging: de Broederen des
Gemeenen Levens.
Het doel dier broeders was aanvankelijk niet anders, dan
een vroom leven te leiden met elkander; eerst later zou deze
Broederschap tot grooten zegen worden voor het gansche
volk. Niet Geert Groote is dus, de stichter van deze Broederschap, gelijk vroeger gewoonlijk beweerd werd, maar Florentius Radewijns. 1), Toch is het niet te loochenen, dat de geest
van Groote zich geheel afspiegelt in de Broederschap; zelfs
zijne incconsequentiën vinden we in haar terug.
Geert Groote stond te Deventer in hooge achting; hij was
en bleef tot zijn dood toe het hoofd der godsdienstige beweging dier dagen. Op zijn sterfbed wees hij Radewijns aan als
zijn opvolger, als den vader en leidsman der beweging op
godsdienstig gebied. Op vier en veertig-jarige leeftijd ontsliep
hij zacht en kalm in zijn Heere en Heiland, maar in dit
betrekkelijk korte 'leven heeft hij gewoekerd met al de gaven,
welke God hem verleend had.
Twee jaren na den dood van den betreurden meester, dus
in 1386, stichtte Radewijns het klooster te Windesheim bij
Zwolle. Immers, afzondering van de wereld was en bleef het
ideaal, en al waren de kloosters, door de Broederschap gesticht, in weinig opzichten van andere kloosters onderscheiden,
er woonde toch een edeler en vrijer geest, Het getal dezer
kloosters klom later tot 112,
De beteekenis van de Broederen des Gemeenen Levens ligt
1

) Zie DR. J. H. GERRITSEN. Florentius Radewijns.
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echter niet in de door haar gestichte kloosters, maar in de
oprichting van de Frater- of Broederhuizen, een poosje later.
Dit waren inrichtingen, die het doel, dat Radewijns met
het samenwonen der vrome vrienden beoogd had, vereenigde
met het doel, dat Groote bezielde, toen hij jongelieden bij
zich aan huis ontving. Men leefde gemeenschappelijk, er was
gemleensicha,p van goederen en men moest beloven een werk
leven te leiden. Men leefde er vrijer dan-zam,godverhlijkn
in een klooster: wie wilde, kon het Broederhuis weer verlaten.
Vooral jongelieden werden er opgenomen en ook onderwezen,
vooral in Gods Woord. Oorspronkelijk een voorportaal voor
het klooster, ontwikkelden de Broederhuizen zich weldra
geheel zelfstandig. Later werden zulke inrichtingen ook in
het buitenland gesticht.
Van groote beteekenis is de Broederschap voor het Onder
geweest. Waar er gelegenheid toe was, stichtte zij scholen,-wijs
waar met den ouden sleur gebroken werd en die tot groeten
bloei kwamen. Zoo telde haar school te 's-Hertogenbosch 1200
leerlingen, die te Zwolle 800 tot 1000. Elders traden de
Broeders als Klasse-onderwijzers op en wisten door hun uitstekend voorbeeld en uitmuntend onderwijs eene geheele school
te hervormen. Verder zorgden de Broeders voor de verspreiding

des Bijbels en goede stichtelijke lectuur onder het volk, maar
niet minder gezegend - werkten zij door de vrije prediking van
het Woord Gods. Eene rij van uitstekende mannen is door
de Fraterhuizen gevormd.
Eene eeuw ongeveer heeft de Broederschap gebloeid; toen
ging ze te niet: ze had haar taak volbracht. Immers; de
uitvinding der boekdrukkunst maakte het overschrijven van
boeken overbodig en haar tweede werkzaamheid, het prediken
in de volkstaal, werd door de Hervorming in 't groot betracht.
In 't kort: wat de Broederschap in 't klein deed, werd door
de Hervorming in 't groot verricht. Maar juist daarom ook
behoort de man, die wel niet de stichter was der Broederschap,
maar in geheel zijn optreden zijn stempel had gedrukt op
geheel de beweging dier dagen, op zijne vrienden en leerlingen, nl. Geert Groote, een voorloap^er der Hervorming
genoemd te worden.

XXXVIII.
Leerlingen van de Broederschap des Gemeenen Levens.

Uit de school van •de Broederen des Gemeenen Levens zijn
mannen te voorschijn getreden, die met het volste recht den
eerenaam verdienen van Voorloopers der Hervorming.
Onder de .beroemdste dier leeraars behooren Thomas a
Kenpis, Wessel Gansfort, Rudolf Agricola en Desiderius
Erasmus.
1. Thomas a Kempis was een gemoedelijk vroom man,
die den Heere oprecht liefhad en diende. Hij hield verblijf
in het klooster op de St. Agnietenberg bij- Zwolle en vond
zijn grootste genoegen in het bepeinzen van Gods Woord.
Een grootten invloed oefende hij uit op de leerlingen der
Fraterschool te Zwolle; de jongelieden te bewegen reeds in
hunne jeugd God te dienen, was zijn ernstig streven, zijne
vurige begeerte.
Toch was hij volstrekt geen hervormer; daartoe was hij
veel te weinig man van de daad en veel te sterk doortrokken
van den geest van de Broederschap. Zijn ideaal was: „met
een hoekske in een hoekske", verre van het gewoel der booze
wereld, zich vermeiende in godvruchtige overdenkingen. Dat
de Heere Zijne volgelingen oproept om allerwegen Zijne
getuigen te zijn en ook op de markt van het publieke leven
op te komen voor de eere Gods, dit besefte en gevoelde
Thomas niet. Toch heeft hij een grooten invloed uitgeoefend
op tijdgenoot en nakomeling, minder door zijn woord dan
wel door zijne geschriften. Zijn boekje „Over de Navolging
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van Christus" is meer dan 2000 malen uitgegeven en in onderscheidene talen, zelfs in het Turksch en Arabisch vertaald.
Nog in onzen tijd wordt het gelezen, en voor hoevelen dit
eenvoudige boekske het middel ter bekeering geweest is, zal
de eeuwigheid openbaren. Thomas a Kemp'is stierf in
het jaar 1472.
2. Een tijdgenoot van hem was Wessel Gansfort, een man,
die „de Hervormer voor de Hervorming" genoemd wordt.
Mochten zijne vijanden hem verachtelijk „den tegenspreker"
schelden, zijne vrienden, zelfs de Paus, gaven hem den eerenaam van „lux mundi" (het licht der wereld), doch zeker
niet met zijn goedvinden, want Gansfort kende geen ander
dien naam toe dan zijn Goddelijken Meester, zijn Heere en
Heiland, die ook hem had getrokken uit de! duisternis tot
Zijn wonderbaar licht.
Deze merkwaardige man werd geboren in het jaar 1420 te
Groningen, waar zijn vader Herman Gansfort het eerzaam
bakkersbedrijf uitoefende. Hij was nog een kind, toen zijne
ouders hem ontvielen, doch de Heere zorgde, dat hij in
Ottilia Clant, eene bloedverwante zijner moeder, eene uit
verzorgster kreeg, die den knaap naar de Frater--steknd
school te Zwolle zond, opdat hiji aan zijne neiging tot de studie
kon voldoen. Hij !malk'te .snelle vorderingen, zoodat de leerling
weldra tot leermeester bevorderd werd.
Hoe reeds in die dagen de toestand van zijn hart was,
blijkt uit het merkwaardige antwoord, dat hij eens aan Thomas
a Kempis gaf, 'toen deze b^iji een gesprek sterk op de vereering
van Maria aandrong. „Vader," zoo sprak hij, ,,waarom wijst
gij mij nietliever op Christus, die alle vermoeiden en belasten
zoo vriendelijk tot Zich noodt ?"
Gansfort was een weetgierige, vorschende geest en daarbij
een man van een zelfstandig karakter. De veelal bekrompen
vroomheid van Thomas a Kempis kon hem op den duur niet
bevredigen, zoodat hij zijne betrekking aan de FraterschooÏ
te Zwolle weldra neerlei en zich te Keulen als student liet
inschrijven.
Hoewel het daar gegeven onderwijs hem niet erg beviel,
maakte hij 'toch groote vorderingen, vooral in het Grieksch,
eene taal, die toen weinig bestudeerd werd.
-
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Toen hij 'tot Meester in de vrije Kunsten bevorderd was,
ontving hij 'de benoeming tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte
aan de Hoogeschool te Heidelberg. Hoe eervol deze benoeming
ook was, toch aanvaardde hij ze niet, daar hij liever door
het bezoeken van verschillende plaatsen zijne kennis wilde
vermeerderen. In 'dien tijd toch, toen de boekdrukkunst met
hare onscchatbar e 'diensten nog sluimerde, moest ieder, die
kennis wilde vergaderen, zich de moeite en de onkosten getroosten om te reizen, teneinde met beroemde mannen in
aanraking te komen. Dit middel nu nam Gansfort ook te
baat. Omstreeks 1453 vertrok hijg naar Frankrijk, waar hij
zestien jaren vertoefde, vooral te Parijs, waar hijg tal van
vrienden 'en leerlingen had. Ook Italië bezocht hij; en te
Rome was ` hij de gast van Paus Sixtus IV, met wiep hijj
vroeger te Parijs vriendschapsbetrekkingen had aangeknoopt.
Op de vraag van den Paus, welke gunst hij wel voor zich
begeerde, gaf 'hij !zijne begeerte te kennen om uit de Bibliotheek van 'het Vaticaan een Hebreeuwschen Bijbel te mogen
ontvangen. „Die zal u gegeven iworden," sprak de Paus,
„maar dwaas, waarom hebt gijl niet een bisdom of iets anders
gevraagd?" „Omdat ik het niet noodig heb," was het eenyou ige antwoord.
Had Gansfort reeds te Parij's sterk tegen den aflaat geijverd
en omtrent het H. Avondmaal denkbeelden geopperd, die wel
met -de H. Schrift, maar niet net de Roomsehe kerkleer
strookten, te Rome stak hij* zijn gevoelen evenmin onder
stoelen of `banken. Dat hij daarom bij de geestelijken niet
hoog aangeschreven stond, is begrijpelijk en hij had het
alleen aan 'zijne hooge beschermers te danken, dat men hem
ongemoeid liet. 'fo c+h wisten zijne vijanden te bewerken, dat
hij, toen hij opnieuw tot Professor te Heidelberg benoemd
werd, geen onderwijs mocht geven in de Godgeleerdheid, maar
alleen in de Wij'sbegeerte, het Hebreeu'w^sch en het Grieksch.
Maar hij 'kon niet zwijgen van de hope, die in hem► was en
menige zaadkorrel strooide hij uit in het hart zijner leerlingen,
die op 's Heeren tijd ontkiemde. Zijne tegenstanders maakten
het hem 'evenwel zoo lastig, dat hij gedwongen werd spoedig
zijn ambt neer te leggen en naar zijn vaderland terug te
keeren, Hij nnam zijn intrek in het nonnenklooster van St.
,
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Clara te Groningen, waar hij zijn tijd besteedde met het
geven van onderwijs en het schrijven van boeken.
Had hij in David van Bourgondië, den bisschop van Utrecht,
geen krachtig beschermer gehad, dan zouden zijne laatste
levensdagen wellicht 'minder kalm zijn voorbij^gega,an.
In geen iijier geschriften zegt hij: „Ik verneem, dat er een
Inquisiteur zal komen om m'ij te onderzoeken, en ofschoon ik
voor het proces niet vrees, zal ik in deze zaak toch onrust
verdenking, moeilijkheden, kosten en hoon moeten verduren."
Men liet hem echter ongemoeid, zoodat hij na een twaalf
verblijf in het klooster, kalm' het hoofd kon neerleggen-jarig
om, de 'eeuwige ruste van Gods kinderen te beërven.
Den 9en October 1489 stierf hij. Zijn laatste woorden waren:
„Ik dank God. Alle nuttelooze gedachten zijn verdwenen. Ik
weet niets dan Jezus Christus en dien gekruisigd!" Hij,
werd begraven in het klooster, waar hij geleefd had.
Gansfort Was ;een groot geleerde en een diep denker, maar
bovenal was hij' van God geleerd. Tal van zijne geschriften
getuigen 'van zijne groote Bijbelkennis en zijn helder inzitht
in de leer des Evangelies. Gods Woord Was hem uitgangs- en
steunpunt; noch Kerkvergaderingen, noch Pausen achtte hij
onfeilbaar. De ongehuwde staat der geestelijken keurde hij af,
van zielmissen wilde hij niet weten en het verkooppen van
aflaten bestreed hij krachtig, dewijl hij den Paus het recht
en 'de 1ma'ht ontzegde om de zonden te vergeven. Hij wekte
op 'tot een leven van innige liefde. „Wij moeten," zoo zegt
hij, „Christus liefhebben en door Hem tot den Vader der
liefde teruggebracht wiorden." Van goede werken om de zaligheid te verdienen wil hij: evenmin iets weten. Luther getuigde
later van hem: „Had ik Gansfort vroeger gelezen, dan zouden
mijne tegenstanders zeggen, dat ik alles van hem heb overgenomen; zoozeer komt onze geest overeen."
Al heeft hij de kerkelijke toestanden niet veranderd, toch
heeft h`' op tal ven kwalen gewezen, welke Kerk en Geestelijkheid aankleefden en daar tegen gestreden. Hij heeft licht
verspreid, nieuwe denkbeelden verkondigd, het zaad van Gods
Woord Y iet -milde hand gestrooid; zaad, dat later dertig-,
zestig-, ja honderdvoudige vrucht droeg.
'

XXXIX.
Savonarola, de Profeet van Florence.

Meer en meer braken de lichtstralen door, die een nieuwen
morgen voorspelden, die volgen zou op den stikdonkeren
nacht, waarin de Kerk van Christus in de Mic dele^e^uwen
verkeerde. Lichtstralen toch kunnen ze! genoemd Worden, die
mannen, die als voorloopers der Hervorming optraden en
als ware elijders van Christus hun licht lieten schijnen.
Heerlijk was het in dien nacht van on- en bijgeloof het lieflijk
geklank des Evangelies te hooren, maar heerlijk was het ook,
dat de Heere Zijne getrouwe getuigen allerwegen liet optreden
en alzoo het licht der waarheid niet slechts op een enkele
plaats scheen. In Engeland predikte Witlef, in Bohemen
Johannes Huss, in Nederland Geert Groote en zijn kring van
vrienden 'en leerlingen, zojoals we gezien hebben. Maar deze
mannen waren niet de eengen. In Italië trad Savonarola op,
de Profeet van Florence bijgenaamd, een man, van wien
Luther later schreef: „De toenmalige Antichrist (de Paus)
mocht 'de hoop koesteren, dat het aandenken aan dezen zoo
grooten `rnan mocht verloren gaan en in den vloek verzinken,
doch 'ziet! hijg leeft voort in zijn werk en zijn aandenken is
in zegening. Christus doet ons zijn werk voortzetten, al mochten
oiok 'de Paus en de Papisten van spijt hierover barsten,'
Girolamo Savonarola, door een begaafd schrijfster een star
in den nacht" genoemd, was een godvruchtig en geleerd
monnik en een man van strenge zeden. Door het lezen der
Kerkvaders, maar vooral door het biddend onderzoek van
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Gods W-oord, hetwelk hij voor een groot deel van buiten
kende, was het licht in zijne ziel opgegaan en mocht hij de
heerlijke waarheid verstaan, dat de zondaar om niet gerecht vaardigd wordt door het geloof in Jezus Christus. Ook hifi
mocht met den Apostel dankbaar en juichend uitroepen:
„Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede
bij God, door onzen Heere Jezus Christus." (Rom. V : 1) .
Maar toen ook begreep hij het gebod des Heilands : „Gij
zult Mijne getuigen zijn." En er was voor hem heel wat te
getuigen in zijn vaderland Italië. In dat door de natuur zoo
rijk gezegend land met zijn helder blauwen hemel en koesterende warmte, met zijne heerlijke zuidvruchten en lieflijke
plekjes, was het op geestelijk gebied zoo koud en donker.
Het volk was verzonken in het grofste bijgeloof en de aanzien
beschaafden leefden in wuft zingenot en pleegden-lijken
vaak ongestraft de grootste gruwelen. Met het Christendom
werd de spot gedreven en 'de heidensche schrijvers werden
met graagte gelezen. Men dweepte met de oude Grieksche
wijsgeeren, terwijl men de Heilige Schrift, die in de kringen
der ontwikkelden dier dagen volstrekt niet onbekend was,
openlijk minachtte. De kardinaal . Bembo, een boezemvriend
van 'den Paus, durfde den bisschop Sadolet, die bezig was
den 'heerlijken brief van Paulus aan de Romeinen te vertalen,
toe te voegen: „Laat af van die kinderstreken; zulke beuzelingen 'passen niet aan een deftig man!"
Als diezelfde Kardinaal optrad om t e prediken, gebruikte
hij voor de dierbaarste namen en feiten heidensche termen,
-ontleend ' aan heidensche schrijvers, om de ooren van het
beschaafde publiek te streelen!
Wel mocht ánen dus met den Prof eet Jeremia klagen:
„Hoe is •het goud zoo verdonkerd, het goede, fijne goud zoo
veranderd!" (Klaagl. 4 : la).
In zulk een tijd en in zulk een omgeving trad Savonarola
op. Behalve zijn groote geleerdheid, diepen ;ernst en innige
godsvrucht had hij in buitengewone mate de gave der wel
prekendheid ontvangen. Als hij sprak, moest men luisteren.-s
Zijne woorden waren voor boetvaardigen en bekommerden
als een zachte lenteregen, maar voor de goddeloozen als een
hagelslag en een onweder. Geheel zijn optreden toekende den
-
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boetgezant, en hoewel de menigte beefde en sidderde, als hij
in krachtige taal hun het naderend oordeel Gods aankondigde
als z-i* zich niet bekeerden, toch hing men aan zijne lippen.
Weldra 'klonk zijn naam door gansch Italië en in het jaar
1489 werd Eiji in zijne geboortestad Florence tot Prior van
het klooster van San Marco benoemd.
Florence, de bloemenstad geheeten, was eene prachtige
plaats, die den bijnaam „de Schoone" ten volle verdiende.
In dien tijd had die stad, die eene onafhankelijke republiek
was, het toppunt an haar macht en luister, maar ook van
ondeugd en ongeloof bereikt.
Onder de aanzienlijke familiën van Florence bekleedde het
geslacht de Medici de eerste plaats. De grondlegger van dit
geslacht was een rijk bankier geweest, wiens nakomelingen
het in korten tijd zóó ver gebracht hadden, dat, ze in Florence
als vorsten leefden en, zonder den titel te voeren, als onbeperkte koningen heerschten. Ze hadden de vrije stad metterdaad in boeien geslagen, deden, wat hun goeddacht en het
volkliet het gewillig toe, ;want de keten, waarin de trotscihe
Medici hen geklonken hadden, was verguld. M. a. w. het volk
voelde 'den boei niet en was tevreden, dat hun stad elk jaar
prachtiger werd en ze volop konden genieten van elk
wereldsch genot.
In 't laatst der 15e eeuw was de eerste man te Florence
Lorezo de Medici, bijgenaamd „de luisterrijke". Hij had de
stad met prachtige bouwwerken versierd, was een ijverig
beoefenaar van kunsten en wetenschappen en ontving dagelijks
de grootste geleerden, maar ook 'de grootste ongeloovigen en
spotters aan zijne tafel. Uit dien kring zocht hij zijne vrienden
en zijg eenig streven was: zijn macht te handhaven, zijn
gezag uit 'te breiden, de glorie van zijn huis te verhoogen.
Voor geen middel deinsde hij terug, om zijn doel te bereiken,
al bestond dat middel ook in roof en moord. De grootschheid
des 'levens, de begeerlijkheid der !Dogen en de begeerlijkheid
des vleesches hadden hem geheel in beslag genomen. Wat
dan 'toch -dezen man, die geheel opging in de ijdelhieden
dezer wereld, bewoog om den b.oetprediker Savonarola aan
Florence te verbinden? Alleen, omdat hij gaarne alles, wat
uitblonk oP eenig gebied, in zijne schitterende omgeving
,
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wenschte te hebben. Savonarola kwam, maar niet om Lorenzo
te behagen.
Diens n eht, op onrechtmatige wijze verkregen, vs heen:
een doorn in het oog. Voor hem stond het onwrikbaar vast,
dat niet de regeering van een enkele, maar de volksregeering
de van God gewilde was, maar dan eene volksregeering,
waar` ij de wil Gods, in Zijn onfeilbaar Woord vervat, de
hoogste wet was. Ook op maatschappelijk en staatkundig
gebied had men steeds en uitsluitend te vragen: Wat wilt
Gij, Heere, dat wij doen zullen? Savonarola werd daarom de
besliste tegenstander van Lorenzo.
In Florence ging een kreet van bewondering op, toen de
ernstige monnik zijn arbeid in die stad had aangevangen.
Hij hield voorlezingen, predikte, profeteerde. Menigeen sid
derde, als hij sprak tot die wufte menigte, die slechts leefde
voor het schijngenot der wereld, van matigheid, rechtvaardig
toekomende oordeel. Lorenzo schrikte voor dien-heidnt
ernst, die zijn luister deed verbileeken en poogde de geestdrift
van den onversaagden monnik te temperen. Tevergeefs! Sa
ging onbevreesd voort oen de zonden van aanzien-vonarl
te bestraffen en voorspelde een naderend-lijkengr
oordeel over de onrechtvaardigen, en den aanstaanden val
van het Huis der Medici. Weinige jaren later werd deze
profetie letterlijk vervuld!
Op 44-jarigen leeftijd, dus nog in de volle kracht zijns
levens, werd Lorenzo doodelijk krank. Aanhoudende inspanning, hevige hartstochten, kwelling, dat hij het nagejaagde
doel, de overmacht van zijn geslacht, nog niet beter had
bereikt, hadden de krachten van dit sterke lichaam gesloopt..
Nimmer had hij zich rust gegund en daardoor was zijne
kracht voor den tijd vergaan. En toen hij daar op zijn
sterfbed lag uitgestrekt, ondervond hij de waarheid van het
schriftwoord: „De wereld gaat voorbij met hare begeerlijk-heden." Hij kende thans de beteekenis van het woord: „Het is
den mensch gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel."
Hij 'dacht aan het leven, dat achter hemn lag, aan de gruwelen, 'door hem! bedreven, aan de naderende eeuwigheid,,
en hij sidderde, als hij er aan dacht, dat hij weldra voor
Gods rechterstoel zou staan.
,

,

,
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Zijn ongeloovige vriend Politiano trachtte hem op zijne
wijze te troosten. „Voortreffelijke vriend," sprak de vleier,
„kan zooveel deugd en zielegrootheid u geen zachte stervenspeluw zijn? Gij hebt als weldoener van Florence gearbeid;
als beschermer en belooner van alle beschaafden en geletr
terden; als een groot man hebt gij geleefd: uwe nagedachtenis
zal niet sterven. Leg uw hoofd met deze zelfvoldoening neder
en leer ons ook in uw dood hoe de wijze en edele sterft.'
Maar de ure der begoocheling was voorbij en Lorenzo's
arm hart vroeg naar meer dan naar de ijdele wierook der
vleierij. Hij dacht aan de vrome liederen zijner godvruchtige
moeder en aan het zalig sterven zijner gade, en hij, die nooit
naar Christus gevraagd had, smeekte nu om genade en ontferming. Deze bede is ons bewaard gebleven; zijn ongeloovige
vriend heeft ze opgeteekend en deze zal er waarlijk wel niets
bijgevoegd hebben. Lorenzo bad: „Verwaardigt Gij U dan,
mijn liefste Jezus, op mij, Uw onwaardigen dienstknecht,
neder 'te •zien ? Wat zeg ik , dienstknecht ? liever moest ik
zeggen: Uw vijand, en wel een zoo ondankbaren, die door U
met zoovele weldaden overladen, nooit hoorde naar Uw Woord
en zoo vaak Uwe majesteit kwetste. Maar bij Uwe oneindige
liefde bid en smeek ik U: wend Uw gelaat af van mijne
zonden, opdat, wanneer ik voor Uwe vierschaar zal staan,
waar ik mij reeds voel ingedaagd, niet mijn bedrog, niet mijne
zonden gestraft, maar door de verdiensten van Uw' kruis
vergeven worden. Ach, dat Uw dierbaar bloed voor mij gelde,
mijn Jezus, dat Gij ter verlossing der menschen, tot de vrijheid van Gods kinderen op dat hoogaltaar der verzoening
hebt uitgestort !"
In den nacht voor zijn sterven wenschte Lorenzo nog een
biij zich te hebben om hem zijne zonden te-malSvonr
belijden. Voor de eerste en laatste maal betrad de boetprediker
het 'prachtige paleis der Medici, troostte den stervende met
Gods Woord, wees hem op de barmhartigheid des Heeren,
maar eischte ook van hem, dat hij door daden zijn berouw
toonen zou; dat h'ij zou teruggeven, wat hij onrechtmatig
verkregen had, al zouden zijne zonen dan ook in plaats van
vorsten slechts burgers worden. Hoe zwaar deze eisch ook was,
Lorenzo stemde er in toe, doch toen de onverbiddelijke Save,
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narola spaak: „En dan geef Florence de vrijheid weder;
ontsla de Republiek van de onwaardige boei, waarin uwe
hand haar sloeg," toen keerde de stervende zich om en
riep: „Neen, dat is te veel! dat nooit!" Savonarola vertrok
zonder een woord verder te spreken en Lorenzo stierf nog
dienelf den nacht.
Zijl zoon -en opvolger had niet veel genoegen van zijn
onrechtmatig verkregen gezag, want de profetie van SavonaroÏa werd vervuld: een vijandelijk leger kwam over de
Alpen, de Medici werden verdreven en al hunne pogingen
om de !macht weer in handen te krijgen, (mislukten. De
wensch van Savonarola werd vervuld: Florence werd weer
eene republiek en voor een poos stond de eenvoudige
monnik als de eerste persoon in de stad met schier onbeperkten invloed aan het hoofd. Voor een wijle beoog alles
voor zijn wil'.
En (misbruikte Savonarola zijn overgroote macht?
Geenszins. Hij bleef wat hij was: de profeet van Florence.
Hij kende geen hoogere begeerte, dan zijne stadgenooten
te leiden in het spoor van Gods Woord. Bij al zijn doen*
en laten stond de eere Gods bij hem op den voorgrond.
Zoolang het weelderig Florence niet boog voor het Woord
des Heeren en de zonden uit zijn midden bande, achtte
Savonarola zijn doel niet bereikt. Nog krachtiger werd zijne
prediking. De zonden der hoogere en lagere geestelijken, de
macht der Pausen, de misbruiken der kerk, de ondeugden
der burgers, de zedeloosheid, de weelde, de wereldzin, kortom,
alles werd door hem opgemerkt en in de stoutste taal
bestraft. De wufte stad luisterde naar den machtigen prediker.
Florence werd vroom. Alle openbare vermakelijkheden
werden gestuit; dans- en drinkhuizen werden gesloten, alle
weelde tegengegaan, alle openbare zonden gestraft. De heidensche versieringen der stad werden verbrand en een hoop
onstichtelijke boeken werd eveneens ten vure gedoemd. De
loiszinnige stad veranderde in eene plaats, waar de vreeze
Gods in eere was.
Geheel Europa had het oog op den groeten prediker
van Florence gevestigd; zelfs de Turksche Sultan liet de
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prachtige preeken van Savonarola in het Turksch vertalen.
Paus Alexander VI werd bezorgd over den machtigen
invloed van den monnik, die sprak van eene aanstaande
Kerkhervorming, van den naderenden val van het Pausdom;
voor den prediker, die niemand ontzag, omdat hij God
vreesde en alleen de eere Gods beoogde. Die stejn moest
tot ;zwijgen gebracht worden, meende de Paus, en hij bood
den strengen zedeprediker den kardinaalshoed aan. Maar
hij bedroog zich, want de eenvoudige man zond den rooden
kardinaalshoed terug met het korte, veelzeggende woord:
„Savonarola verlangt geen andere kroon, dan de martelaarskroon."
Zijn wensch zou vervuld worden.
De aanzienlijken te Florence vonden het bestuur van
een monnik onuitstaanbaar ; velen ergerden zich aan zijne
gestrenge prediking, aan de ernstige bestraffing der zonden.
De geestelijken, die heron( haatten om zijne innige godsvrucht
en hem benijdden om zijne schitterende talenten en zijn machtigen invloed, hitsten het volk en den Raad der stad tegen
hem op. Het prediken werd hem verboden. Het gemeen bestormde het klooster van San Marco en weldra zuchtte
Savonarola In den kerker.
De folteringen van de pijnbank werden hem evenmin bespaard als laster en hoon. Een buitengewoon gerechtshof,
werd belast met de behandeling van het rechtsgeding en
de eens zoo gevierde prediker werd tot den brandstapel
veroordeeld, o.a. op grond, dat hij geleerd had „de leer der
rechtvaardigmaking uit vrije genade door het geloof in
Christus."
Den 23en Mei 1498 fw►erd hij m;et een paar Ordebroeders
verbrand. Kalm en gelaten onderging de martelaar, de
kampioen der waarheid, deze straf, want hij wist, dat hiji het
eigendom 'van Christus was, die ook hem met Zijn bloed
had 'gekucht. Men zag hen uit 'de vlammen nog de reeds
half verbrande handen zegenend opheffen over het }volk,
dat he zoo verworpen had, omdat ook hij niet van de
wereld was.
Rome juichte, maar toch werd Savonarola's profetie ver
-vuld,e
Kerkhervorming is gekomen.
,
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Toen de profeet van Florencle den brandstapel beklom,
leefde daar ginds in Duitschland, een veertienjarige knaap,
die door -den Heere bestemd was over nog slechts negentien
jaren de Roomsche Kerk op hare grondvesten te doen schudden
en het licht van Gods Woord in de Kerk van Christus weer
te ;ontsteken,
Die knaap was Maarten Luther.

XL.
Luther.

Van alle personen, die in de beeldengalerij der Kerkgeschiedenis optreden, is er zeker geen enkele, die meer bekend
is dan de man, wiens naam aan het begin der nieuwe geschiedenis staat, en geen Protestant is er, die althans niet
iets uit het leven en den arbeid van den grooten Kerkhervormer 'zich zal herinneren. Zijn leven eenigszins volledig
te teekenen zou te veel van de beschikbare ruimte vergen;
daarom volsta een beeld van zijn persoon en Werk in zeer
ruwe omtrekken.
Maarten Luther werd den 10en November 1483 te Eisleben
geboren. Zijne ouders waren eenvoudige behoeftige lieden,
die hun kinderen eene godsdienstige, doch uiterst gestrenge
opvoeding gaven en daarbij het verschillende karakter hunner kinderen wel wat te veel uit het oog verloren.
„Mijne ouders," zegt Luther, „hebben mij streng behandeld.
Zij meenden het goed met mij, maar zij verstonden de kunst
niet den geest te onderscheiden, waarnaar de methode van
straffen moet gewijzigd worden." Daar zin leermeester even
gestreng was als zijn vader, werkte deze opvoeding op het
hart van den knaap zeer verkeerd. Ze drukten den geest van
het kind terneder en vervulden zijn jeugdig hart met angst en
vreeze in plaats van blijden levenslust. Liefde tot God kende
hij niet, w^èl diepen eerbied en slaa.fsche vreeze voor den
geduchten Rechter van levenden en dooden. „Indien," zo,o
dacht hij, „mine ouders en leermeesters, die met al hun
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vroomheid toch zondige menschen zijn, reeds zoo streng het
kleinste vergrijp straffen, hoe vertoornd zal dan God niet zijn,
die te rein van oogen is, dan dat Hij, het kwade zou kunnen
aanschouwen!"
Deze redeneering was volkomen juist, maar daar hij den
weg der verzoening niet kende, verkeerde hiji in gestadige
onrust -en voortdurenden angst, dice hem verteerde. Zoo gingen
de dagen zijner jeugd vreugdeloos voorbij'.
Nadat hij; te Maagdenburg de school doorloopen had, zond
zijn vader hem naar Eisenach, waar de jonge student een
zeer kommervol bestaan leidde en door het zingen langs de
straten in zijn onderhoud trachtte te voorzien, totdat de goed
Koenraad Cotta zich over den armen-hartigecnov
knaap ontfermde. 'Toen hij zijne voorbereidende studiën ge
eindigd had, vertrok hij! als student naar Erfurt. Gaarne zou
hij zich voor den geestelijken stand hebben voorbereid,
meenende dan vrede voor zijn onrustig hart te zullen hebben,
maar dewijl zijn vader zulks beslist weigerde toe te staan,
legde hiji zich met de borst op de wetenschap der rechtsgeleerdheid en der Wijsbegeerte toe en had weldra den naam
van een ijverig en kundig student te zijn.
,

De plotselingen dood van zijn vriend Alexius, gevoegd bij

den schrik, 'toen bij een hevig onwieder een boom in zijne
onmiddellijke nabijheid door den bliksem werd getroffen,
bracht ' eene geheele verandering bij hein te weeg en werd
een keerpunt in zijn leven. Als de bliksem hem eens getroffen had, waar zou zijn ziel dan zijn? Deze gedachte ontroerde hem idermate, dat hij de gelofte aflegde, zijn leven
geheel ;aan God te wijden.
Niettegenstaandde zijne vrienden het hem ernstig ontrieden, klopte Luther in den nacht van den 17en Juli
1505 aan de poort van het Augustijnerklooster, Waar wen
den ernstigen en begaafden jongeling gaarne ontving.
Gewillig onderwierp hij zich aan de strenge kloosterregels
en verrichtte getrouw de vernederendste diensten. Geen taak
was hem te zwaar, geen arbeid te veel. Bovendien kwelde en
martelde hij zijn lichaam op alle wijzen, opdat hij maar
vrede voor zijn ziel mocht verkrijgen. „Ik heb," zoo ver
hij zelf, ,,mijn lichaam met vasten, waken, bidden en-halt
,
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andere oefeningen veel meer gemarteld en gekweld dan allen,
die thans mijn ergste vijanden zijn. Ik vorderde van mijn
lichaam meer dan ik, zonder mijn lichaam te benadeelen,
wel doen kon." Doch hoe hij: zijn lichaam ook pijnigde,
de begeerde zielevrede bleef uit.
Een Bijbel, dien hij, onder stof bedolven, in de bibliotheek
van zijn klooster vond, opende eene nieuwe wereld van gedachten voor hem, maar toch schonk ook het heilige Woord
van God heem; nog niet den vollen troost, want de heerlijke
waarheid, dat de zondaar iom niet gerechtvaardigd wordt
door het geloof, was hem onbekend. Zijne medebroeders begrepen zijn strijd niet en konden hem derhalve ook niet
raden. Maar niet tevergeefs zou Luther blijven zoeken, want
ook hem -ou het licht opgaan in de duisternis.
Ellendig naar ziel en lichaam kwam hij in aanraking met
Von Staupitz, den vicaris-generaal der Augustijner-orde, een
vroom en beschaafd man. Deze trok zich den ernstigen -en
geleerden jongen monnik aan, sprak hem moed in en raadde
hem aan Gods Woord ernstig te onderzoeken en te volharden
in het gebed. Tevens wees hij hem er op, dat de zondaar uit
genade gerechtvaardigd wordt uit het geloof en niet door de
werken der wet. Dit gesprek was de eerste lichtstraal, die
de donkerheid verlichtte, waarin deze heilzoekende ziel verkeerde. Den Prior van het klooster gelastte Von Staupitz
aan Luther minder onaangenaam werk en meer gelegenheid
tot studie te verschaffen.
Op 24-jarige leeftijd ontving Luther de priesterwijding,
promoveerde tot Doctor in de Godgeleerdheid en werd een
poos later door bemiddeling van zijn beschermer Von Staupitz
benoemd tot Hoogleeraar aan de pas gestichte Hoogeschool
te Wittenberg. Ook hier nam hij zijn intrek in het klooster
en weldra had hij zich de achting en de liefde zijner studenten
verworven, die hij niet alleen onderwees in de Wijsbegeerte,
maar 'ook in de Heilige Schrift.
De Raad der stad benoemde hem tot prediker en ook in
dit ambt was het hem eene behoefte het volk met het Woord
Gods bekend te maken.
Tot nog toe was Luther steeds een vurig bewonderaar get.
weest van alles, wat met Kerk en geestelijkheid in verband
,
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stond, maar ook dit zou anders worden. Zijne Orde belastte
hem met eene gewichtige zending naar Rome en met brandend
verlangen spoedde hij zich naar de Eeuwige Stad om daar
van nabij zich te verlustigen in de heilige vroomheid, welke
hij 'daar 'zou aanschouwen,
Hoe werd hij ontnuhterd! „Voor geen honderdduizend
gulden," schreef hij later, „zou ik willen, dat ik Rome niet
gezien 'had, Ik moest anders bevreesd zijn, dat ik het pauselijk
gezag onrecht deed, maar wat wij, hebben gezien verkondigen
wij." Juist hier te Rome bemerkte hij, hoe het met de geeslijkheid stond. Hier te Rome zag hij van nabij de omkoopbaarheid en de weelde des Pausen, de onzedelijkheid der
hoogere en de spotlust van de lagere geestelijken. Toch waren
al de ergernissen, die hij dagelijks opdeed in de heilige
plaatsen, niet in staat hem zijn geloof in de onfeilbaarheid
der Kerk en zijn eerbied voor den Paus te ontnemen. Hij
kroop op handen en voeten de Pilatustrap op om rust en
vrede te ontvangen. Van zijn verblijf te Rome getuigde hij
later: „In Rome ias ik zulk een dolle heilige, dat ik alle
kerken en kluizen doorliep en alles geloofde, wat daar werd
gelogen."
Diep teleurgesteld in zijne schoonste verwachtingen, ver
hetgeen hij gezien en gehoord had, keerde-ontwardigve
Luther naar Wittenberg terug en hervatte met ijver zijne
taak, leerende en predikende het Woord Gods in alle een
getrouwheid. Aan een breken met de Kerk-voudighen
dacht hij toen in de verste verte nog niet, al gingen hem de
pogen ook meer en meer open voor haar ontzettend bederf
Toch duurde het niet lang, of de botsing tusschen de waarheid
en de leugen kwam.
Paus Leo X had in 1516 geld noodig voor de voltooiïng
van de prachtige St. Pieterskerk. Om hiertoe te geraken
schreef hij! aflaatbrieven, waarbij volkomen vergiffenis van
zonden beloofd werd aan ieder, die zulk een brief kocht. De
prijs hing af van de zonde, die er bedreven was; een moord
bijv. kon geboet worden met acht ducaten, ontucht met zes,
,
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to^overij met twee, enz.
Nieuw was deze vinding niet, integendeel, ze was eeuwen
o'u'd, maar evenals zoovele kerkelijke gebruiken was ze lang-
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zamerhand ontaard. Oorspronkelijk toch verstond men onder
aflaat de boete, waardoor men de kerkelijke straf kon vr
koopen, maar volstrekt werd niet bedoeld vergeving der zonde
zelve. In den loop der tijden was dit wanbegrip langzamerhand ingeslopen, doch nimmer werd het zóó schaamteloos
verkondigd als in 't begin der 16e eeuw.
In 'Duitschland werd de Dominicaner monnik Johan Tetzel
aangewezen namm de Pauselijke aflaatbrieven te verkoopes en
deze volbracht die taak met zeldzame brutaalheid. In sommige streken werd hij niet toegelaten, ook niet in KeurSaksen, ' tot welk gebied ook Wittenberg behoorde, doch de
bewoners dezer stad begaven zich naar Juterborck, waar de
aflaatkramer ongehinderd zijn goddeloozen handel dreef, nu
Saksen voor hem gesloten was. Geen wonder, dat velen kwamen
toeloopen om een aflaatbrief te koopen, waardoor ze voor weinige goudstukken de zekerheid der zaligheid meenden verkregen te hebben, maar ook geen wonder, dat een ernstig man als
Luther in heiligen toorn ontstak over zooveel bedrog met het
heilige bedreven. Op den middag van den alen October 1517
bevestigde hij aan de deur van de slotkapel te Wittenberg zijne
beroemde 95 Stellingen tegen den Aflaat. In een dezer
Stellingen heet het: „De Paus kan geen schuld vergeven, dan
in zooverre hij verklaart en bevestigt, wat door God bevestigd
zij. God vergeeft de schuld aan niemand, die zich niet te voren
verootmoedigt." Toch wane men niet, dat Luther den Paus
aansprakelijk stelde voor hetgeen geschiedde; integendeel
wierp hij alle schuld op de aflaatkramers, die hun ta,&& te
buiten gingen, zooals blijkt uit de Stellingen 71 en 72. Daar
lezen wie : „Wie tegen de waarheid van den pauselijken aflaat
spreekt, hij zij een vloek en verdoemd ! Wie echter tegen de
moedwillige onbeschaamde taal der aflaatpredikers op zijne
hoede is, hij zij gezegend!"
Niet alleen in 'Wittenberg, maar allerwegen baarde de
moedige daad van Luther groot opzien. Binnen veertien dagen
waren de Stellingen door geheel Duitschland en na zes weken
door geheel Europa verspreid. Al waren er niet weinigen, die
sidderden 'voor het lot, dat den moedigen monnik wachtte,
het bleek spoedig, dat het hem ook niet ontbrak aan vrienden
en 'beschermers. Vooral was het de vrome Keurvorst van
-
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Saksen, Frederik de Wijze, die al heel spoedig de partij', van
Luther koos en hem op alle wijzen in bescherming nam. Aan
hem had de Wittenberger Hoogleeraar het te danken, dat hij
niet volgens pauselijk bevel naar Rome werd opgezonden,
maar te Augsburg door den kardinaal Cajetanus in verhoor
zou worden genomen. De samenkomst met dezen hoogmoedigen
kerkvorst in October 1518 leidde echter tot niets, daar deze
slechts op hoogei toon eischte, dat Luther zijne Stellingen
herroepen zou. Natuurlijk w+eigerde deze dit, als hem niet
uit de Heilige Schrift werd aangetoond, dat hij dwaalde.
Beter scheen Carl von Miltitz, kamerheer des Pausen, te
slagen. Door vriendelijkheid en vleierij wist hij het zoo ver
te brengen, dat Luther beloofde te zwijgen, mits zijne tegen
hem ook met rust lieten. Intussehen zou hij in een-stander
uitvoerig schrijven den Paus voldoende inlichten. Vóór het
antwoord uit Rome kwam; iwas er een nieuwe bestrijder van
Luther's Stellingen oppge;treden, n.l. de geleerde Hoogleeraar
van Ingolstad, Dr. Johannes Eck, die haakte naar de eer den
ketter te verslaan en hem uitdaagde tot een openlijk twistgesprek. In dertien Stellingen veroordeelde hij- de leer van
Luther en verdedigde de oppermacht des Pausen. De aangevallene ant)w►oordde met dertien andere stellingen en nama eerst
na lang aarzelen de uitdaging aan. Het twistgesprek had te
Leipzig plaats en duurde drie weken. Eerst trad Prof. Carlstadt, later Luther zelf tegen Dr. Eck op. Na afloop kende
elk der strijdende partijen zich de overwinning t-oe, maar Dr.
Eck reisde vertoornd naar Rome om Luther bij d-en Paus
aan te klagen als een hardnekkigen, verstokten ketter.
Luther schreef in die dagen verschillende boeken, waarin
hij zijne denkbeelden ontwikkelt over de goede werken, de
Sacramenten, over de vrijheid van den Christen enover
andere onderwerpen. Het belangrijkste geschrift, dat hij in
dien tijd uitgaf, heette: „Aan den Christelijken Adel van het
Duitsche volk." In dit werk tast hij onderscheidene misbruiken
van Kerk en geestelijkheid aan, het celibaat, de heilige dagen,
de zielmissen, enz., eischt beter onderwijs en ijvert met ernst
en -overtuiging voor uitroeiing der misbruiken en hervorming
der diep gezonken Kerk. Terwijl Luther aldus zijne gaven
en talenten besteedde in den dienst des Heeren, was Dr. Eck
,
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uit Rome teruggekeerd ;met het pauselijk banvonnis tegen
den Hervormer, dat op hoog bevel overal moest aangeplakt
worden, Toch miste de eens zoo geduchte bul haar dolel,
want wel werd ze aangeplakt, gelijk de Kerkelijke Overheid
eischte, maar meestal zoo hoog of in zulk een donker portaal,
dat niemand • haar lezen kon. Hier werd ze afgescheurd,
elders beklad, maar nergens nam men er veel notitie van.
En Luther zelf? Bedroefd en verontwaardigd, dat de hooge
geestelijkheid den angstkreet der conscientie, die big duizenden
weerklank gevonden had, met den banbliksem beantwoordde,
besloot hij tot een daad, waardoor de breuk tusschen hem
en Rome onherstelbaar werd. In den morgen van den 10den
December 1523 verbrandde hij in tegenwoordigheid van eene
groote menigte belangstellenden en nieuwsgierigen buiten de
Elsterpoort te Wittenberg openlijk de pauselijke bul onder
het uitspreken van de woorden: „Dewijl gij de heiligen des
Heeren bedroefd hebt, zoo vertere u het eeuwige vuur."
Nu, de Paus had het voorbeeld gegeven, want op zijn bevel
was Luther's beeltenis openlijk te Rome verbrand, evenals
zijne geschriften te Keulen en te Leuven. Intusschen had de
jeugdige Karel V den Duitschen Keizerstroon beklommen en
de jonge vorst riep te Worms een Rijksdag bijeen, waar ook
de zaak van Luther zou behandeld worden. Voorzien van
een keizerlijk vrijgeleide ondernam hij moedig de lange reis
en hoewel deze tocht hem door zijn vrienden algemeen werd
afgeraden, sprak de onverschrokken monnik, niet in eigen,
maar in Godes kracht: „Al waren er te Worms ook zoovele
duivels als er pannen op de daken zijn, zoo zal ik, als God
wil, toch gaan,"
Overal `waar hij doortrok stroomde het volk hem te gemoet,
begeerig den man te zien, die het dorst bestaan alleen den
kamp met het machtige Rome aan te binden en zijn intocht
te Worms was schitterender dan van den Keizer zelf. Daags
na zijne aankomst verscheen „de monnik, die de wereld in
roer had gebracht" voor den Rijksdag, waar al wat groot en
aanzienlijk was in Kerk en Staat, bijeen was.
Op de eerste tot hemp gerichte vraag, of hij de aanwezige
boeken voor de zijne erkende, antwoordde hij', bevestigend,
doch ter beantwoording der tweede vraag, of hij ze herroepen
,

268
wilde, vroeg 'en verkreeg hij vier en twintig uren bedenktijd.
Die nacht, die volgde, was zeker de belangrijkste ij'ns
levens. Op de knieën worstelde hij met God om licht, want
het gold hier niet zijn eer, maar de eere Gods. Maar na
bange worsteling schonk de Heere hem kracht en vrede en
wachtte hij kalm en gelaten het uur af, dat hij opnieuw voor
zijne rechters zou gesteld worden, de uitkomst aan God
overlatende.
Den volgenden dag, des namiddags te 4 uren, werd hij
opnieuw voor de hooge vergadering geleid en hield, eerst in
het Duitsch, daarna op verzoek des Keizers in het Latijn,
een lange kernachtige rede, waarin hij betoogde met tal van
bewijzen, dat hij niet kon noch mocht herroepen.
Toen hem bevolen werd een kort en afdoend antwoord te
geven hernam de onverschrokken belijder: „Ik geloof niet
aan de macht van Pausen en Kerkvergaderingen, daar ze
elkaar (dikwijls weersproken hebben. Tenzij mij dus uit de,
Heilige Schrift klaar en duidelijk aangetoond w'orde, dat ik
gedw ald heb, kan noch mag ik herroepen, want het is noch
veilig noch geraden iets tegen zijn geweten te doen. Hier
sta ik, ik kan niet anders; God helpe mij! Amen."
Groot was de indruk, die door Luther's krachtige taal op
de aanwezigen gemaakt werd; de hem toegenegen Vorsten
zagen bewonderend tot hem op; zelfs de Keizer sprak: „Die
monnik spreekt als iemand, die zeker van zijn zaak is." Maar
de felle Pausgezinden waren woedend op den man, die zoo
fier en stout voor de waarheid in het krijt trad. Luther zelf
keerde gymnet vrede in het hart naar zijn herberg terug, den
Heere dankende, dat hij Zijn Naam had mogen belijden voor
de Grooten en Machtigen der aarde.
Het ontbrak hem niet aanbezoek dien avond. Hertog Erik
van Brunswijk zond hem een zilveren kan m'et bier om zich
te verkwikken. Filips, landgraaf van Hessen, later een der
grootste voorstanders der Hervorming, bezocht Luther in de
herberg, schudde hem de hand en sprak; „Indien gij' gelijk
hebt, heer doctor, dan helpe u God." Ook de Keurvorst bracht
hem een bezoek.
Zijne vijanden zaten echter evenmin stil en trachtten den
Keizer te bewegen het vrijgeleide in te trekken, zeggende,
,
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dat men aan een ketter zijn woord niet behoefde te houden,
maar het antwoord van Karel V luidde: „Al werd er in de
geheele wereld geen trouw meer gevonden, dan moet een
Duitsch Keizer toch zijn woord gestand doen."
Luther verliet den 26en April 1521 de stad Worms om de
terugreis te aanvaarden en zond zijne begeleiders weldra
terug, daar hij zich veilig rekende ook zonder geleide.
In het Thuringerwoud werd Luther's reiswagen eensklaps
door vermomde ruiters overvallen, die zich van hem meester
maakten, hem op een paard zetten en in vliegenden galop
hem neevoerden naar het dichtste van het *oud, totdat ze
een kasteel bereikten, aan welks slotvoogd ze hun gevangene
overgaven.
Zoo was dan de Hervormer van het tooneel verdwenen en
niemand twijfelde teraan, dat de groote man dood was of
wegkwijnde in -den kerker van een onbekend kasteel. Geen
wonder, dat zijne vijanden juichten en zijne vrienden treurden,
dat de Hervormer voor de Hervorming verloren was. Inderdaad bestond er alle aanleiding voor deze gedachte, want de
Keizer had inmiddels den rijksban over den ketter uitgesproken,
waardoor hij niet alleen vogelvrij verklaard werd, maar waarbij
bel^ooningen werden uitgeloofd aan een ieder, die hem- overleverde. Toch hadden zijne vijanden te vroeg gejubeld, want
zijne gevangenneming was juist zijn behoud, zijne aanranders
war, en zijne vrienden, zijne gevangenis het slot de Wartburg,
waar hij onder den naam van Jonker George voor de wraak
plannen zijner tegenstanders volkomen veilig was.-gier
Al as Luther nu voor de buitenwereld dood, de maanden,
die hij op den Wartburg doorbracht, Waren geenszins verloren,
maar zijn van groote beteekenis geweest voor de Hervorming
Hier in -de eenzaamheid kwamen zijne inzichten tot volkomen
rijpheid; hier Werd hij door God tot Hervormer bekwaamd;
hier schreef hij over de bioecht en over de kloostergelofte;
hier begon hij zijne beroemde Bijbelvertaling, een reuzenarbeid, vooral als men bedenkt, 'dat te dien tijde de Duitsche
taal op verre na nog niet beschaafd genoeg was ome alle begrippen, die in de Schrift voorkomen, in de volkstaal over te brengen. Toch deed zijne innige liefde voor den Bijbel en de overtuiging, dat het gebiedend noodzakelijk was, dat het volk het
,
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Woord Gods zelf moest kunnen 'lezen, hem dit reuzenwerk
ondernemen en ten einde brengen. In September 1522 ver
Nieuwe Testament en twaalf jaren later was de-schent
geheele Bijbel in de landstaal gedrukt.
Een kring van geleerde mannen, z.a. Melanchton, Justus
Jonas, Bugenhagen e.a. stond hem trouwi ter zijde in dit
heerlijk, doch moeilijk werk. Hoe nauwgezet zij hun taak
opvatten, blijkt wiel uit het feit, dat ze vaak in drie dagen
niet meer dan vier regels vorderden. Luther drukte dit op
zijne eigenaardige 'wijze aldus uit: „Wat kost het eerie moeite,
de Duitsche kikvorschen de Hebreeuwsche nachtegalen te
laten nazingen!" Aan Luther komt de eere toe de schepper
te zijn van het Hoogduitsche proza.
Zoo arbeidde de groote Hervormer op den Wartburg, zijn
Patmos, toen droevige gebeurtenissen zijne terugkomst te
Wittenberg dringend noodzakelijk maakten. Daar toch waren
de zaken geheel verkeerd gegaan. Carlstadt, een der Hoogleeraren 'aan de Ho^ogescho^ol, had eerst naast Luther krachtig
gearbeid aan den voortgang der Reformatie, maar had zich
tijdens diens verblijf op den Wartburg aangesloten bij eenige
geestdrijvers, die zich op inwendige openbaringen beriepen,
beelden en altaren in de kerken vernielden en tot allerlei

dwaasheden vervielen. Melanchton, de geleerde, godvruchtige
en zachtmoedige medearbeider van Luther, poogde vruchteloos
de 'bandeio,oze menigte tot inkeer te brengen. De verwarring
nam zo,ozeer toe, dat Luther, eigen gevaar vergetend, naar
Wittenberg 'terugkeerde en acht dagen lang tegen de geestdrijvers predikte, met het gevolg, dat Carlstadt met zijn aanhang de stad verliet en de rust er weerkeerde. Luther was
dan ook een machtig prediker. Justus Jonas zegt van hem:
„Hij was de voortreffelijkste en schoonste redenaar."
Steeds sprak hij voor de vuist, maakte volstrekt geen jacht
op m o o ie woordenkeus, maar door zijn stoute beeldspraak,
eigenaardige zinswendingen, plastische opmerkingen en be
zielenden voordracht dwong hij eenvoudigen en beschaafden
tot 'luisteren. Opmerkelijk was de nederigheid van den Hervormer. Als er geleerden onder zijn gehoor waren, was
hij nooit op zijn gemak, al waren ze ook zijne beste
vrienden.
-
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Intusschen waren Luther en de Prior de eenigen, die in
het klooster te Wittenberg waren ,overgebleven; al de andere
monniken hadden het kloosterleven reeds vaarwel gezegd.
Den 19e11 October 1524 verlieten -ook zij het klooster en den
27en Juni des volgenden jaars trad Luther in het huwel'ijc
met eene gewezen non, Katharina van Bora.
Hoogst gelukkig was het huwelijksleven van den Hervormer.
Hij noemde den echt „Gods bloemen- en rozengaarde, waar de
schoonste nagelen en rozen wassen." Zijn „Kaatje ", die in
alle opzichten eene voortreffelijke hulp voor hem was, wou
hij niet missen voor al de schatten van Venetië. Met zes
kinderen Rwerd deze echt gezegend, waarvan de Heere er
echter drie tot Zich napor. Onbeschrijfelijk naief zijn de
brieven van den gro,oten man aan zijn zoontje Hans.
Hoewel , zijne geldmiddelen allesbehalve ruim waren, was
hij een gul gastheer voor ieder, die zijne woning bbe4oicht,
terwijl hij de eenvoudige spijzen kruidde met zijne geestige
tafelgesprekken. Hij was een minnaar der muziek en bespeelde -uitstekend de fluit en de luit. Ook den draaiersbeitel
wist hij goed te gebruiken. „Want," zei hij lachend tot zijne
vrienden, men kan nooit weten, hoe het gaat in de wereld
en dan kan ik toch den kost voor de mijnen verdienen.
Kahn gingen de jaren voor Luther niet voorbij. Behalve
de zorg voor zijne gemeente was hij onafgebroken werkzaam
ten nutte der goede zaak. Verbazend veel heeft hij geschreven
tot leering en tot weerlegging. De kleine Catechismus van
hem is wereldberoemd geworden en zeker voor velen tot
zegen geweest. Ook voor het onderwijs heeft hijg veel gedaan
en zeer geijverd voor verbetering van het schoolwezen. Van
zóóveel belang achtte hij, het ambt van opvoeder der jeugd,
dat hij eens schreef: „Als ik geen leeraar was, dan zou ik
onderwijzer willen zijn en ik weet nog niet, welke van deze
twee ambten het belangrijkste is." De moeders wekte hij pop
hare kinderen trouw te verzorgen en vroeg bekend te maken
niet het Woord van God.
Maar gook zijne tegenstanders bekampte hij aanhoudend en
wie hem aanviel, ondervond, dat zijne pen scherp gepunt
was. Een zijner geschriften, getiteld: „De Babylonische gevangenschap der Kerk", gaf den Engelschen Koning Hendrik
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VIII aanleiding de pen tegen den Hervormer op te nemen
en hem met smaad en schimp te overladen. Door dit strijdschrift verwierf Hendrik VIII zich van den 'Paus den eerenaam van „Verdediger des Geloofs", maar Luther antwoordde
hier zoo ruw en krachtig op., dat den Engelschen Vorst alle
lust verging dein piennestrij^d met den gedachten Duitschen
kampioen voort te zetten.
Later geraakte de hervormer in twist met den beroemden
Desiderius Erasmus, een Nederlander van geboorte en opvoeding, maar die later te Bazel verblijf hield. Hij. 'wordt gerekend
tot de Voorloopers der Hervorming te behooren en ongetwijfeld
deed deze hoogst begaafde man in het begin veel van zich
hopen. In zijn „Lof der Zotheid", een geschrift, dat hij in
acht dagen vervaardigde, geeselt hij met bijtende satire de
gebreken van aanzienlijken en geringen, van geestelijken en
leeken. Van groot belang was zijne uitgave van het Grieksch
Nieuwe Testament, bewerkt naar verschillende handschriften
en voorzien van eene Latijnsche vertaling, die heel wat
afweek van de Vulgata, de Latijnsche overzetting van de
Roomsche Kerk. Deze uitgave van Erasmus' Nieuwe Testamnent in 1516 verwekte bij de monniken een storm van
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verontwaardiging, maar 'de uitgever was zijne bedillers voor

geweest door ijrn werk aan den Paus op te dragen, die hem
een vereerend schr', jwen terugzond. Dit vleiend schrijven
plaatste Erasmus voor den tweeden druk van zijn werk.
Niet minder belangrijk was het boek, dat hij een jaar later
uitgaf 'en eene verklaring bevatte van de broeken des N. T.,
een werk, dat ontzaglijk veel goeds gedaan heeft.
Erasmus 'wa.s niet alleen letterkundige, maar vooral ook
exegeet of Bijbeluitlegger en als zoodanig heeft hij groote
diensten bewezen. In een zijner brieven zegt hij ; „Ik heb
het vaste voornemen mij tot mijn laatste oogenblik in de
Heilige Schrift te oefenen. In haar vind ik al mijn rust en
vrede. Alle mogelijke moeite heb ik aangewend om die reine
bron van waren godsdienst weder te openen, en aan de godgeleerdheid, die door eene onreine wijsbegeerte in de scholen
zoo deerlijk ontluisterd is, hare vorige majesteit terug te
schenken." Maar voor Hervormer deugde Erasmus niet;
daarvoor was hij te weinig man van de daad; daarvoor zag
,
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hij de Grooten der aarde te veel naar de oogen en vreesde
hun misnoegen op te wekken. De vriendschap der wereld
was hem te veel waard om ze op het spel te zetten. Vandaar.
dat hij het forsche optreden van Luther allesbehalve goed
(zich wèl wachtte zich aan de zijde des Hervormers-keurdn
te scharen.
Opp aanraden van Hendrik VIII van Engeland schreef,
Erasmus een boek over den Vrijen Wil, waarin hij met
groote geleerdheid en in fijn bbesbhaafden stijl de vrijheid van
den m^enschelijken wil tegen de leer der Hervormden ver
antwoordde daarop met een geschrift „Over-deigt.Luhr
den knechtelijken Wil", dat niet minder geleerd doch tevens
vlijmend scherp was. „Gij wilt", zoo verwijt hij Erasmus met
het oog op diens halfheid en weifelende houding, „op eieren
gaan en ►er geen vertreden. Gij wilt iets zeggen en toch niets
zeggen. Gij twilt iets besluiten en toch niets besluiten."
Zoo was 'het, en deze halfslachtigheid is hem bijgebleven,
totdat hij 'den 12en Juli 1536 den laatsten adem uitblies.
Toch lag er Iwat !w►aars in het oordeel der monniken:
,,Erasmus heeft het ei gelegd, dat Luther heeft uitgebroed."
De laatste en meest bedroevende strijd van Luther was
die met Zwingli over het H. Avondmaal.
De -leer van Rome, dat brao,d en w**n door de wijding des
priesters in 'het lichaam en bloed des Heeren veranderen
(transsubstantiatie) werd door Luther verworpen, maar
door `zijn angstvallig vasthqu;den aan de letterlijke beteekenis
van de woorden „dat is Mijn lichaam" strandde hij op de
klip der consubstantiatie, d.i. de leer, dat Christus in, met
en onder de teekenen van brood en wijn lichamelijk tegen,
wo^ordig 'is, Vin . a. w. dat Christus ook naar Zijn lichaam in
het Avondmaal tegenwoordig is.
Reeds Carlstadt had deze meening bestreden. Ook Melanchton, `de ijverige medehelper en trouwe vriend van den Hervorm er, 'poogde dezen wel eens te bewijzen, dat de woorden
„dat is" hier de beduidenis hadden van „dat beteekent", doch
alles vruchteloos; Luther bleef aan de letter vasthouden en
de vraag, hoe het lichaam van Christus dan overal tegenwoordig
kon zijn, wees hij af met de ,opmerking, 'dat dit voor ons
verstand onbegrijpelijk Is.
-
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Zwingli, 'de Hervormer in Zwitserland, beweerde eveneens,
dat de woorden „dat is" gelijk stonden met „dat beteekent"
en zag in het Avondmaal niet veel meer dan een gedachtenismaal aan 's Heerera lijden ;en sterven, waarom Luther hem
voor een dweper en sacramentariër schold, wiens dwaling
erger is 'dan die der Papisten.
Dit verschil 'van meening tusschen beide groote mannen
bracht al zeer spoedig verwijdering teweeg tusschen de Duitsche
en de Zwitsersche Protestanten. Op voorstel van den landgraaf
van Hessen had er in October 1529 te Marburg eene samen
plaats 'om' te beproeven, of het verschil niet uit den-komst
weg geruimd kon worden, doch de besprekingen leidden tot
niets. Luther 'achtte de opvatting van Zwingli ketterij en
weigerde zelfs 'zijn tegenstander de broederhand te geven.
Intusschen breidde de Hervorming zich in Duitschland en
elders meer en meer uit en werd langzamerhand eene macht,
die niet meer te fnuiken was. Luther arbeidde in 's Heeren
Wijngaard 'zoo lang het dag voor hem was, doch zijne krachten
namen zichtbaar af. In 1545 schreef hij aan een zijner
vrienden: „Het is niet te verwonderen, dat mijn hoofd zwak
is; ik heb al lang genoeg geleefd: ik heb genoeg van de
wereld en de wereld van mij." Hij leed veel aan hevige
hoofdpijn en benauwdheden, die hem dikwijls dwongen voor
een poos zijn' veelomvattenden arbeid te staken. Het volgende
jaar werd hem verzocht naar Eisleben te komen, teneinde een
familietwist bij te leggen en hoewel hij zich zwak en lijdend
gevoelde, voldeed hij gewillig aan de opdracht.
Hij mocht de vreugde smaken zijn doel te biereiken en den
vrede te herstellen, doch gevoelde al zeer spoedig, dat door
de vermoeienissen 'der reis zijne kwalen zeer verergerd waren
en 'zijne krachten bij den dag verminderden. „Ik been", zeide
hij, „hier te Eisleben geboren en gedoopt; zou ik hier ook
moeten sterven ?" Zijn vermoeden werd bevestigd, want nog
aan den avond van dienzelfden dag voelde hij zijn einde
naderen,sterkte zich in zijnen God en sprak: „Vader! in
` we. handen beveel ik mijnen gelest. Gij hebt mij verlost, Gij,
trouwe God!" Zijn vriend Justus Jonas vroeg hem nog:
„Eerwaarde vader, 'wilt gij bij Christus en de leer, die gij 1
gepredikt hebt, sterven ?" waarop hij met duidelijke stem
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„Ja" antwoordde. Dit was zijn laatste woord, want hij ontsliep
kort daarop in vrede, den 18en Februari 1546.
Zijn lijk werd naar Wittenberg gevoerd en in de Slotkapel
bijgezet, `waar 'een koperen plaat met een eenvoudig opschrift
zijne laatste rustplaats aanwijst; in dezelfde stad werd den
3len October 1821 een standbeeld voor den grooten Hervormer onthuld.
Zoo w s de taak voor Maarten Luther op aarde geëindigd.
God had hem gillen gebruiken om het licht weer te ontsteken
in Christus' Kerk', en omdat het werk der Hervorming niet
Luther's, maar Gods werk was, daarom ging het ook niet te
niet, maar maakte steeds grooter vorderingen. En de man,
wiens naam onafscheidelijk aan de Reformatie verbonden is,
zal steeds met dankbaarheid door de Kerk van Christus
herdacht worden.

XLI.
Zwingli.

Toen Luther in Duitschland optrad, verwekte de Heere in
Zwitserland een anderen strijder voor de waarheid, Zwingli,
een tan, minder bekend, ok minder gewaardeerd dan de
andere Hervormers, en die toch tot een groot en heerlijk werk
door God geroepen werd -en gearbeid heeft met al de gaven
en krachten, hem verleend.
Gaan we nu in korte trekken zijn leven en werkzaamheden
na en dan zullen we den Heere der Gemeente ook voor dezen
getrouwen dienstknecht danken en zijne nagedachtenis in gezegend aandenken bewaren.
Ulrich Zwingli werd den len Januari 1884 te Wildenhaus
in de Zwitsersche valleien geboren, slechts zeven weken na
Luther, Zijn vader was dorpsschout, maar dreef, evenals de
andere bewoners van het dorp, de kudde over de bergen en
cook de jonge Ulrich vergezelde meer dan eens zijn vader op
die 'tochten. Zijne bloedverwanten bemerkten spoedig, dat dei
jonge 'knaap wel wat anders kon worden dan geitenhoeder
en nadat zijn oom hem een poosje onderwezen had in de
voorbereidende studiën, bezocht hij de hoogescholen te Bazel
en 'te Bern, beoefende met veel vrucht de oude talen en was
een hartstochtelijk beminnaar der muziek.
Te Weenen studeerde hij gedurende twee jaren in de Godgeleerdheid om vervolgens naar Bazel terug te keeren, waar
hij, tot Meester in de Wijsbegeerte werd bevorderd.
Dit tweede verblijf te Bazel was hem tot rijken zegen.
,
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Daar toch genoot hij het onderricht van Prof. Wijttenbach,
een man, niet minder beroemd door zijne vroomheid als door
zijne groote geleerdheid en die zijne studenten bekend maakte
met het Woord van God, dat toenmaals zoo weinig bekend
was en ;onderzocht werd,
Deze studie was voor Zwingli door Gods genade niet
ongezegend.
Op 22-jarigen leeftijd werd hij pastoor te Glarus en in allen
eenvoud en oprechtheid weidde hij de kudde, waarover hij
als Opziener ' was aangesteld. Zijne studiën verzuimde hij
echter niet; het Grieksche Nieuwe Testament onderzocht hij
dagelijks biddend en weldra kende hij bijna het geheele
N. Testament w oordelijk van buiten in de oorspronkelijke
taal. Het licht ging hem op in de duisternis; de vrede Gods
leerde hij kennen, maar o ok gingen hem de oogen opeen voor
de vele dwalingen der Roomsche Kerk. Hij zweeg echter en
meende, dat de Kerk vroeg lof laat zelf weel tot reformatie
zou overgaan. Toen hijg echter (,als veldprediker in Italië vertoefde en daar de gruwelijke zedeloosheid der geestelijken en
het grove bijgeloof van het volk leerde kennen, begreep hij,
dat getuigen plicht was.
In hetzelfde jaar, dat Luther te Wittenberg zijne 95 Stel
-linge
aanplakte, werd Zwingli te Einsiedln beroepen.
Al dadelijk vond hij hier overvloedige gelegenheid om te
;

,

getuigen. Er bevond zich nl. een klooster meet een zoogenaamd

wonderdoend Mariabeeld. Boven de kloosterpoort stond het
godslasterlijk opschrift te lezen: „Hier vindt ieder volkomen
aflaat van schuld en strap," en duizenden deden jaarliJks een
bedevaart naar Einsiedln omvoor geld vrede voor hun ontrrust geweten te koopien. Ofschoon de pastoor van het dorp
hoofdzakelijk moest leven van de gaven, door de bedevaartgangers op het altaar neergelegd, aarzelde Zwingli geen
oogenblik om tegen dit gruwelijk bedrog o te komen en der
misleide schare te verkondigen, dat alleen het bloed van
Jezus Christus van alle zonden reinigt en niemand de zonden
vergeven kan dan God alleen. De prediker bereikte zijn doel,
want korten tijd later werd het leugenachtig opschrift van de
kloosterpoort verwijderd en de bedevaarten hield-en allengs op.
De, naam van Zwingli begon bekend te worden. Paus
,

,
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Adriaan VI, do eenige Nederlander, die ooit den Pauselijk^in
Stoel beklommen heeft, in menig opzicht een verdraagzaam
en nederig man, poogde meermalen door schitterende aan
leeraar aan zich te verbinden,-biedng,Zwtsrch
hopende daardoor op vreedzame wijze den voortgang der
IIervornning in dat land te stuiten, doch 't was tevergeefs;
Zwingli begeerde liever in getrouwheid aan zijn Heiland in
alle eenvoudigheid zijn ambt te bedienen, dan te deelen in
de gunst van de Groo;ten der aarde, maar dan ook te moeten
zwijgen, waar spreken Christenplicht was.
Later werd hij als prediker te Zurich beroepen en den len
Januari 1519 deed hij zijne intrede, predikende over de woorden van Lukas 12 :14: „Wie is dan de getrouwe en voorzichtige
huisbezorger, dien de heer over zijne dienstboden zal zetten,
om hun te rechter tijd het bescheiden deel spijze te geven ?"
Hij wees in deze preek zijne hoorders op het Bene noodige,
sprak den w'ensch uit, dat God hem genade mocht verleenen
ook zulk een getrouw huisbezorger te zijn, en zei, dat hij
achtereenvolgens 'de Evangeliën met zijne hoorders wenschte
te behandelen, beginnende bij Mattheus 1. Met onverdeeld
genot had de gemeente naar deze preek geluisterd. „Dat is
eerst de prediker, dien we hebben moeten," sprak men bij 't
verlaten van het kerkgebouw; „die zal ons den weg der
waarheid wel duidelijk uitleggen."
Vol goeden moed begon Zwingli zijne veelomvattende taak;
predikte, hield Bijbellezingen, bezocht het volk in hunne
woningen, vertroostte de stervenden, sterkte de kranken en
vermaande degenen, die ongeregeld wandelden. Het onder
prediking van Luther en Zwingli bestond-scheid'tun
hierin, dat eerstgenoemde meer den nadruk legde op de leer,
terwijl de andere meer aandrong opeen godzalig leven.
In de dagen, toen te Zurich de pest vreeeselijk woedde en
niet minder dan 2500 menschen door die gevreesde ziekte
waren aangetast, verzorgde Zwingli met voorbeeldige liefde
en trouw de aangetasten, hoewel hij nauwelijks uit eene
zware krankheid hersteld was. Later werd hij zelf door de,
pest aangetast, maar de Heere richtte hem gelukkig weer op.
De vruchten van zijn arbeid werden weldra openbaar; er
ontstond in zijne genr eente veel lust tot onderzoek van Gods
,
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Woord en toen de aflaatkrammer Samson zijn' bedrieglijker
handel ook te Zurich wilde beginnen, werd hem de toegang
tot de stad door den Raad verboden.
Op 'verzoek van de Bestuurders der stad had er op het
Raadhuis tot tweemalen toe een openbaar twistgesprek plaats
tusschen de Hervormden en de Roomsc^hen. In 67 Stellingen
had Zwingli zijne denkbeelden neergelegd, maar welke geleerde
kampioenen Rome ook gezonden had, beide malen trad de
Zwitsersche Hervormer als overwinnaar uit den strijd te
voorschijn. 'Het gevolg `was, dat de Raad beval, dat alleen
Gods Woord mocht gepredikt worden.
Ook met de pen werkte Zwingli. Behalve menig geschrift
van po1emmischen aard schreef hij een uitgebreid werk over
den waren en den valschen Godsdienst.
Had Zwingli, niet alleen in zijne preeken, maar ook in zijne
geschriften de meeste van Rome's kenmerkende leerstukken
aangetast, hijg begreep!, dat het voorbeeld, de daad, het woord
moest bezegelen. Daarom trad hij in het huwelijk met Anna
Reinhard, eene godvruchtige weduwe, welke echt zeer gelukkig
w'as. Vele leeraars volgden zijn voorbeeld; de kloosters werden
ontvolkt, hunne goederen vervielen aan de armren en de inrichtingen zelf werden in scholen veranderd, waar de jeugd
het noodige onderwijs ontving.
Zoo ging het werk der Hervorming in Zwitserland zeer
gezegend voort, maar ook de schaduwzijden bleven, helaas!
niet achter. Voor velen, en dat waren natuurlijk niet de
vroomsten, 'ging het werk niet snel genoeg. Het woord des
Heeren: „Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest
zal het geschieden", vergaten deze geestdrijvers lichtvaardig.
Onder aanvoering van Nicolaas Hottinger, een schoenmaker,
begon eene opgewonden menigte de kloosters te plunderen,
beelden, altaren en orgels met geweld uit de kerken te verwijderen en bedreven vele wanordelijkheden, hetgeen de verbittering der Roomschen niet weinig opwekte en veel kwaad
aan de goede zaak deed, daaralle Hervormden aansprakelijk werden gesteld voor de euveldaden van eene kleine
minderheid.
Teneinde eene herhaling van dezen beeldenstorm te voor
'werd in October van datzelfde jaar 1523 op eerie-komen,
,
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vergadering der Hervormiden de bedreven daden van geweld
streng afgekeurd en tevens de volgende gedragslijn vastgesteld:
het aanbidden der beelden zal krachtig te keer worden gegaan,
maar de beelden zelf hogen in de kerken blijven, totdat het
volk 2 elf de verwijdering ervan begeert; de priesters moeten
weten, of ze de Mis al of niet willen bedienen. Deze verstandige
maatregelen hadden het gewenschte gevolg; binnen korten
tijd drukte de gemeente den wensch uit, dat hare bedehuizen
in overeenstemming zouden gebracht worden met den een
Donderdag van het jaar-voudigenrstpW
1525 werd in de hoofdkerk het Heilig Avondmaal naar de
instelling des Heteren gevierd.
Getrouw geholpen door zijn vriend en medehelper Oecolampadius, een zachtmoedig man van groote geleerdheid, die voor
Zwingli was, wat Melanchton voor Luther geweest is, arbeidde
de waarlijk groote man voort aan de taak, hem do-or den
Heere op de handen gezet.
Maar rustige arbeid as voor hem niet weggelegd.
Behalve de Doopersche woelingen, die ook in Zurich heel wat
beroering brachten, kwam de treurige Avondmaalsstrijd, waarvan in het vorige hoofdstuk al reeds gewag gemaakt is.
De onbevredigde afloop van de samenkomst te Marburg
was voor Zwingli te pijnlijker, omdat hij, Luther hoogachtte
en bewonderde en het openlijk uitsprak, dat er in duizend
jaar 'zulk een krachtig strijder voor de waarheid niet geweest
was. Te opmerkelijker is deze uitspraak, daar Luther steeds
met minachting over Zwingli sprak,
Maar ook Rome rustte niet. Hadden sommige kantons
de Hervorming ingevoerd, anderen waren Roomsch gebleven
en de onderlinge verbittering nam bij den dag toe. De
Protestanten zochten hulp bij's Frankrijk, de Roomschen bij,
Oostenrijk. Zwingli, hoewel een man des vredes, wenschte,
dat het zwaard mocht beslissen, daar de toestand hoe langer
hoe meer gespannen werd. Reeds stonden beide legers slagvaardig, toen er, zeer tegen den zin van Zwingli, een vergelijk werd getroffen. Het bleek weldra, dat de Hervormer
juist had gezien, want korten tijd later werden de Protestanten opgeschrikt door de mare, dat een leger van 8000
vijanden in aantocht was, In allerijl werden de vrienden
,
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saamgeroeppen, de stormklok kiepte, de kanonnen werden
naar buiten gesleept, de wapenen ter hand geno►znien.
Ook Zwingli maaktel zich reisvaardig, wierp den hellebaard;
over den schouder en nam een teeder afscheid van zijne
geliefde 'vrouw en kinderen. „Ach," sprak zijne echtgenoote,
„zullen we elkaar wel ooit op aarde weerzien?" „Als God
het wil, lieve vrouw," luidde het antwoord, „wat Hij doet,.
is altijd wèl gedaan." Toen hij te paard steeg, steigerde het
ros, waarop de mens:chen, tamelijk b jigeloovig, zeiden: ,,Een
slecht voorteeken: onze leeraar komt niet terug." Dit voorgevoelen werd, helaas! bewaarheid.
Den lien October 1531 ontmoetten de beide legers elkander
bij Kappel. De Room
^ schen vielen hunne tegenpartij meet een
groote overmacht aan en behaalden eene volkomen overwinning.
Zwingli, die geen gebruik van zijne wapenen maakte,
maar 'zich bepaalde tot het vertroosten van gewonden 'en
stervenden, werd door een steenworp getroffen, toen hij; zich
over een gewonde nederboog omi hem den troost des Evangelies te brengen. Hij, richtte zich ,op, maar werd door een
lanssteek doodelijk getroffen. Zoo werd hij door een paar
vijandelijke soldaten aangetroffen, die hem vroegen, of hij
biechten wilde. Te zwakk om te antwoorden, schudde hij ontkennend met het hoofd.
Met de woorden: „Sterf dan, hardnekkige ketter!" stak
een der soldaten hem het zwaard door de keel. Zijn lijn
werd later gevierendeeld, verbrand en de asch in den wind
gestrooid door de verbitterde vijanden.
Zijne vrienden treurden en zij` hadden er reden voor,
want er was „een groote" in Israël gevallen, maar ook zijn
werk bleef, omdat het een werk uit God was.
Zwingli was inderdaad een groot mean: geleerd als Erasmus,
maar gook epen man van de daad, omdat hij een Zevend
Christen was; koen als Luther, naar minder hevig; zacht
als Melanchton, maar minder bevreesd; 1j+verig als-moedig
Calvijn, 'naar minder strolef. Hij' was overal thuis: in de woonkamer, in het studeervertrek, in de raadzaal, op den kansel.
Het werk, door hem in Gode:s kracht begonnen, zou door
Calvijn, den grootsten der Hervormers, heerlijk worden voltooid,
,

XLII.
Johannes Calvijn.

De derde in de rij der groote Hervormers wat den tijd van
zijn optreden betreft, mag Calvijn misschien de eerste genoemd
worden ám zijne diepe wijsheid, zijn veelomvattenden arbeid
en den ontzaglijken invloed, dien hij heeft uitgeoefend.
Hij werd den lOen Juli 1509 te Noyon in Picardië geb-oren.
Zijn vader was procureur des Konings en een algemeen
geacht man, die zijn zoon eene strenge opvoeding gaf. Zijne
moeder, Johanna Lefrancq, was eene vrome vrouw, die haar
kinderen reeds vroegtijdig eerbied jegens God inprentte en
hen meermalen in de open lucht onder den helderen sterren
-he^nld
neerknielen.
Dewijl Johannes een uitnem'enden aanleg had, werd hij
voor den geestelijken stand bestemd. Op Zijn twaalfde jaar
had hij reeds een kapelaansplaats, waarvan hij de inkomsten
trok; de dienst werd natuurlijk door een ander waargenomen.
Aan de Ho^ogescho^ol te Parijs maakte Calvijn reuzenvorderingen, oodat hij op 18-jarigen leeftijd als leeraar optrad.
Omstreeks dezen tijd maakte hij kennis met zijn neef Pierre
Olivétan, een warm aanhanger der Hervorming, den man,
die de eer heeft den Bijbel in het Fransch vertaald te hebben,
Natuurlijk kon Olivétan niet nalaten zijn vriend op het Woord
Gods en de vele dwalingen van Rome te wijzen.
In 't 'eerst klonken Calvijn de woorden van zijn neef als
heiligschennis in de ooren. Een moeilijke tijd, een tijd van
zwaren strijd en aanvechting, brak nu voor hemp aan, maar
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eindelijk ging het licht hem in de duisternis opp. Wat zal hij
nu doen? Toch de Kerk van Rome blijven dienen in spijt
van zijne overtuiging? Neen, dit kon, dit mocht, dit wilde
hij niet. Hij legde zijn ambt neder om te Orleans in de
Rechtsgeleerdheid te studeeren.
Ook hier muntte hij door zijne groote geleerdheid weldra
boven allen uit en na korten tijd w'as, hifi gepromoveerd tot
Doctor in de Rechten. Uit nederigheid weigerde hij; evenwel
dezen titel en vertrok naar Bourges ome zich verder te
bekwamen.
Hier kwam hij in aanraking met eenige uitstekende mannen,
z.a. Beza, Melchior Wo,lmar e.a. Na eenigen tijd liet hij! de
studie der Rechtsgeleerdheid varen en legde zich o;p► de Godgeleerdheid toe, terwijl hij tevens de Grieksche en Hebreeuwsche taal beoefende. Wat het Latijn betreft, hij kreeg weldra
den naam, dat niemand zijner tijdgenooten keuriger Latijn schreef
dan hij. Maar van meer belang nog -dan zijne schitterende
wetenschap is het feit, dat hij' daar te Bourges openlijk
zijn Heiland beleed en zelfs in de .omliggende dorpen Christus
verkondigde,
Na den dood zijns vaders vestigde hij zich te Parijs, waar
de 23--jarige jonkman spoedig de steunpilaar der Gereform!eerde Kerk genoemd werd. Met gro.oten zegen arbeidde hij'
daar in den Wijngaard des Hoeren, totdat de hevige vervalging hem noodzaakte zijn geliefd Parijs, ja, zijn vaderland te
verlaten. Met diepe smart, maar ook met Christelijke gelatenheid onderging hij dit lot.
Aan -een vriend, die hem beklaagde, schreef hij: „Verdient
de waarheid niet in Frankrijk te wonen, dan verdien ik het
nog minder. Het lot, dat haar treft, wil ik mij ook laten
welgevallen."
In Frankrijk regeerde te dien tijde Frans I, die te vuur
en te zwaard de ketters verdelgde. Tijdens eene processie te
Parijs bevond de Koning zich mede in den stoet, maar was
ook met zichtbaar welgevallen getuige van den vuurdood van
eenige belijders der waarheid. Toen een der martelaren ver
uitriep: ,,Hoe! schept Uw!e Majesteit ook behagen in-basd
onzen dood?" sprak de Koning: „Indien mijn eigen zoon
zoo misdadig ware als gij, zou ook hij den dood niet ontgaan!"
,
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Wat was torch wel de reden, dat die ridderlijke Vorst zoo
hevig tegen de belijders der waarheid woedde? Misschien had
de staatkunde hier evenveel of nog meer deel aan dan de
godsdiensthaat. Wat toch was het geval? Frans I Was in
oorlog met Karel V en om dien machtigen tegenstander met
gored gevolg te bekampen, had 'hij hulp gezocht bij den Paus,
bij► Sultan Soliman II en bij! de Protestantsche Vorsten van
Duitschland. Dit had wantrouwen gewekt bij het Fransche
volk, en inderdaad kon door den „allerchristelijksten" Koning
geen vreemder bondgenootschap gesloten worden dan dit.
Om nu alle w►antrou` n n weg !te nemen eta zijn volk te tonnen,
hoe goed Roomsch hij was, moesten het de aanhangers der
Hervorming ontgelden.
Calvijn vluchtte naar Bazel, waar alle vluchtelingen en
ballingen gastvrij ontvangen werden. Hier bestudeerde hij
verder de Hebreeuw'sohe taal, maar hier schreef hij ook zijn
wereldberoemd werk „Onderricht in den Christelijken Godsdienst," 't welk hij aan Frans I opdroeg. 1535.
Het volgende jaar was hijg in Italië, waarheen hij gereisd
was 'met het tweeledig doel om zijne geknakte gezondheid
zoo mogelijk te herstellen, maar ook, om het licht van Gods
Woord in dat donkere land te ontsteken. Door Renata, Her-

togin van Ferrara, eene vrouw, die de Hervorming zeer genegen was, werd hij vriendelijk ontvangen, maar overigens
kon hij voor het geloof in dit land niets uitrichten; hij moest
zich zelfs door de vlucht uit de klauwen der Inquisitie redden,
die alom gevreesde geestelijke rechtbank, waarvoor niet alleen
ketters werden aangeklaagd, maar allen, die in de oogen der
rechters of hunner handlangers onaangenaam of gevaarlijk waren. Zoo bijv. Prins Jacques van Navarre, zwager van Koning
Ferdinand van Spanje. Deze hooggeplaatste persoon werd op
last van de Inquisitie gevangen genomen, moest staande de
Mis aanhooren en ontving eerst vergiffenis, nadat hij in 't
openbaar door twee priesters met zweepslagen was afgestraft!
En vivat had die Prins misdreven? Hij had gedurende een
enkelen nacht een verbannene geherbergd!
Zelfs Paus Sixtus V werd aangeklaagd, omdat hij eene
nieuwe Bijbelvertaling had doen uitgeven.
Op zijne terugreis naar Bazel reisde Calvijn over Genève
,
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en hier besloot hij eenige dagen rust te nemen en dan verder
te reizen. Hier te Genève werkte die beroemde Farel, de
grondlegger van de Hervorming in die stad. Nauwelijks ver
dat de toen reeds bekende Calvijn zich binnen-namFrel,
de huren der stad ophield, of hij spoedde zich naar diens
herberg, om hem met kracht van redenen te bewegen te
Genève te blijven en hem behulpzaam te zijn in het dienst
Alle moeite was echter tevergeefs: Calvijn verklaarde-rw!ek.
zijn' bezoeker, dat hijg wilde studeeren, reizen en aldus de
waarheid, waar hij kwam, wilde verkondigen. Maar Farel
was de man niet om zich op de eerste weigering, hoe beslist
ook uitgesproken, terug te trekken. Hij richtte zich in zijne
volle lengte op en terwijl hij Calvijn net zijne doordringende
oogen scherp aanzag, sprak hij op diep ernstigen toon:
„Wanneer dit uw laatste woord is en gij, bij uwe weigering
blijft volharden om hier, waar uw hulp zoo dringend noodig
is, met ons te arbeiden in den dienst des Heeren, dan zeg i '
u aan in den naam van den Almachtigen God, dat al uwe
pogingen vruchteloos zullen zijn en al uw. werk ijdel zal
blijken, want dan is het duidelijk, dat gij niet de eere van
Christus zoekt, maar uw eigen eer."
Deze strenge woorden troffen doel. Na eenig zwijgen antWoordde 'Calvijn: „Welaan, dan zal ik blijven en in des
Heeren kracht doen, wat Hij van mij, Zijn geringen dienst
Deze avond Was het keerpunt in Calvijn.'s-knecht,is."
leven; van nu af zou zijn naamf onafscheidelijk aan Genève
verbonden zijn.
Ontzaglijk was de taak, die hem aldaar wachtte. De stad
was in -die -dagen eene Republiek; van het bestuur der Kerk
hadden de bewoners zich vrij gemaakt; van het-vorsten
gezag der Roomsche Kerk had men zich losgerukt en vol
blijde verwachting had men zich in de armen der Reformatie
geworpen. Dit was echter bij'' de meesten niet uit overtuiging
geschied, maar in de valsche meening, dat ze nu vrij waren
van elken knellenden band en voortaan konden leven naar
het goeddunken huns harten. 't Gevolg as dan ook, dat
Genève eene zeer losbandige stad was, waar allerlei openbare
zonden schier straffeloos werden bedreven,
Noch de boetprediking van den gestrengen Farel, noch de
,
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zachtmoedige vermaningen van den beminnelijken Viret
hadden dit kwaad kunnen beteugelen, maar Calvijn's scherpe
blik had terstond gezien, dat alleen een zeer strenge kerke lijke tucht met Gods hulp hierin verandering kon brengen.
Biddende, maar ook vol goeden moed aanvaardde de dienst
zijne moeilijke taak. Het doel, dat hij bij:-knechtdsHr
alles en te, allen tijde beoogde was: de eere Gods. Uit dit
oogpunt moeten al Zijne handelingen en denkbeelden over de
verhouding van Kerk en Staat beschouwd worden, wil men
hem eerlijk en onpartijdig beoordeelen.
Calvijn was geen heilige: een St. Calvijn kennen we niet,
maar hij was een kind Gods, een man vol geloof, die brandde
van ijver voor de eere Gods, gelijk voorheen Israëls Profeten,
en daarbij een consequente geest, een man, die onverschrokken
voortging op den weg, welke hem voorkwam naar de H.
Schrift te zijn. Vandaar eene zekere droefheid, die hem eigen
was; eene onverbiddelijke gestrengheid in de bestrijding der
zonde, die zelfs vaak een schijn van hardheid kreeg. Toch
was hij niet hardvochtig; •dit bewees hij wel anders, toen in
1542 te Genève eene pestziekte uitbrak en hij zich vrijwillig
aanbood pmi de gevaarlijkste kranken te verplegen en hun
den troost des Evangelies 'te brengen. Van nature was hij zelfs
bedeesd en beschroomd.
Voor we den arbeid van Calvijn in Genève gadeslaan, zal
het goed zijn het een en ander mede te deelen omtrent zijne
denkbeelden, vooral van die, waarin hij van de andere Hervormers verschilde.
Ging Luther van het denkbeeld uit: Wat niet verboden is
in de Schrift, is geoorloofd, Calvijn ging van de stelling
uit: wt niet geboden is, is zonde.
Wat de Kerk betreft, wenschte hij eene Presbyteriale inrichting, d. w. z. dat de Kerk door Ouderlingen bestuurd
wordt; van Bisschoppen, zooals de Engelsche Kerk die kent,
wilde hij niet weten. Met de Kerk moest eene maatschapp^elijke levensorde ontstaan en beider doelwit moest zijn: de eere
Gods. Eene Staatskerk, overheerscht door den Staat, heeft
Calvijn nooit gewild, maar van de Overheid eischte hij, dat
ze met alle macht zou ijveren voor de betrachting van Gods
geboden en voor het uitroeien der ketters; ook de Overheid
,
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heeft dus vóór alles de eere Gods op het oog te hebben,
Vandaar de samenwerking van Kerk en Staat te Genève,
Ook in het leerstuk der Uitverkiezing ging Calvijn verder
dan Luther en Melanchton. Uitgaande van Gods Souvereiniteit
die van eeuwigheid bepaalde, wat er met ieder mensch geschieden zou, leerde hij, dat God ook den val van Adam
had gewild, opdat Hij Zijne barmhartigheid in Christus aan
de uitverkorenen zou verheerlijken, en Zijne rechtvaardigheid
in het verloren gaan der anderen. Al zijn degenen, die verloren gaan, zelf de oorzaak hunner verdoemenis, zoo heeft
toch God die besloten. Calvijn zelf noemt dit raadsbesluit het
„decretum. horribile".
Artikel 16 van onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis spreekt
van een trekken uit het verderf en een laten in hun val,
waarin de mensch zichzelf geworpen heeft.
Laat ons niet vergeten, dat de leer der Uitverkiezing alleen
tot troost strekt van het volk Gods en niet mag misbruikt
worden.
Vatten wij nu den draad der geschiedenis weer op .
Calvijn's eerste preek maakte al dadelijk te Genève een
geweldigen indruk en zijn invloed klom met den dag.
Tot onderricht schreef hij, den kleinen Catechismus voor de
Jeugd en de Geloofsbelijdenis, welke beide geschriften in vele
talen werden overgezet. Tevens trachtte hij de Kerkelijke
tucht te herstellen. Hijg verzocht den Raad der stad eenige
mannen af te vaardigen, die, door een predikant bijgestaan,
aan al de inwoners belijdenis van hun geloof zouden afnemen.
Dit geschiedde; den 29en Juli 1536 legden alle inwoners den
eed op de Geloofsbelijdenis af. Een strenge tucht werd ingetvoerd en met ernst de zonden bij. alle standen bestreden.
Speel- en danshuizen moesten gesloten worden; alle ongebondenheid werd streng geweerd en burgerlijke en kerkelijke
Overheid reikten elkaar de hand om; alle openbare zonden
ten strengste te straffen. De tegenwerking bleef niet uit. Er
ontstond eene machtige partij, de Libertijnen, die den strengen
zedenmeester op alle mogelijke wijzen dwarsboomden; om hun
haat en verachting lucht te geven, noemden ze zelfs hunne
honden „Calvijn".
Toch ging de Hervormer onbeschroomd voort, hoeveel
,
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tegenkanting hij o-ok ondervond. Niemand werd tot het H.
Avondmaal toegelaten, die niet toonde door leer en wandel
een lidmaat van Christus te Lijn, en al mocht de Raad in
Januari 1538 bepalen, dat niemand van de tafel des Heeren
mocht worden geweerd, de trouwe predikers bleven onwrikbaar, al gold het ook de aanzienlijksten der stad.
Donkere wolken pakten zich intusschen boven Calvijn's
hoofd samen. Bij eene verkiezing voor leden van den Raad
werden besliste ,vijanden van den Hervormer gekozen. Tegelijkertijd ontstond er twist over de Christelijke feestdagen. Op
het voorbeeld van andere Hervormde gemeenten wenschte
men ook te Genève die dagen te vieren, terwijl Calvijn geen
anderen feestdag wilde dan den Zondag, de wekelijksche
herdenking van 's Heeren Opstanding. Zoo brak het Paaschfeest van het jaar 1538 aan. Eene groote menigte spoedde
zich naar de kerk omi het H. Avondmaal te vieren. Tot groote
verwondering der hoorders stond Calvijn op den kansel, hoewel
de Raad hem- zulks verboden had. Verontwaardiging tintelde
in zijn oog bij het bestraffen der toehoorders over hun zondig
gedrag, om hun overtreding van Gods geboden. „In eene zóó
losbandige stad kan en mag ik het Avondmaal des Heeren
niet uitreiken", sprak hij. Bije het vernemen van deze woorden
werd de gemeente in toorn ontstoken. Woedende kreten werden
gehoord en men poogde ,tot den onverschrokken prediker door
te dringen. Deze week niet voor het oproerig geschreeuw der
opgewonden menigte, maar kort daarna ontvingen Calvijn en
Farel het bevel van den Raad om binnen drie dagen de stad
te verlaten. Zij werden dus uit Genève gebannen tot loon
hunner getrouwheid. Met een bezwaard hart, maar gesterkt
in den Heere, verlieten de getrouwe predikers de ondankbare
stad. God verliet hen echter niet. Farel kreeg te Neufchatel
een uitgebreid arbeidsveld en Calvijn werd met open armen
te Straatsburg ontvangen, waar hij als prediker en Hoogleeraar
een aangenamen en schoonen werkkring vond te midden van
eene gemeente, die hem op de handen droeg.
Zoo verliepen er drie jaren. Te Genève zag het er treurig
uit. De vreugde, dat de strenge prediker was heengegaan,
was van korten duur. De losbandigheid nam bij den dag toe;
de strenge tucht was buiten werking gesteld en in plaats van
,
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de krachtige en bezielende prediking van Calvijn en Farel
hoorde men thans de zwakke en weifelende woorden hunner
opvolgers. In dit troebel water meende Rome uitnemend te
kunnen visschen. Kardinaal Sadoletus,. de Secretaris van den
Paus, zond een honigzoeten brief aan „zijne, welbeminde
broeders, de burgers der goede stad Genève" waarin h* hen
ernstig vermaande, „den rok Christi", de Moederkerk, toch
niet met moedwillige handen te verscheuren, doch als gehoorzame kinderen in den schoot der Kerk terug te keeren,
die met uitgebreide, liefdevolle armen hen verwachtte. Natuur
gebeurde vergeven ;en vergeten zijn.
-lijkouahet
Daar werd plotseling eene waarschuwende stems gehoord.
De door Genève miskende en verworpen Hervormer, die zijne
oude gemeente nog altijd vurig liefhad, greep naar de pen
en met den gloed der heiligste overtuiging bestreed hij de
stellingen van den Kardinaal. Het gro;ote en schoone gebouw
der Heilige Kerk, zoo dichterlijk beschreven door 's Pausen
geheimschrijver, werd door Calvijn met zóó krachtige hand
omver gew`orppen, dat de ontnuchterde Kardinaal van eene
tweede poging afzag.
Genève juichte. Daar had men weer die stoute mannelijke
taal gehoord, waardoor de grootée 'Hervormer zoo dikwijls de
hoorders geboeid had. Men vergeleek het verleden met het
heden,, en ach! welk een 'treurige achteruitgang viel er op
elk -gebied te bespeuren. De vier Burgemeesters, die het
sterkst hadden geijverd voor de verbanning van Calvijn, waren
allen een geweldigen dood gestorven; twee zelfs door een
gerechtelijk vonnis. Harder dan ooit werd er verlangd naar
zijne terugkomst. Immers, alles ging verkeerd. Na lang wikken
en wegen werd Calvijn dringend gebeden terug te keeren in
de stad, waar men hem zoo innig liefhad en hoogachtte.
Want nu juist besefte meen, wat men in hem verloren had.
En Calvijn? Hoewel hij innig 'dankbaar was voor dezen
ommekeer, zoo schreef hij toch, dat hij thans aan de gemeente
van Straatsburg verbonden was, waar God zijn werk heerlijk
zegende. Maar Genève gaf den moed niet op: het hield aan,
dringender dan ooit, en de Kerk van Straatsburg liet hem,
hoe ongaarne dan ook', in zijne keuze vrij. Toen schreef hijs
aan den Raad #der stad het volgende: ,,Wilt ,gij mij weer in
,
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uwe staid hebben, doet dan de heerschende zonden uit het
midden van u weg. Indien gij oprecht mijne wederkomst
begeert, verbant dan de ongerechtigheid, met welke ik binnen
uwe muren niet kan samenwonen. Met een vervallen tucht
en onbeperkte vrijheid om alle kwaad te bedrijven kan ik
m'ij niet verstaan. Niet de Paus, niet de tirannen buiten de
Kerk, maar wellust, dronkenschap, meineed en dergelijke
gruwelen, die de Kerk van haren inwendigen luister berooven,
zijn de ergste vijanden van het Evangelie. Wat baat het, van
buiten de wolven Al te keeren, als de kudde inwendig door
allerlei kwalen verteerd en ten gronde wordt gebracht!"
De Raad der stad beloofde zich in alles naar zijne wenschen
te gedragen. Nu kon en mocht hijg niet langer weigeren. Hij
nam afscheid van Zijne talrijke vrienden te Straatsburg en de
dankbare stad schonk hem het burgerrecht en b,o,od hem
levenslang zijne jaarwedde aan. Nam hij het eerste met groots
erkentelijkheid aan, voor het tweede bedankte de onbaatzuchtige man zeer beslist; geldgierigheid was zijn gebrek niet.
Men schreef 13 September 1541. Genève was in feestdos
getooid. Jong en oud spoedde zich ter poorte uit om jubelend
den man in te halen, die Men met biddend verlangen reads
weken lang verwacht had. Eene ongekende vreugde heerschte
in veler harte. Eindelijk
daar naderde de geliefde prediker,
de groote Hervormer, omstuwd door eene groote menigte,
tegemoet gegaan door nog meerderen. Hier en daar steeg een
danktoon naar Boven, die weerklank vond in aller harten, en
weldra klonk uit duizenden monden een lofpsalm tot eere van
God, die alle dingen boven bidden en denken had wel gemaakt.
Calvijn was ontroerd; welk eene omkeering! Voor drie
jaren had hij; dezen zelfden weg betreden, maar toen als een
balling, een uitgeworpene, en nu --- jubelend ingehaald door
duizenden' Hier werd wel het Woord des Heeren bewaarheid:
„Die Mij eeren, zal Ik eeren."
Hij stond stil. De Psalm was geëindigd. Zegenend hief hij
de handen omhoog en onder ademlooze stilte ruischten de
woorden van zijne lippen: „De Heere zegene u en behoede
u; de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij .0
genadig; de Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve
u vrede."
-
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En uit veler hart en van veler lippen klonk een p'lecht2g
„Amen."
In zijne rijk versierde woning aangekomen, kwamen nog
vele oude en nieuwe vrienden den gevierden man hunne
gelukwenschen aanbieden. Is het wonder, dat Calvijn, diep
getroffen over zoo vele bewijzen van liefde, uitriep: „Deze
dag is de schoonste mijns levens,"
Aan een vriend schreef hijg Benige dagen later: „De Genèvers
kwamen mijn uren ver tegemoet; elkeen verfoeit mijne ver
wilde ,ik hunne getuigenis gelooven, dan heeft-banig:e
niemand kennis van dit feit gedragen. Ik ben dus gen.00dzaakt om te gelooven, dat niet de menschen, maar de huizen
mij uit de stad verdreven hebben!"
IJverig en vol hope begon hijl de veeiomvattende taak, die
hem wachtte. Hij wilde met Gods hulpf de loszinnige stad
herscheppen in eene plaats, die een voorbeeld zou worden
van godsvrucht, orde en goede zeden. De tucht wfenschte hij
toegepast te zien op alle leden der gemeente. Rijken en arm-en
waren onderworpen aan hetzelfde gestrenge toezicht, dat op
den wandel der geloovigen werd gehouden door een kerkelijk
lichaam, Consistorium of Presbyterium genoemd. Deze vergadering bestond uit zes predikanten en twaalf ouderlingen,
De dwalenden werden voor deze vergadering ter verantwoording geroepen en de opgelegde straffen moesten de
geneesmiddelen zijn om de verdoolde broederen terug te voeren
in de gemeenschap met hunnen Heere.
Vol vertrouwen .onderwierp Genève zich aan het uitgebreid
gezag van zijn leidsman, maar dat het toezicht zich over zóó
vele zaken zou gaan uitstrekken, dit had niemand vermoed.
Zeker was de tucht in sommige opzichten te streng, maar men
vergete niet, dat Genève een zeer strenge tucht noodig had en
dat Calvijn de groote macht, die hijg bezat, niet misbruikte,
maar met de grootste nauwgezetheid ijverde voor het waarachtig welzijn der gemeente, die aan zijn zorg was toeevertrouwd.
Eenigen tijd later werd door zijne ijverige bemoeiingen het
huisbezoek ingesteld, daarin bestaande, dat op gezette tijden
des jaars door een leeraar, een ouderling en een lid van den
Stedelijken Raad een bezoek bij de burgers werd afgelegd om,
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hun rekenschap te vragen van hun geloof en wandel. Het
groote nut, van deze instelling zal stellig niemand betwijfelen.
De kroon op zijn arbeid was de stichting eener Hoogesohool,
die in 1559 plechtig ingewijd werd en waar de keurbende
der 'Calvinistische jongelingen zich aan de voeten van den
grooten Hervormer en zijner medehelpers neerzetten om de
wetenschap, wier beginsel de vreeze des Heeren is, van de
lippen der Hoogleeraren te hooren. Deze beroemde Universiteit
is de kweekplaats geworden van het echte Calvinisme. Uit
alle -oorden van Europa kwamen de kweekelingen om de
daar geleerde beginselen in hun eigen vaderland verder te
verbreiden. In de gehoorzaal dier ,,Academie hebben ook
Lodewijk van Nassau en Marnix van St. Aldegondee neergezeten.
Men m^eene intusschen niet, dat het leven van Calvijn
nu kalm en rustig voortging en er voortaan slechts bloemen
op zijn levenspad bloeiden, Verre vandaar! Omringd van
doornen en distelen, waren ook de verdere jaren zijns levens
rijk aan moeite en verdriet, maar hij bleef staande, omdat
hiji onder alleomstandigheden des levens, evenals Mozes, zich
aan God vastklemde, als ziende den Onzienlijke.
Eene droevige gebeurtenis in het leven van den grootgin
,

Hervormer was de terechtstelling van Servet, Voor deze daad
werd Calvijn een paar eeuwen lang verantwoordelijk gesteld
en zijne vijanden hebben niet nagelaten dit feit als een zwarte
vlek op zijn leven aan te wizen. Men dient echter in 't oog
te houden, dat latere onderzoekingen aan 't licht hebben
gebracht, dat Calvijn heel wat minder aandeel heeft gehad
in den dood van Servet, dan men eertijds meende, ja, dat hij
zelfs voor den veroordeelde in de bres sprong; ook moet men
steeds menschen en hunne daden plaatsen in de lijst van hun
tijd, Wil men billijk oordeelen.
En nu de teekening dier droeve gebeurtenis.
In den killen, morsigen kerker van het oude Genève zat
in den nacht van den 26en October 1553 een gevangene
bedrukt terneder. Ordeloos hing het haar langs zijn ver
bleek gelaat. Het nu en dan krampachtig wringen-.magerdn
zijner handen toonde, dat het in het hart van dien gevangene
geweldig storrnde.
Deze man was de !wielbekende Michael Servet, die als
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geneeskundige en godgeleerde een grooten naam had gemaakt,
maar die, helaas! bij al zijne geleerdheid niet geleerd had
zijn verstand gevangen te gevenonder de gehoorzaamheid
van Gods Woord.
Hoe kwam deze man, die waarlijk meende God op zijne
wijze te dienen en te eeren, hier, in het Protestantsche Genève
in den kerker?
Een kort overzicht van zijn leven zal het antwoord op► deze
vraag geven.
Michael Servet was van Spaansche afkomst en werd geboren
in hetzelfde jaar, waarin Calvijn het eerste levenslicht aanschouwde, dus in 1509. Daar de knaap reeds vroegtijdig
blijken gaf van een scherp verstand en een onderzoekenden
geest, bestemde zijn vader, een oppassend kantoorbeambte,
hem voor de studie. Te Toulouse, in Frankrijk, beoefende hij
tegelijkertijd de rechtsgeleerdheid en de geneeskunde en in
beide vakken maakte hij verbazende vorderingen. Daar te
Toulouse kwam hem ook de Bijbel in handen, dien hij met
klimmende belangstelling las en waardoor zich eene wereld
van gedachten bij hem ontsloot. Het diepe bederf der Roomsche
Kerk zag hij duidelijk in en in vele opzichten kon hij zich
vereenigen met de gevoelens der Protestanten, doch niet met
alle. Het leerstuk der Drieëenheid mishaagde hem; hiermee
kon hij geen vrede hebben. De geschriften der Kerkvaders
Athanasius en Augustinus konden hem op dit punt ook niet
bevredigen en onversaagd tastte hij: dit leerstuk aan om, zooals
hij zich uitdrukte, zoo mogelijk „de dwaling uit te roeien
en aan de beuzelarijen der wijsgeeren een einde te maken."
Omstreeks dezen tijd werd hij geheimschrijver bij den
biechtvader van Karel V en deze betrekking bracht niet
weinig bijaan zijne verdere vorming. Nadat hij Spanje door
reisd had, kwam hij in Duitschland en Zwitserland en maakte
kennis met de voornaamste Hervormers, o.a. ook met Zwingli,
doch zijne stellingen of liever dwalingen werden door
Rootnschen en Onroom'schen natuurlijk fel bestreden.
Te Parijs voorzag hij in zijn onderhoud door het houden
van voorlezingen over de Wiskunde en verzamelde tevens een
kring van vrienden om zich, Wien hij zijne denkbeelden ver
Korten tijd later vestigde de onrustige man zich te-kondige.
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Lyon, bestreed de gebrekkige geneeskunde in Frankrijk en
onderhield Bene drukke briefwisseling met de voornaamste
Godgeleerden van zijn tijd, dus ook met Calvijn.
Intussehen had hij zich langen tijd bezig gehouden met het
schrijven van een boek, getiteld: „Herstelling des Christendoms", en na veel moeite gelukte het hem dit werk gedrukt
te krijgen, zoodat ieder belangstellende er thans kennis van
kon nemen. De hoofdinhoud van zijn denkbeelden komt op
het volgende neer:
God is een ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, onbegrijpelijk
Wezen, die om zich te openbaren twee gestalten aangenomen
heeft; de eene is die van het Woord, de andere die van den,
Heiligen Gelest. 't Woord heeft zich met den mensch Jezus
vereenzelvigd en verdient daarom Goddelijke eer en aanbidding. De Heilige Geest werkt meer als eene onzichtbare kracht
op de verandering, verbetering en de heiligmaking des menschen.
Eens, als Jezus het Koninkrijk den Vader zal overgeven, zal
noch het Woord, noch de Heilige Geest meer zijn; beiden
zullenopgaan in God, die alles in allen wezen zal.
Zoo wordt dus het persoonlijk en eeuwig bestaan van den
Zoon -en van den Heiligen Geest geloochend en niet aan een
Wezens-, maar aan een Openbarings-Drieëenheid geloofd.
Dit boek maakte grooten opgang, maar werd ook, zooals
licht te denken is, alom door de geestelijkheid verboden. Men
vorschte den schrijver uit en weldra zuchtte Servet in den
kerker 'te Vienne. Calvijn zond de brieven, die hij van Servet
bezat, aan het Fransche Hof als bewijsstukken van zijne
schuld, want iemand, die zoo in zijne dwalingen volhardde,
moest, door wien dan ook, tot zwijgen gedwongen worden,
meende Calvijn. Servet ontsnapte echter aan de klauwen
der Inquisitie en wilde zich nu naar Italië begeven, op
welke reis hij Genève aandeed. Hier, in eene Gereformeerde
stad, meende hij volkomen veilig te zijn en besloot hij; derhalve er een paar dagen uit te rusten. Calvijn meende echter
den Raad der stad opmerkzaam te moeten maken op het
gevaarlijke van dezen vluchteling en verzocht zijne inhechtenisneming, waaraan de Raad voldeed.
„Een verstokt zondaar," schreef Calvijn, ,,zooals deze man,
moest onschadelijk gemaakt worden. Dit te betrachten was mijn
,
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plicht. De dwalingen vermenigvuldigen zich dagelijks zoozeer,
dat het Gods eere schade doet. Indien de personen, die van
God de macht ontvangen hebben om het kwade te stuiten,
zulks niet doen, wat zal er dan te wachten zijn! De Roomschen
zijn zoo naijverig op hun geloof; moeten dan de Christelijke
overheden zulks niet zijn, waar het eeuwige waarheden geldt ?"
Bovendien werd S ervet van staatkundige woelingen beschuldigd.
Voor den Raad gebracht, weigerde de beschuldigde zijne
dwalingen te herroepen, slingerde Calvijn herhaaldelijk harde
beschuldigingen naar 'het hoofd en beklaagde zich over zijne
gevangenneming, die hij hoogst onrechtvaardig noemde..
Meermalen bezocht Calvijn hem in zijn kerker en zocht hem
van zijne dwalingen terug te brengen, doch alle pogingen
rolaren 'tevergeefs en nu meende 1h4 te mogen gelooven, dat
Servet een verworpen mensch was. De Geneefsche Overheden
wonnen den raad . in van de voornaamste Zwitsersche Gemeenten en veroordeelden Servet ten laatste „wegens lasteringen tegen de Heilige Drieëenheid en tegen den kinderdoop"
om levend verbrand te worden. Calvijn en zijne ambtgenooten
verzochten wel een zachter vonnis, maar de Raad bleef onverbiddelijk, en aan den grijzen Farel, die uit Neufchatel
was overgekomen, werd opgedragen Servet met zijn doodvonnis
bekend te maken.
„Ik kom", sprak Farel op strengen toon, ,,om u aan te
zeggen, dat de dag uws doods daar is. Begeert gij uwe zonden
te belijden en u ve goddelooze gevoelens te herroepen? Zoo
niet, bereid u dan voor de groote reis."
De gevangene werd zichtbaar door vrees overmeesterd.
Zijne oogen schoten vuur en hartstochtelijk riep hij uit: „God
zal u ter verantwoording roepen, wreedaards, die uwe handen
met het bloed van een onschuldige bezoedelt. Het uur der
wrake zal slaan: ik verwacht u voor den rechterstoel Gods!"
De droefheid overstelpte hem; en een luid snikken verbrak
de pijnlijke stilte, die er in de sombere gevangenis heerschte.
Weer poogde Farel den veroordeelde over te halen zijne dwalingen te herroepen, maar vruchteloos. „Het ware mij zoet,"
sprak de arme veroordeelde, „in vrijheid heen te gaan, maar
te duur zou ik de vrijheid koopen, als ik ze betaalde met de
,

verloochening mijner beginselen". Eene voor hem ongewone
kalmte 'daalde in zijn ziel neder en rustig ging hij voort:
„Ik vrees den dood niet, maar als een misdadiger te moeten
sterven, dit verscheurt mij: het hart."
Hij bad tot den Heere om► troost, maar welk, een verschil
is er 'tusschen den marteldood van zoovele getrouwe belijders
der waarheid en de houding van Servet. Vooral als we hem
straks op den brandstapel zien staan, biddende en worstelende,
is de tegenstelling tusschen hemi en de martelaren van
vroegeren en lateren tijd, die vaak juichten in de vlammen,
in 't oog loopend groot.
Op de vraag van Farel, of er ook nog iets was wat hij:
begeerde, drukte hij den w^ensch uit nog eenmaal Calvijn te
mogen spreken. Onmiddellijk verscheen de Hervormer, door
twee Raadsleden vergezeld. „Vergeving," sprak de veroordeelde, terwijl hij de hand toestak aan den man, dien hij
dikwijls zwaar beleedigd had. Kalm' antwoordde Calvijn: „Ik
heb nooit eenigen wrok tegen u gekoesterd, noch mij willen
wreken, met hoeveel bitterheid gij mij: ook steeds beantwoord
hebt. Vraag liever vergiffenis aan God, Dien gij gelasterd
hebt en aan den Zone Gods, Dien gij onteerd hebt."
Servet zuchtte en zweeg. Hij wilde en kon zijne gruwelijke
dwalingen niet erkennen en Calvijn zocht zijne studeerkamer
op, klagende over de verstoktheid van den man, die met zijne
groote gaven een sieraad van Gods Kerk had kunnen zijn.
Twee - uren later wwerd de gevangene naar den bekoorlijken
heuvel Champel geleid, waar de houtmijt was opgericht en
de beul hem reeds wachtte. Luide bad de martelaar: „Jezus,
Gij: Zone des Eeuwigen Gods! ontferm U mijner!" Vruchteloos
smeekte Farel hem om; te bidden: „Jezus, Eeuwige Zone
Gods!" Maar de bitterheid scheen uit de ziel van Servet geweken en vol vertrouwen riep hij tot den eenigen Helper in
nood. Voor het Raadhuis werd hem zijn vonnis voorgelezen
en toen hij vernam , welk een vreeselijke dood hem wachtte,
viel hij sidderend op de knieën en smeekte om, een zachteren
dood. „Wanneer ik gedwaald heb," riep, hij uit, „dan heb ik
het in onwetendheid gedaan. Ik meende de eere Gods te
bevorderen. Doodt mij met het zwaard; gij bereikt dan toch
uw doel en ik word minder gemarteld."
,
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Zijne smeekingen waren echter tevergeefs. Op de strafplaats aangekomen knielde hij neder en bad: „Jezus! bewaar
mijne ziel! Zoon des Eeuwigen Gods! ontferm U mijner!"
Weldra was hij aan den paal geketend, het hoofd met een
krans van stroo omwoeld en zijn boek om zijn middel gebonden. „Bidt voor mij!" riep de ongelukkige tot de ontroerde
menigte, 'toen de beul den brandstapel aanstak. Het strop
vatte vuur en hoog stegen de vlammen op . Een snijdende
smartkreet, die vriend en vijand deed huiveren van schrik,
klonk uit den mond van den martelaar. De brandstapel
bestond, helaas! uit nat, versch hout, waardoor Servet's
doodsstrijd lang duurde en hij vreeselijk leed. Onophoudelijk
klonken uit het midden der vlammen de woorden:
,,Jezus! Zone des Eeuwigen Gods! ontferm U mijner!" Het
volk kon het martelen niet langer aanzien en wierpi hem met
brandende takkebossen op het lichaam om aan zijn lijden
een einde te maken.
In menig oog blonk een traan, toen het lichaam van Michael
Servet tot asch verbrand was. Het was 27 October 1554.
Hoe barbaarsch deze straf ook was, men vergete niet in
welk -een tijd Servet leefde. Mannen als de zachtmoedige
Melanchton en Beza keurden deze terechtstelling goed, en ook
vergete men niet, dat Calvijn vermindering van straf heeft
gevraagd. Of er in dit strenge rechtsgeding geheel naar den
geest der liefde is gehandeld is een andere vraag. Doch laat
ons niet oordoelen, maar het oordeel overlaten aan Hem', die
rechtvaardig oordeelt en eens iegelijks werk zal doen komen
in het gericht.
Na den dood van Servet heeft Calvijn nog ruim negen
jaren mogen - arbeiden in den Wijngaard des Heeren, en
zwaar waas de taak, die ;op zijne schouders rustte, te zwaar,
als God hem niet wonderlijk gesterkt had. Immers bij het
klimmen zijner jaren en bij het afnemen zijner lichaams"
krachten scheen zijn werkkracht te vermenigvuldigen. Men
oordeele: Behalve zijne gewone predikaties des Zondags hield
hijg viermaal per week openbare lezingen over de Heilige
Schrift; des Donderdags behartigde hij de belangen der gemeen,
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te in den Kerkeraad; naar tal van 'plaatsen schreef hij geregeld
brieven van vermaan en onderricht, bestreed onophoudelijk met
woord en pen de vele dwaalleeraars dier dagen, sprong gestadig
in de bres voor zijne vervolgde geloofsgenooten in Frankrijk,
behartigde de belangen der Waldenzen, was de vraagbaak
van rtal van gemeenten en onderhield een drukke briefwis
zijn voormalige ambtgenooten Viret en Farel.-selingmt
Bovendien gaf hij zijne gewone lessen aan de Hoogeschool,
schreef uitgebreide verklaringen van tal van Bijbelboeken en
diendetevens als rechtskundig adviseur den Raad der stad
Genève, waarbij zijne uitgebreide kennis als rechtsgeleerde
hem! 'zeer te stade kwam.
In '1555 begon Calvijn te sukkelen. Een hevige koorts
bracht hem op den rand van het graf, maar nog was zijn
einde niet gekomen. Hij herstelde en werkte weer even hard
als tevoren. Toch verminderden zijne krachten zoozeer, dat hij
somtijds niet in staat was het predikambt te bedienen. Maar
rust gunde hi* zich niet. Als hij, gefolterd door vele kwalen,
te zwak was om zijne legerstede te verlaten, dan arbeidde hij
op 'zijn bed en als zijne pijnen hemt beletten de pen ter hand
te nemen, dan dicteerde hij zijne prachtige Bijbelverklaringen
aan zijne vrienden.
Den -6e11 Februari stond hij voor 't laatst op den kansel.
Onder ademlooze stilte werd zijne treffende leerrede over:
„God, 'het hoogste en alverzadigende goed" door de aandachtig
luisterende 'schare aangehoord. Midden onder zijne toespraak
kreeg hij eerre hevige bloedspuwing en iedereen begreep, dat
de machtige prediker voor 't laatst de gemeente gesticht had;
dat de dagen van den grooten Hervormer geteld waren en
weldra, ten einde zouden zijn.
De Kerkeraadsvergadering bezocht hij nog tot den laatsten
Donderdag in Maart; toen werd ook deze arbeid hemp
onmogelijk.
Onvergetelijk voor Genève was de 2e April, de Paaschdag.
Terwijl rijk en arm zich naar het bedehuis spoedde om het
heerlijke 'feit van 's Heeren Opstanding te herdenken, liet de
doodelijk kranke Calvijn zich in een draagstoel naar de kerk
brengen ;om nog eenmaal in het midden der gemeente den
naam des Heeren aan te roepen en uit de handen van zijn
,
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vriend Beza de bondzegelen te ontvangen. Het was hem onuitsprekelijk goed in 's Heeren Huis en met bevende stem
hief hij met de gemeente het Psalmgezang aan tot lof van
Hem, die ook Calvijn had lief gehad met eene eeuwige liefde..
Zijn aangezicht blonk van vreugde, toen hij bad:; „Nu laat
Gij 'theere, Uw! dienstkn echt gaan in vrede, naar Uwe Woord
want mine oogen hebben Uwe zaligheid gezien." Zijn lijden
na^n bij den dag toe, maar hoe z`w'aar het ook was, nooit
morde hij; somtijds zuchtte hij : ,,Hoe lange, Heere ?" Leed
het lichaam, de geest bleef helder. Onafgebroken arbeidde hij
op zijn ziekbed, schreef aan vele gemeenten heerlijke brieven
van vermaning en vertroosting, schreef eene uitlegging van
de 'vijf Boeken van Mozes en begon de verklaring van het
Boek Jozua, doch dit werk mocht hij niet voltooien. Toen
zijne 'vrienden hem bestraften, omdat hij te veel van zijne
zwakke krachten vorderde, luidde zijn antwoord: „Wat! zoudt
ge dan willen, dat de Heere m'ij ledig vond ?"
Den 26en April liet hij den Raadsheeren vragen, of ze hem'
konden verwachten, opdat hij afscheid van hen nemen kon.
Als antwoord begaf zich de geheele Raad met de Burgemeesters
aan 't hoofd naar de nederige woning van den grooten man,
die hen in zijn ziekenvertrek moest -ontvangen. In gevoelvolle
woorden dankte hij de hooge vergadering voor de eere, die
ze hem aandeden. Openlijk deed hij belijdenis van zijne gebreken en vroeg nederig vergiffenis voor zijne tekortkomingen.
Hij 'sprak van de groote dingen, die God te Genève gedaan
had en vermaande hen den Heere voor oogen te houden ook
in het bestuur der stad, welke God hun ter regeering had
toevertrouwd. In een vurig gebed droeg hij. Regeering en
volk aan den Heere -op, -en met tranen in de oogen drukten
de achtbare mannen de hand van hun stervenden voorganger.
Den volgenden dag nam hij een niet minder roerend afscheid
van 'zijne ambtgenooten, hen smeekende toch zorg te dragen
voor de kudde, waarover de Heere hen tot herders had
aangesteld.
Nog eene maand duurde zijn lijden. Den 27en Mei, des
avonds rte 7 uren, legde de m'oêgestreden dienstknecht des
Heeren het matte hoofd neder om de ruste te beërven, die
er overblijft voor het volk van God. Heel Genève stond
-
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weenende aan de groeve, waarin het stoffelijk overschot van
Johannes Calvijn werd neergelegd tot den heerlijken morgen
der Opstanding. Men treurde, ja, maar men gevoelde daar ook
de beteekenis der woorden: „De leeraars nu zullen blinken
als de glans des uitspansels en die er velen gerechtvaardigd
heb-ben als de sterren, altoos en eeuwiglijk." Geen monument
dekt 'het graf van den grooten Hervormer, maar van hem
gelden de heerlijke woorden uit het Boek der Openbaring:
,,Zalig 'zijn de do,oden, die in den Heere sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hunnen
arbeid en hunne !werken volgen hen."

XLIII.
De Hervorming in Engeland.

Niet overal is de Hervorming op dezelfde wijze tot stand
gekomen •en niet in elk land verwekte de Heere een man,
die als Hervormer optrad en tevens e-en eigenaardig stempel
op zijn arbeid drukte, zooals bijv. Luther in Duitschland en
Calvijn `te Genève. Velerlei waren de middelen, waardoor in
verschillende landen het licht weer op den kandelaar in
Christus' Kerk geplaatst werd. In Engeland moest een in alle
opzichten onwaardig Koning het land van het Pausdom losrukken en alzo.o den eersten stoot geven voor het tot stand
komen van de 'gezegende Kerkhervorming.
Er is een tijd geweest, dat het Pausdom( oppermachtig was
in Engeland, zoodat zijne koningen het zich tot eene eere
rekenden het paard bijl den toom te mogen leiden, waarop
de II. Vader in alle praal gezeten was.
De Pieterspenning bracht het dubbele op van 's Konings
inkomsten, en hoe onbeperkt in dit land de invloed van den
Paus was in de 12e eeuw, blijkt overtuigend uit de boete,
aan Koning Hendrik II opgelegd wegens zijne ongehoorzaamheid. Deze vorst moest barrevoets vier mijlen afleggen, den
ganschen nacht daarop volgende biddende en vastende in de
kerk te Canterbury doorbrengen en ontving ten slotte van
de monniken tachtig geeselslagen op den ontblooten rug. Na
deze zoogenaamde heilzame strafoefening ontving de arme
vorst absolutie!
Maar
't kan verkeeren! De latere Koningen gevoelden

302
bitter weinig lust om aan den leiband van Rome te loopen
en hunne bevelen van het Vaticaan te ontvangen. Reeds in
de dagen van Witlef stoorde men zich bedroefd weinig aan
den Paus en kwam het zelfs tot eene breuk met Rome, die
wel weer geheeld werd, maar toch den Pausen leerde, dat
hunne 'hooge sprongen in Albion uit waren.
Hoewel in 1428 de beenderen van Wiclef werden opgegraven
en verbrand en de àsch in de rivier gestort werd; hoewel
zijne kvolgelingen verjaagd of gedood werden, was toch het
licht, door dezen Voorloop► er der Hervorming ontstoken, niet
geheel uitgebluscht. Nog in 1506 werd een vroom ►man levend
verbrand wegens kettersche gevoelens. Twintig jaren later
had Tindal de Bijbelvertaling van Witlef te Antwerpen laten
drukken. Toen de uitgave gereed was, merkte de vrome man
tot zijne groote droefheid, hoeveel grove fouten deze uitgave
aankleefden -en het ontbrak hem aan geld om Bene nieuwe
uitgave het licht te doen zien.
In dezen nood riep hij tot God om uitkomst, en zie de
Heere schonk uitkomst, maar anders, dan de godvreezende
uitgever gedacht had. De bisschop van Londen bedacht, wat
deze Bijbels voor de Room'sche Kerk konden uitrichten en
liet daarom alle beschikbare exemplaren opkoopen en openlijk
op de markt verbranden. Ook hier bleek het weer, dat ook
de vijanden soms Gods raad moeten uitvoeren, want door
deze daad van den Bijbelhatenden bisschop kreeg het Engelsche
volk eene betere uitgave van Gods Woord in handen.
Tindal echter stierf in Vlaanderen den marteldood.
Koning van Engeland was te dien tijde Hendrik VIII, een
vurig vereerder van den Paus en een hevig vervolger der
Hervormden. Hij had zelfs, zooals we gezien hebben, naar
de pen gegrepen gom' Luther te, bestrijden, waarom de Paus
hemp den eerenaam gaf van „Verdediger des gel,00fs ".
Intusschen stortte de Koning zich in een poel van misdaden,
waardoor de goede verstandhouding tusschen hem en den
`Paus verbroken werd. Hendrik was met 's Pausen goedvinden
gehuwd met de weduwe zijns broeders, doch een poos later
wilde hij van haar scheiden, opdat hij de jonge en schoone
Anna Bolein zou kunnen huwen. Clemens II weigerde beslist
zijne toestemming tot deze echtbreuk te geven, doch nu liet
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de Koning op raad van Thomas Cranmer, een man, die in
zijn hart de Hervorming was toegedaan en later Aartsbisschop
van Canterbury werd, zijn huwelijk door eenige gedienstige
Godgeleerden voor nietig verklaren en trouwde toen de vrouw
zijner keuze. Toen de Paus den Koning om deze daad in den
ban deed, beantwoordde Hendrik dit vonnis met zich los te
rukken van den R.00^mschen Stoel en zichzelf tot hoofd der
Engelsche Kerk te verheffen. Hierdoor werd de Kerk
onafhankelijk van den Paus, maar de inwendige toestand
bleef onveranderd, want Hendrik haatte de Hervormden even
vinnig als den Paus. In uitwendige dingen, in de Kerkenordening, werd eenige verandering gemaakt, maar meest uit
eigenbelang, zo,oals het opheffen der kloosters, waardoor onmetelijke rijkdommen in zijne handen vielen, die hij voor
een groot deel verkwistte. Voorts stelde hij eenige leerregels
op en liet iedereen ter dood brengen, die daar niet mee
instemde. Weldra vloeide het bloed van Roomschen en Onroomschen en de aanhangers van den Paus hingen heel
broederlijk aan dezelfde galg met de aanhangers van Luther.
De Paus was woedend; hij verdoemde den Koning, gaf zijne
ziel aan den duivel over, 'm'aar niets baatte. Hendrik ging
zijn gang en stoorde zich aan Goddelijke noch menschelijke
wetten. Toen hij, genoeg had an Anna Bolein, liet hij haar
valschelijk van misdaadbeschuldigen en ter dood brengen,
omdat hij thans -het -oog geslagen had op Bene andere dame,
Johanna Seymour, met wie hij bok huwde en die stierf bij
de geboorte van haar zoon, die later als Koning Eduard VI
zijn vader opvolgde. De vierde `vrouw' werd door Hendrik VIII
verstooten, de vijfde ter dood gebracht. Zijne zesde gemalin
overleefde hem.
't Was een verademing voor het Engelsche volk, toen in
1547 de wreede en zedelooze Hendrik VIII door den Heere
werd opgeroepen om rekenschap van zijne daden af te leggen.
Hij werd opgevolgd door zijn negenjarigen zoon Eduard
VI, een godvreezend jongeling, die de Hervorming der Kerk
onmiddellijk ter hand nam, de beelden verwijderde, de Mis
afschafte en op ruime schaal niet alleen de Heilige Schrift,
verspreidde, maar ook beval, dat het volk in de waarheid
Gods zou onderwezen worden. Zijn aanhoudend gebed was
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voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, voor den bloei der
Kerk, voor de verheerlijking van den Naam des Heeren.
Eenswillend met Gods wegen leefde hij, niets begeerende, dan
dat hij met zijn -volk in eenvoudigheid den Heerti kon dienen.
't Was een groote slag, toen deze vrome vorst op jeugdigen
leeftijd in 1553 overleed.
Eduard had zijn nicht Johanna Gray, die evenals hij den
Heere innig liefhad, tot zijn opvolgster benoemd, maar
nauwelijks had deze jeugdige vrouw de teugels van het bewind
in handen, of Maria, de streng Roomschgezinde stiefzuster
van den overleden Koning, deed hare aanspraken op den troon
gelden )en vatte de wapenen o;p. Johanna Gray dolf hei
onderspit en boette hare kortstondige regeering met den dood,
terwijl Maria als de wettige Koningin gehuldigd werd. Bange
dagen braken voor de Protestanten dan onder het vierjarig
bewind der ,,bloedige Maria", gelijk zij genoemd werd. Meer
dan 400 ersonen moesten den brandstapel beklimmen om
hun geloof met den dood te bezegelen, waaronder ook de
vrome bisschoppen Ridley en Latimer, de opstellers der
Engelsche Geioofsb•elijdenis in 42 artikelen. Moedig ondergingen ze hun vonnis. Hoewel Latimer door ouderdom gebogen
was, stond hij krachtig als een jongeling op den brandstapel
en toen het vuur ontstoken werd, riep hij zijn lotgenoot toe:
„Houd u bedaard, mijnheer Ridley en gedraagt u als een man.
Wij zullen heden door Gods genade in Engeland een licht
ontsteken, dat nimmer uitgebluscht zal worden." Zijn lijden
was kort; hij stierf met de bede !op de lippen: „0, Vader
in den Hemel! ontvang mijne ziel!" De doodstrijd van Ridley
was heviger en van langer duur, maar ook voor hem nagym
het lijden een einde en zijne ziel was bij God.
Thomas Cranmer, de Aartsbisschop van Canterbury, was
onder het bestuur van Eduard. VI, di-en hij gekroond had,
een man van gewicht geworden en ijverig had hij dien
vromen Vorst gesteund in zijne maatregelen tot reformatie
der Kerk. Geen wonder dus, dat de fanatieke Maria hem als
een ketter beschouwde en hem in hechtenis liet nemen, al
had Cranmer haar, jaren -geleden, het leven gered. Voor zijne
rechters gebracht bezweek de oude vreesachtige Aartsbisschop
in de ure der verzoeking: om zijn leven te redden ver,
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loochende hij zijre Heiland, herriep hij zijne gevoelens en
beloofde, dat hij zich aan den Paus onderwerpen zou.
Rome juichte om dezen afval, terwijl Gods kinderen treurden
over deze verloochening van een man, dien ze een pilaar der
Kerkwaanden te zijn. De 21e Maart 1556 werd aangewezen
als de dag, waarop hij in de St. Mariakerk te Oxford openlijk
belijdenis zou afleggen van zijn terugkeer in de Roomsche
Kerk. Maar de Heere ontfermde zich over den ontrouwen
discipel. Gelijk Petrus weleer, beschreide hij: met bittere tranen
zijne verloochening in de ure des gevaars en God schonk
hem genade om in zijn sterven moediger te zijn dan in zijn
leven. De bestemde dag was aangebroken. Het kerkgebouw
was overvol, wfant ieder wenschte te hooren, hoe de afvallige
zijne bekende gevoelens zou herroepen.
Toen de dienst was aangevangen, sprak de priester hem toe,
zeggende: „Spreek thans openlijk uwe geloofsbelijdenis uit, opdat niemand aan de oprechtheid van uw berouw moge twijfelen."
Langzaam staat de grijze Cranmer op en onder ademlo oze
stilte sprak' hij: „Dat wil ik gaarne doen. Vooraf verzoek ik
echter de vergadering met mij, 'te bidden,"
Hierop knielde hij neder en in een vurig gebed beleed hij
onder tranen zijne zonde en smeekte den Heere vergeving
voor zijne verloochening. Toen hijg zijn gebed geëindigd had,
sprak hij tot de schare: „Dit smart mij het meest, dat ik
uit vrees voor den dood mijn Heere verloochend heb. Deze
mijne rechterhand heeft die groote zonde bedreven, doch als
ik straks op den brandstapel sta, zal ook deze hand het eerst
de straf des vuurs ondergaan."
Eenige dagen later Werd de houtmijt voor hem! opgericht.
Toen de vlammen zich verhieven, stak de grijsaard zijne
rechterhand uit en terw7j l het vuur langzaam; de hand verteerde, riep hij klagend uit: „Ach! deze hand, deze ontrouwe
hand heeft gezondigd!" Nog een paar malen hoorde men uit
de vlammen de droeve klacht: „Onwaardige rechterhand!"
Toen de bede: „theere Jezus! ontvang mijnen geest!" en
toen bleef het stil: hij was ingegaan in het Vaderhuis met
zijne vele woningen.
Twee jaren later stierf „de bloedige Maria" en nam d^
vervolging der Protestanten in Engeland een einde.
,
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Zij werd opgevolgd door haar beroemde zuster Elizabeth,
die de Hervorming hartelijk genegen was en het werk van
Eduard VI voltooide. De door dezen Koning ontworpen Geloofsbelijdenis werd herzien en tot 39 artikelen teruggebracht,
die nog de belijdenis is der Engelsche of Anglicaansche Kerk.
Hoewel de geloofsleer gereformeerd is, werden vele gebruiken
der Roomsche Kerk behouden; ook de bisschoppen als
hoofden der Kerk.
Met dezen kerkvorm konden velen zich niet vereenigen.
Wel hadden deze Puriteinen (= zuiveren) minder bezwaar
in de kerkleer, maar w èl in de afhankelijkheid van de Kerk
aan den Staat, aan (de uiterlijke praal van den eieredienst
en aan de bevoorrechting der Bisschoppen.
Zij wilden een eenvoudigen eeredienst zonder praal, een
strenge tuc'ht en geen andere ambtsdragers dan leeraars,
ouderlingen en diakenen.
Maar Elizabeth kon niet dulden, dat de pas gestichte
Staatskerk werd aangetast en achtte zich geroepen, deze te
verdedigen. Beide, gevangenisstraf en verbanning trof de
Puriteinen, als zij weigerden den dienst in de bischoppelijke
Kerk bij te wonen. Toch hoevele de vervolgingen ook
waren, de Puriteinen bleven standvastig. Sedert het jaar 1572
stichtten 2iJ allerwegen gemeenten, die nog heden bestaan en
bloeien onder den naam van Presbyteriaansche Kerken, een
naam, die afgeleid is van het woord Presbyter of Ouderling.

XLIV.
John Knox.

Onder de helden der Reformatie bekleedt John Knox, de
hervormer in Schotland, eene voorname plaats, Wel was hij
niet de grondlegger der Kerkhervorming in dat land, maar
God gebruikten dezen onverschrokken, vurigen en strengen
man, die te midden van brandstapels en galeien was opgegroeid en die evenmin de vreugde als het leed der wereld
kende, om den arbeid, dien anderen reeds 'begonnen waren,
met kracht voort te zetten en op hechte grondslagen te
vestigen.
Hoewel de Kerk van Schotland zich nimmer zoo slaafs
aan Rome had onderworpen als in andere landen, werd toch
door de hooge geesteljkheid een onbeperkt gezag uitgeoefend,
terwijl het volk in diepe onkunde voortleefde.
Maar de heldere stralen van het licht des Evangelies
drongen ook in dit afgelegen land door. De geschriften van
Wiclef werden met graagte gelezen, en toen ook de Bijbel
in Schotland werd verspreid, kwamen velen zelfs te! middernachto bijeen om Gods Woord te hoorera.
Een der eerste predikers van het zuivere Evangelie was
een jongeling van koninklijke bloede, Patrick Hamilton genaamd. Te Wittenberg, waar hij studeerde, had hij het
onderwijs van Luther en Melanchton genoten. , Door Gods
genade was dit onderricht aan zijn hart gezegend
geworden, maar nu ook brandde hij van verlangen oen het
Woord Gods aan zijn arme landgenooten te brengen. In
-
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Schotland teruggekeerd, begon de edele jongeling met groote
vrijmoedigheid te prediken, maar weldra werd hij van ketterij
besthuldigd en zijne hooge geboorte beschermde hem niet
voor den marteldood: in 1528 beklom hij den brandstapel,
pas 24 jaar oud zijnde. Zijne laatste woorden waren: „theere
Jezus! ontvang mijnen geest!"
Weldra volgden er meer. Kardinaal Beaton, een hevig ver
Protestanten, deed allerwegen de brandstapels-volgerd
rooken in Schotland, maar zijn doel bereikte hij niet. Het
feit, dat een. martelaar den bloeddorstigen Kardinaal voorspeld
had, dat o,ok hij een gewelddadigen dood zou sterven, was
eene krachtige prediking voor het ruwe, doch nadenkende
volk, 'vooral toen deze voorspelling vervuld 'werd. (1546).
In dezen tijd verwekte de .theere John Knox, een man,
die zijns gelijke niet heeft gehad in kracht en geloofsmoed.
Deze merkwaardige man werd geboren in het jaar 1505 `te
Griffort in Schotland. Op 19-jarigen leeftijd bezocht hij de
Hooge►school te St. 'Andrews, waar hij zich met de borst op
de studie toelegde, maar look bekend werd met de Heilige
Schrift, de bron der ware wijsheid. Door het biddend onderzoek des Bijbels ging het licht heem op in de duisternis; door
,
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de studie der Kerkvaders, vooral van Augustinus, werd hij

meer en meer bevestigd in de waarheid en weldra was de
ijverige student een even ijverig leeraar, die net groote
kracht het zuivere Evangelie verkondigde en de dwalingen
van Rome bestreed. Spoedig moest hij vluchten om zijn leven
te redden, maar na den dood van den ketterjagenden kardinaal Beaton keerde hij terug en hield zich bezig meet het
onderwijzen der jeugd. Meer dan eenmaal werd hij; aangezocht
als leeraar op te treden, maar hij weigerde steeds beslist,
;omdat hij al het gewicht dier taak gevoelde, terwijl hij zich
niet bewust Was, dat God hem tot dezen arbeid geroepen had.
Zijn antwoord luidde steeds: „Ik wil niet loopen, waar God
mijn niet heeft heengezonden." Eens erihter, toen hij- ander
het gehoor van Ds. RoW was, sprak deze hem midden in
zijne predikatie aan en bezwoer hem in den naam des Hoeren
zich toch niet langer te ionttrekken aan den dienst des
Evangelies. Op de vraag van Knox, of dit werkelijk eene
roeping van God was, antwoordde de gansche gemeente
'
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toestemmend. Te geroerd om te spreken, verliet hij het kerk
sloot zich gedurende een paar dagen in zijde-gebouwn
woning op om sidderende te onderzoeken, wat Gods wil in
deze was. Lang duurde die inwendige strijd niet, maar ten
volle verzekerd van de roeping Gods, trad hij als een prediker
der gerechtigheid op!; en voor duizenden mocht hij ten;
zegen zijn.
't Waren woelige dagen voor * Schotland, want godsdienstige
en Staatkundige partijschappen hielden het land in onrust
tijdens de minderjarigheid van Koningin Maria Stuart.
Nog in hetzelfde jaar, 1547, waarin hij het predikambt
aanvaard had, werd de stad door de Franschen belegerd,
terwijl binnen de muren de pest woedde. Als een getrouw
Opziener over de hem toevertrouwde kudde bleef Knox op
zijn !post, verzorgde de kranken, troostte de bedroefden en
bekommerden, vermaande degenen, die ongeregeld wandelden
en predikte het Evangelie, maar daar hijg zag, dat de inwoners
meer op de sterkte hunner muren dan op den Heere vertrouwden, zeide hij^ hun aan, dat zij: beschaamd zouden uit k,omen en hunne stad in de handen des vijands zou vallen.
Deze voorspelling werd bewaarheid: de stad moest zich
overgeven, de aanzienlijkste burgers werden gevangen genomen
en de bezetting tot de galeien veroordeeld. Dit lot trof den
trouwen prediker ook.
Negentien maanden bracht hij ,o► de galeien door, maar
manmoedig verduurde hij deze harde gevangenschap, dubbel
onverdragelijk voor hem, omdat hijg onophoudelijk gekweld
werd in de weinige oogenblikken van rust door de bezoeken
der Roomsche priesters, die alle middelen beproefden om hem
afvallig van zijn geloof te maken. 't Baatte echter niet. Toen
eens een priester 'hem een Mariabeeld voorhield om dat te.
kussen, rukte de onverschrokken gevangene den priester het
beeld uit de 'handen en wierp het in de golven, den ver
geestelijke toevoegende: „De maagd is licht genoeg;-schrikten
laat ze leeren zwemmen."
Eens voer zijn galei langs de Schotsche kust, voorbij' de
stad St. Andrews, Toen Knox den kerktoren der stad be
speurde, zeide hijs tot den naast hem zittenden galeislaaf :
„Ziet gij daar dien toren? In dat kerkgebouw zal ik eenmaal
,

,

,

,

310
het Woord Gods weer prediken." Verbaasd staarde de aan
zijn medegevangene aan; immers, zoo i-ets was-gesprokn
ondenkbaar.
En toch geschiedde het. In 1549, hij gelegenheid van het
huwelijk van Schotland's Koningin met Frans II, koning van
Frankrijk, herkreeg Knox de vrijheid en vertrok toen naar
Engeland. Cranmer deed alle moeite om den bekwamen en
vurigen prediker in zijn land te houden, maar de doortastende
Schotsche Hervormer kon geen vrede hebben met de halve
maatregelen der Angliaansche Kerk. Bovendien liep zijn
leven in Engeland gevaar, waarom hij de wijk nam naar
Genève, waar Calvijn hercm , met -opren armen ontving. In 1555
keerde hij naar zijn vaderland terug en predikte allerwegen
met groote vrijmoedigheid, maar spoedig moest hij andermaal
naar Genève de wijk nemen, daar het doodvonnis over heem
uitgesproken en zijne beeltenis verbrand werd. Te Genève
vond hij werk in overvloed; 'niet alleen diende hij daar eene
kleine Engelsche gemeente, maar ook bezorgde hij daar met
een paar zijner vrienden een nieuwe Engelsche Bijbelvertaling.
In zijn vaderland werd het intusschen steeds onrustiger.
De Regeering en de Hervormden stonden vijandig tegenover
elkander. Alom rookten weer de brandstapels en de vervolging
werd bij den dag heviger. In 1556 werd de 82-jarige predikant
Walter Mill levend verbrand. Treffend waren de laatste
woorden van dezen grijzen dienstknecht van Christus. „Ik ben,"
zoo sprak hij, „82 jaren oud en zou dus, naar den loop, der
natuur, niet lang meer kunnen leven. Maar uit mijn asah
zullen honderd mannen opstaan, beter dan ik ben, en ik hoop
op God, dat ik de laatste zijn zal, die in Schotland om , des
geloofs wille gedood wordt."
't Was Knox onmogelijk rustig te Genève te blijven, terwijl
zijne arme geloofsgenoten in zijn vaderland de hitte der
vervolging hadden te verduren. Hij, schreef aan zijne vrienden
in Schotland: ,,Mijne zuchten en mijn dagelijksch gebed zijn
daarheen gericht, dat ik weder tot u komen moge om mijn
strijd onder u in vrede te vervullen. Wel raast de duivel thans
geweldig, maar machtiger is toch Hij:, die beloofd heeft, dat
Hij gans zal bijstaan in alles, wat wij naar Zijn gebod, tot
verheerlijking Zijns Naams en tot verbreiding van het
-
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Evangelie ondernemen. Daarom vreezen wij, voor geen macht
onzer vijanden en in goed vertrouwen op onzen God verachten
wij ze allen, onverschillig of zei zich Koningen of Keizers
menschen, engelen of duivelen noemen. Van de groote waarheid, welke wij, belijden, zal geen hunner iets kunnen afnemen;
en nemen zij ook onder Gods toelating ons lijd, toch zal
in spijt des duivels, de goede zaak', waarvoor wij strijden,
zegevieren." Toen hij den vaderlandschen bodem weer betrad,
schreef de geloofsheld: „Ik ben juist midden in het heetst
gevecht gevallen en Gode zij dank daarvoor. Ik hoop„ zoo
God wil, niet achter te blijven in dezen strijd en Hem door
mijn leven of door mijn dood, misschien door beide, te ver
-herlijkn,"
zijne
komst
gaf
Hij bleef ook niet achter in den strijd en
blijden moed aan de belijders des Heeren. De hoofden van
den Schotschen tAdel, die de Hervorming waren toegedaan,
noodigden Knox uit te prediken in de hoofdkerk van St.
Andrews. Nauwelijks hoorde de Aartsbisschop van dit plan,
of hij liet krijgslieden in de stad komen en dreigde, dat hij
den prediker zou laten neerschieten zoo deze het waagde den
kansel te beklimmen. Zijne vrienden werden beangst en
smeekten hem zijn plan te laten varen, doch de ,onverschrokken
Hervormer sprak: „Van menschen verwacht ik geen hulp of
bescherming; mijn leven is in Gods hand en tenzij! het mij'
door -overmacht onmogelijk gemaakt wordt, zal ik morgen
prediken." En zoo geschiedde het ook. Met groote vrijmoedigheid verkondigde hij het Woord Gods en niemand durfde
hem eenig leed doen, want de Heere bewaarde hem .
Deze prediking had het zegenrijk gevolg, dat in deze stad
de hoofdzetel der pauselijke Hiërarchie in Schotland, Bene
Gereformeerde gemeente gesticht werd. Weldra volgden meer
steden en dorpen dit voorbeeld en na bangen en langen
strijd trad de Hervorming zegevierend uit den kamp. In het
jaar 1560 werd het Pausdom door een besluit der Vereenigde
Stenden afgeschaft en het houden der Mis op doodstraf
verboden.
Anders dan in het naburige Engeland trad de Hervorming
in Schotland in beslist Calvinistischen geest op wat eeredienst,
leer en Kerkenorde betrof. Jammer, dat deze blijde ommekeer
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op vele plaatsen gevolgd werd door ruw geweld aan kerken
en kloosters gepleegd, ja, bezoedeld werd door het onderdrukken en mishandelen van Roomschen hier en daar, zoodat
op so n!mige plaatsen de vervolgden van gisteren de vervolgers van heden werden. Inderdaad het heerlijke woord
„gewetensvrijheid" was bij velen in dien tijd een ijdele klank.
Alle n oeilijkheden waren voor de Kerken van Schotland
evenwel niet voorbij: donkere wolken pakten zich opnieuw
samen, die een dreigend onweder voorspelden. Frans II, de
gemaal -van Schotland's Koningin Maria Stuart, beraamde terstond maatregelen am met geweld van wapenen de pauselijke
hiërarchie weer in te voeren en de Hervormde Schotten, die
hij eenvoudig als oproerlingen beschouwden, voorbeeldig te
straffen. De Heere echter, die den geest der vorsten als
druiven afsnijdt, nam hem door den dood weg, vóór hijl zijne
plannen kon volvoeren.
Zijne negentienjarige weduwe besloot nu Frankrijk te ver
terug te keeren naar haar vaderland om! zelf de-laten
teugels van het bewind in handen te nemen.
De uiterst bevallige, beeldschoone Koningin was in hooge
mate ijdel en lichtzinnig, met hart en ziel verkleefd aan de
Roomsche Kerk en eene bittere vijandin van dei Hervorming.
Dat de stoere, streng Calvinistische Schotten haar volstrekt
niet met open armen ontvingen, toen ze in 1561 den vaderlandschen bod-ems weer betrad, is begrijpelijk, daar men
voorzag, dat ze alles zou doen wat in haar vermogen was om
de m ht van het Pausdom `te herstellen.
De Protestanten in Engeland maakten den Gezant aan het
Schotsche hof opmerkzaam : op het 'dreigend gevaar, maar
deze schreef aan zijne vrienden: „Wij hebben hier geen vermaningen noodig om standvastig te volharden, want wij
hebben hier een man, wiens stem ons in één uur tijds meer
moed inboezemt, dan 600 trompetten, die ons onophoudelijk
in de oorera dreunden, ons zouden kunnen inblazen."
Die geweldige bazuin was John Knox. En inderdaad! als
een getrouw wachter op Sions muur waarschuwde hij de
kudde, die aan zijne hoede was toevertrouwd, voor alle gevaren. Toen de Koningin in haar hofkapel de Mis weer liet
bedienen, brandmerkte de koene prediker deze daad als den
,
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eersten gevaarlijken stap tot wiederinvaering van ht Roomische
bijgeloof. „Een enkele Mis," zoo sprak hij: onverschrokken
van den kansel, „is gevaarlijker, dan dat 10.000 vijanden in
het land waren gekomen om den godsdienst te onderdrukken." l
Kort 'daarop ontving hij bevel zich ten paleize te vervoegen,
daar de Vorstin hemp wilde spreken. Weldra bevond hij zich
tegenover zijne Koningin, die reeds veel gehoord had van
den onversaagden kampioen voor de waarheid. Kon zijl hem,
hetzij door beloften, hetzij door bedreigingen tot zwijgen
brengen, dan, zoo meende Zij, had zij veel gewonnen. Maar
de ijdele Maria bedroog zich. Noch bare lieftalligheid en
schoonheid, noch de haar omringende pracht, noch hare
beloften, noch hare bedreigingen maakten eienigen indruk op
den man, die niemand vreesde, omdat hijg God alleen vreesde.
Verbaasd over de vrijmoedigheid, waarmee hij haar tegen
voegde ze den Hervormer schamper toe.: „Ik zie wel,-sprak,
dat mijïie onderdanen niet mij moeten gehoorzamen, maar u."
„Dat verhoede God!" sprak Knox kahn^, ,,mijne roeping
is slechts, dat ik het zoover zoek te brengen, dat beiden
Vorstin en volk, den Heere gehoorzamen." Dit stemde de
Koningin toe, doch merkte tevens op, dat juist daarom de
Vorsten de Kerk hebben te gehoorzamen. „Gijp vergist u zeer,
Mevrouw," sprak de prediker, „indien gij meent, dat de hoer
van Rome de Kerk van Christus is. Eén zaak wensch ik u
toe, nl. dat gij, voor ons goede Schotland zóó gezegend m o ogt
zijn, als Dehora voor Israël is geweest. Dat bid ik van God."i
Hiermee liep het onderhoud af, doch beiden scheidden onbevredigd. Toen een der Karnerheeren zijne verwondering
uitsprak, dat Knox zoo onbevreesd tot del Koningin had
durven spreken, gaf hij ten antwoord: „Ik heb vele gram"
storige mannen in het aangezicht gezien zonder de! minst
vrees te koesteren; zou dan het bevallige gelaat eener dame
mi kunnen verschrikken?" Aan een vriend schreef hij: „Van
nu ,af is het hoi voor mi dood, gelijk' ik voor het hof dood ben.'
De jonge Koningin stortte zich in een 'maalstroom van
zondige genietingen en wellusten, maar de getrouwe prediker
bestrafte openlijk haar zedeloos leven van den kansel, terwijl
hijg haar vergeleek bijl de goddelooze Izabel. Ter verantwoording geroepen, sprak de vertoornde Vorstin, dat geen vorst
,
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zóó behandeld was als zijl. Onder hevige gemoedsbeweging,
terwijl de tranen van spijt haar over de 'wángen biggelden,
sprak ze in igramschap: „Ik zweer bij. God, dat ik zal gewroken worden." Knox wachtte eenige oogenblikken tot ze
wat bedaard was en zei toen kalm, dat hij nimmer vermaak
schiep in het verdriet van Benig schepsel, veel minder nog
in de tranen der Koningin, maar dat hij haar toch liever
zag weenen, dan dat hij zijn geweten zou kwetsen en zijn
land zou verraden. Nimmer heeft Maria het Knox kunnen
vergeven, dat hij hare tranen gezien had, maar de ernstige
vermaningen van den doortastenden man baatten niet; het
ijdele en dartele hofleven werd er niet door veranderd en de
Koningin gleed al verder -en verder af ,op► het hellend vlak
dat ten verderve leidt.
Eenigen tijd later trad zij in het hul welijk' met Hendrik
Darnley, een lichtzinnig en wispelturig jongmensch. Dit
huwelijk was allesbehalve gelukkig, en toen de jonge mean
den voornaamsten gunsteling zijner gemalin, Riccio, had laten
vermoorden, was ,00k zijn einde nabij . Opp !eren avond, toen
de Koningin zich op een feest bevond, vloog het buitenverblijf, waar Darnley zich bevond, in de lucht en zeer kort
daarna schonk de Vorstin haar hand aan den graaf van
Bothwel, den hoofdleider van het bedreven gruwelstuk. Of
Maria er oak -de hand in gehad had? De Schotten twijfelden
er niet aan.; en hadden ze nooit veel met hun Koningin op
gehad, thans had zij, door hare misdadige hartstochten de
genegenheid haars volks geheel verloren. Er ontstond een
opstand, die zulk een ~Vang kreeg, dat Maria het onderspit
dolf en de wijk , noest nemen naar hare nicht Elizabeth,,
Koningin van Engeland. -Hare koninklijke nicht, met wie zij
trouwens altijd op een e-enigszins gespannen voet had geleefd,
ontving de vorstelijke vluchtelinge allesbehalve gastvrij, maar
liet haar gevangen zetten. Negentien jaren bracht de ongelukkige Koningin in den kerker door en eindigde haar veel
leven op het schavot, daar zij beschuldigd werd van-bewogn
medeplichtigheid aan leene samenzwering, -die ten doel had
Elizabeth uit den weg te ruimen.
Nog een paar jaren, nadat Maria Stuart haar land had
moeten verlaten, mocht Schotland's Hervormer arbeiden aan
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de taak, hem door den Heere opgelegd. Zijne krachten
verminderden sterk en hij voelde wiel, dat zijn einde
naderde. Den 9en November 1572 liet de door eene beroerte
verlamde grijsaard zich voor de laatste maal naar de kerk
dragen om der gemeente zijn ,opvolger voor te stellen. Voor
't laatst vermaande hij de schare vast te houden aan God
en Zijn woord en betuigde als in de tegenw`oordigheid Gods,
dat hij niet zijn eigen .eer, maar de eerei van Christus en het
waarachtig belang der gemeente gezocht had. De- menigte,
die tot tranen geroerd was, geleidde den geliefden leeraar
huis vaarts, drukte nog eenmaal zij1ne handen en ontving nog
eenmaal zin zegen.
Veertien dagen later, den 24en November 1572, ging John
Knox de ruiste van Gods volk in. Eene groote schare was bij
zijne teraardebestelling tegenwoordig, en toen de kist in de
groeve nederdaalde, sprak een der omstanders: „Hier ligt de
man, die nooit voor het aangezicht eens menschen vreesde."
De groote man was heengegaan, maar zijn werk bleef,
omdat het een werk uit God was en geen macht ter wereld
in staat is des Heeren werk te keeren.
,
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XLV.
De Bloedbruiloft of de Bartholomeusnacht.
24 Aug. 1572.

Frankrijk behoort tot die landen, waar reeds in de eerste
eeuwen het Evangelie van Jezus Christus bekend was. De
gemeenten van Lyoni en Vienne hadden immers reeds in de
derde eeuw hare martelaars en martelaressen gehad en in
den duisteren nacht der Middeleeuwen getuigden daar te
lande tegen de toenemende zonden en den grooten afval
mannen als Bernard van Clairvaux, maar ook een Hendrik
Br uij s, een Petrus Waldus e. a. Daar vond men de Albigenzen,
wier invloed merkbaar bleef, al waren zij ook verjaagd en
vervolgd en al waren hunne woonplaatsen ook doorweekt
met hun bloed. Vandaar, dat nog voor de Hervorming hier
en daar Evangelische gemeenten werden gevonden, wier
afkomst wèl in het duister liggen, maar die toch toonen, dat
de arbeid van zoovele getrouwe getuigen in die lang ver
logen jaren niet vruchteloos is geweest. Trouwens de-v
Heere zegt immers: „Mijl woord zal niet ledig tot Mij
wederkeeren."
Ook de Hervorming maakte in Frankrijk reuzenvorderingen
en bij duizendtallen werden hare aanhangers geteld, die in
dit land den naam van Hugenoten of Eedgenooten droegen.
Maar ook de vervolging woedde vreeseljk. Fen afzonderlijke
rechtbank werd ingesteld om de ketters te vonnissen. De
naam dier rechtbank „de brandende kamer", duidt genoegzaam aan, dat za^chtn o edigheid en menschelijkheid dáár niet
,
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gevonden werden. En inderdaad! er is wellicht geen land
aan te wijzen, waar de Hervormden bloediger vervolgd
werden dan in Frankrijk, en toch bereikte Rome zin doel
niet, want ook hier werd het bloed der martelaren het zaad
der Kerk. Terwijl de 'brandstapels rookten, werd op voorstel
van den Parijschen predikant Antoine de Chandieu in 1559
de eerste synode gehouden, waarop eene geloofsbelijdenis en
Bene Kerkenorde, geheel in den geest van Calvijn, ontworpen
en aangenomen werd. De Fransche Kerk telde toen reeds
een millioen belijders, verdeeld over 1200 gemeenten. Van die
synode, te midden van dreigende doodsgevaren te Parijs gehouden, dagteekent het bestaan der Gereformeerde Kerken in
Frankrijk.
Intusschen werd het land door bloedige burgeroorlogen
geteisterd, een gevolg van godsdienstige en staatkundige
twisten. Aan het hoofd der Roomschgezinde partij ' stonden de
Guises, terwijl de Protestanten Werden aangevoerd door d-en
Prins van Condé, den Admiraal de Coligny en Hendrik van
Navarre. Tot driemaal toe werd er vrede gesloten, doch telkens
weer verbroken, zoodat de strijd opnieuw ontbrandde, totdat
in 1570 der tegenpartij den Hugenoten onverwachts den
vrede aanbood, die te St. Germain tot stand kwam en zeer
voordeelige voorwaarden voor de Hervormden bevatte. En
toch was deze blijde óm meekeer een valstrik, die voor duizenden Protestanten noodlottig werd, maar ook op Rome een
smet wierp, dien het nimmer kan uitwisschen.
Koning van Frankrijk was te dien tijde Karel IX, een
zwak en onbeduidend vorst, die geheel aan den leiband liep
van zijn goddelooze moeder Catharina de Medicis. Hij gaf
meer dan eens 'blij!ken, dat hijg de verdrukking der Protesrtanten afkeurde en protesteerde zelfs door zijn gezant te
Madrid tegen de wreedheden van Alva in de Nederlanden,
maar hij was tevens een willoos werktuig in de hand zijner
moeder. Catharina had aan alle Hervormden, vooral den
aanzienlijken onder hen, den dood gezworen, maar daarvoor
was het noodig, dat zelfs de scherpzinnigste ende voorzichtigste
in slaap gewiegd ierd.. Met allerlei bewijzen van vriendelijkheid werden ze overladen en Margaretha, de zuster des
Konings, werd de bruid van Hendrik van Navarre, Zoo zouden
,

,

318
de beide partijen, die zóó langen tijd vijandig tegenover
elkander hadden gestaan, voor goed verbonden worden. Het
huwelijk zou met schitterende feesten worden gevierd, waarbij ,
de voornaamste Hervormden vriendelijk werden uitgenoodigd.
De Protestanten voldeden argeloos aan deze uitnoodiging,
innig dankbaar, dat er nu betere tijden zouden aanbreken.
Alleen de vriome ;moeder des bruidegoms, Johanna van Navarre,
waas volstrekt niet ingenomen met het huwelijk haars zoons
en waarschuwde hem ernstig, doch tevergeefs. Catharina
ruimde de lastige spelbreekster uit den weg door haar een
paar vergiftigde handschoenen ten geschenke te geven. De
feesten namen een poosje later een aanvang, waarbij: aan de
Hugenoten allerlei vriendelijkheden werden bewezen, niet het
minst door den Koning.
Op zekeren dag, toen de edele, Coligny door de straten van
Parijs wandelde, werd uit een ledig staand huis plotseling een
pistoolschot gelost. De Admiraal stortte getroffen ter aarde,
maar de moordenaar ontkwam. Nu kregen sommige Hugenoten wel wat argwaan, maar toen de Koning den gewonde
persoonlijk zijne deelneming kwam betuigen en op bewogen
toon sprak: „Lieve vader Coligny, gij hebt de wonde, maar,
ik de smart," lieten zelfs -de meest oimzichtigen zich om den
tuin leiden.
En toch was aller ondergang besloten.
Lang had de Koning geaarzeld voor hij zijne toestemming
Got het bloedbad gaf, maar eindelijk gaf hij toe onder voorn
waarde, dat dan ok geenenkele Hugenoot zou overblijven,
die hens den moord verwijten kon.
In 'den nacht van den 23en op den 24en Augustus 1572
werd even na middernacht door een pistoolschot het sein tot
den verschrikkelijken moord gegeven, Oogenblikkelijk begonnen
de klokken van het paleis te luiden, waarop de saamgezwrenen, die tot herkenningsteeken een witten doek om, den
arm gebonden en een wit kruis op den hoed bevestigd hadden,
zich door de straten der stad verspreidden om, hun afschuwelijk
werk te beginnen. In het laatste eogenblik weifelde de Koning
nog, doch Catharina voegde hem toe: „Mijn zoon wees mannelijk en sterk in deze ure !" Bleek als een doo-de gaf hij
bevel om tenminste Coligny te redden, maar zijne moeder
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zeicde : „'t Is te laat; zijn hoofd moet het eerst vallen,." En o,o►
geschiedde het ►gok. Weldra had de bende moordenaren onder
aanvoering van den Hertog van Guise de woning van den
Admiraal bereikt. Deze was reeds te bed, doch ontwaakte
door het ongewone gedruisch op straat en vroeg den binnensnellenden bediende, wat er op straat voorviel.. „Mijnheler!"
sprak deze doodelijk verschrikt, „God is het, die u -oppeischt."
„Ik 'versta u," antwoordde de vrome grijsaard kalm'. Hij
beval daarop zijn vrienden en bedienden te vluchten, stond
op en wachtte biddende zijne vijanden af. Weldra bezweek de
deur voor de geweerkolven en de woeste bende stoof naar
binnen. „Zijt gij Coligny ?" vroeg de officier op; ruwen toon.
„Ja, mijn zoon," luidde het kalme antwoord, ,doch gij- moest
eerbied hebben voor mijne Brij e heren; maar doe, wat gijl
wilt." Een dolksteek maakte -eten eindje aan het leven van
den g;odvreezenden held, wiens lijk uit het venster werd geworpen op de straat, -waar Guise met ongeduld zijn slachtoffer
wachtte. Nadat hij zich overtuigd had, dat het inderdaad het
lijk van Coligny was, werd het hoofd van den romp ge
lichaam aan een touwt door de straten gesleept^-scheidn,t
en eindelijk verachtelijk weggeworpen.
Vreeselijk was het bloedbad, dat werd aangericht. De haat
der Rnoi omschen kende geen grenzen meer. Zelfs de vrouwen
vermoordden de weerlooze Protestantsche vrouwen, ja, zelfs
de kinderen werden dol or kinderen verworgd. De Koning
schoot als een razende van het balcon van zijn paleis op de
ongelukkige vluchtelingen en toen die vreeeselijke Bartholomeusnacht voorbij: was, was de rivier de Seine rood van
mens^chenbloed.
Maar nog hield het bloedbad niet op; zeven dagen duurde
het moorden in en buiten Parijs voort. Nimmer werd zulk
een gruwel op aarde gepleegd, nog verhoogd door den plechtigen dankstond, dien de Paus te Rome liet houden, omdat
er zoovele ketters gedood waren. 't Aantal slachtoffers bedroeg
tusschen de 30 en 50 duizend, behalve de vele honderden,
die de vlucht namen.
Hendrik van Navarre werd de keus gelaten tusschen den
dood of het verzaken van zijn geloof. Helaas! Hij bezweek
in -de ure der verzoeking, hoewel hijg later Rome weer afzwoer,
,
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Een kreet van afgrijzen ging onder de Protestanten in
Europa op toen de Bloedbruiloft bekend werd. En toch had
Rome zijn doel niet bereikt. Twee jaren later stierf Karel IX,
half krankzinnig van angst dolor de akelige droombeelden,
die zijn geest verschrikten.
Opnieuw werd Frankrijk door een geduchter burgeroorlog
geteisterd, want vol vertwijfeling hadden de Hugenoten
onder aanvoering van Hendrik van Navarre naar het zwaard
gegrepen; maar gook na' den burgerkrijg bleven onrust en
verdeeldheid voortwoekeren.
In 1585 was het Fransche koningshuis uitgestorven en de
kroon aan Hendrik van Navarre vervallen, maar hem, den
ketter, weigerden de Roomischen te erkennen en de Paus
sprak den banvloek over hem uit. Vijf jaren hield Hendrik
den strijd vol, maar toen bezweek hij voor de tweede maal
voor de verleiding. Andermaal zwoer hij het Gereformeerde
geloof af, want de troon van Frankrijk was toch wel een
Mis waard, meende hij,.
Als koning is Hendrik IV ontegenzeggelijk een der beste
vorsten geweest, die over Frankrijk geregeerd hebben. Ook
zijne vroegere geloofsgenooten vergat hij niet. In 1598 vaardig e hij Chet beroemde „Edict van Nantes" uit, waarbij.' den
Protestanten velerlei vrijheden werden toegestaan, hun het
recht werd toegekend staatsambten te bekleeden en ze in
menig opzicht gelijke rechten als de Roomschen ontvingen.
Als onderpand van de handhaving van het Edict werden hun
acht versterkte steden toegestaan, waarvan La Rochelle do
voornaamste was.
Zoo kwam er na jaren van druk en benauwdheid voor de
vervolgde Kerk van Frankrijk eindelijk een tijd van rust en
verademing.
,

,

XLVI,
Loyola en de Jesuiten.

In het jaar 1521 werd de Spaansche stad Pamp,elona door
de Franschen belegerd. In weerwil van het verzet van den
kloeken bevelhebberopenden de bewoners bijna onmiddellijk
de poorten voor den vijand, waarop de Spaansche bezetting
der stad de wijk nam naar het kasteel en verdedigde zich
met mannenmoed tegen de Franschen. Weldra echter bezweken
de sterke muren der citadel voor het geschut der belegeraars,
die door de geschoten bres het kasteel binnendrongen. De
dappere bevelhebber verdedigde zich met den moed der wanhoop aan de spits zijner troepen tegen de zegevierende
vijanden, m-aar vruchteloos! Een steenworp verbrijzelde zijn
linkerbeen, reen kogel doorboorde zijn rechter en machteloos
zonk hiji neder. Zijne soldaten, hun aanvoerder ziende vallen,
gaven den strijd op en de citadel was in de macht der
vijanden. De Franschen waren -echter zoo getroffen door de
vermetele dapperheid van den nu gewonden vijandelijker
aanvoerder, dat zij hem zorgvuldig verpleegden en hem zonder
losprijs zijne vrijheid hergaven. De 29-jarige edelman, Don
Inigo Lopez de Recalde de Loyola werd nu naar het kasteel
zijns vaders gebracht, waar hij weken achtereen aan het
ziekbed gekluisterd lag, want de genezing vorderde uiterst
langzaam. Toen de lijder in zooverre hersteld was, dat hij
het ziekbed kon verlaten, vertoonde zich onder de knie een
beenachtig uitwas, terwijl bovendien het gebroken been een
heel -eind korter was dan het andere. Dc onverschrokken Don
,
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Inigo, die zich de dagen herinnerde, toen hij aan het hof
vain. Ferdinand ien Isabella de om zijne schoonheid en beval
gevierde page was, vond het denkbeeld onverdragelijk,-lighed
dat hij voortaan mismaakt zou zijn en gelastte zijn geneesheer
het beentjeonder de knie af te zagen, terwijl hij bovendien
eeneiijzeren machine liet maken om het kortere been te
verlengen. Al die kunstmiddelen baatten echter niet: h'ij,
bleef kreupel. Bovendien had het langdurig lijden diepe
sporen op zijn eertijds zoo schoon gelaat achtergelaten en
zijn met weelderige lokken bedekt hoofd was in een kalen
schedel veranderd. De jonkvrouw, die hem eens hare hand
had geschonken, sverstiet den armeen kreupele, en voor den
krijgsdienst was hijg ongeschikt geworden. Zijne eerzucht kon
echter niet gedoogen, dat hij voortaan als eenvoudig, onbekend landedelman zijne dagen zou doorbrengen. Kon hij op
het slagveld geen lauweren meer behalen, kon hij evenmin
meer in 'de hofkringen schitteren, dan zou de stralenkrans
van den heilige zijn hoofd tooien. Hij had op zijn ziekbed
vele levens van heiligen gelezen en deze geschiedenissen
hadden zulk een indruk op hem gemaakt, dat hij' besloot
zich geheel aan den dienst der Kerk te wijden.
Van nu aan leidde hij een leven vol ontberingen; vasten,
bidden en zelfkastijdingen waren zijne dagelijksche bezigheden. Ongereinigd, in lompen gehuld, barrevoets en met
een Ijzeren keten ei`m' de lendenen ondernam' hijg een p►elgrims^tocht naar Jeruzalem, Steeds feller martelde ^
" ' zijn lichaam;
gedurig 'meende hij Goddelijke openbaringen te hebben en
vast geloofde hij, dat hij' 'tot iets grootsch bestemd was.
Te Jeruzalem' gekomen kuste hij in vervoering de koude
ste enen van het Heilige Graf 'en wenschte vurig als prediker
»nder de ongeloovigen te arbeiden. Dit echter kon hem niet
Warden toegestaan; vooreerst was hij onbevoegd om het
predikambt te bedienen en ook was hij geheel onbekend met
de 'Uurksche taal.
In '1524 was Ignatius, gelijk zijn naam: gewoonlijk luidt, in
Europa 'terug, !maar al heel spoedig moest hij ondervinden,
dat 'men hem niet vertrouwde. Met zeldzame gehoorzaamheid
— een gevolg vain taaie wilskracht onderwierp de man,
die als bevelhebber en krijgsman zijn lauweren reeds ver,
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diend had, zich aan alles, wat de Vorsten der Kerk van hem
eischten en geen vernedering was hem te groot, waardoor hij
meende het ideaal te kunnen , bereiken,, dat toen reeds in vage
omtrekken hem voor den geest stond» Als man van 33 jaren
zette hij zich gewillig naast de jeugdige knapen op de schoolbanken neder om de eerste beginselen der Latijnsche, taal te
leererg en gedwee onderwierp hij: zich aan de sc • ooltucht;.
Later bezocht hij een paar Universiteiten in Spanje, waar h'ij,
echter bitter weinig wijdheid opdeed, -daar hij hier meer
predikte dan studeerde. Te Parijs, waar hij; zich later bevond,
legde hij zich meer op de studie toe en behaalde zelfs een
academischen graad. Hier, te Parijs, namen zijne plannen
meer een vasten vorm aan. Hier toch leerde hij! de Hervorming kennen, die hijg, de gehoorzame hoon der Kerk, diep
verafschuwde. Thans nam hij: zich voor Bene Vereeniging te
stichten „tot bekeerinig der menschheid en tot bestrijding der
ketters." Weldra had hij een zestal scherpzinnige en geslepen
manner gevonden, die zich bijl hem aansloten. Den 15en
Augustus 1534 kwam het zevental op den heuvel Montmartre
bijeen en beloofden onder eede hun leven te wijden aan God,
aan de Heilige Maagd en aan Jezus. „Ad majorem Dei
gloriam" „tot meerdere heerlijkheid Gods," riepen allen,
nadat Zip hunne belofte bezworen hadden.
Zoo was de grond gelegd tot die machtige orde der Jesuiten,
die nog heden bestaat en tal van onheilen over de menschheid
gebracht heeft.
Loyola begreep, dat van een nieuwe monnikenorde weinig
heil voor de Kerk te wachten tw as • Het monnikendom verwierp hij als eens verouderde instelling, maar onder behaaglike vormen zocht hij de menschen tot zich te trekken. De
leden zijner orde moesten zich niet achter dikke kloostermuren
van de wereld afscheiden, maar integendeel zich in het volle
rijke menschenleven werpen om de wereld voor Rome te
veroveren. De middelen, die men aanwendde om dit doel te
bereiken, waren zeer verschillend !en elk middel, ook het
schandelijkste, was geoorloofd, mits men het doel maar in het
oog hield. Hun stelregel is: „Het doel heiligt de middelen."
Fijne geslepenheid was steeds het kenmerk der Jesuiten; hier
toegevend en liberaal, daar streng en bekrompen, al naarmate
,
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mien met het een of het ander beter zijn doel berei en kon.
Het nieuwe Genootschap stelde zich niet alleen voor binnen
de Kerk op geestelijk gebied te arbeiden, maar evenzeer op
m;ats+chappelijk en staatkundig terrein. Niet alleen geestelijken
konden lid der Orde worden, maar onder alle kringen des
volks zocht men leden te wierven. Staatslieden en geleerden,
kunstenaars en onderwijzers, maar ook handwerkslieden waren
welkom; zelfs de eenvoudigste en onwetendste werd niet af
Voor alien echter gold dezelfde onverbiddelijke wet:-gewzn.
onvoorwaardelijke onderwerping -aan het Pauselijk gezag, of
liever: aan het Bestuur der Orde. In hun voorschriften
heet het: ,,Als een lijk moet de ondergeschikte zich gedragen
tegenover zijn nnneerdere", d.w!. z. geen eigen inzicht, geen
eigen wil hebben, maar blindelings gehoorzamen.
Plicht, eed, eer, geweten, 'familiebetrekking alles heeft
men op te offeren, als het 'beland der Orde dit vordert. Vooral
het onderwijs lag der Orde ,na aan het hart, zoowel het lager
als het hooger, om' in ae, teedere kinderharten of in het ontvankelijk gemoed der jongelingschap liefde voor de Kerk en
haat tegen de ketters uit te strooien. En ma!ehtig vele zijn
de verderfelijk vruchten geweest, die ze geoogst hebben!
Hunne beginselen werden onder de hoffelijkste vormen en
in fijn beschaafde taal gepredikt aan de hoven der vorsten
en in 1de paleizen der grooten, 'maar evenzeer in ruwe taal
in -de hutten der daglooners.
Niet aanstonds kon Loyola„ aan, 4e 'volvoering zijner
groots^che plannen denken, want niet allen va an het zevental
hadden hunne studiën voleindigd, ook Loyola zelf niet.
Men besloot daarom over twee jaar "tei Venetië saamte
koenen en dan den arbeid aan 'te vangen. Toen die tijd gekomen was, was Loyola nog niet gereed, maar toch verscheen
hij op den vastgestelden dag te Venetië. Van den voorgenom en 'tocht naar Palestina kwam niets, maar Ignatius wist
van den 'Paus de vergunning 'tie erlangen, dat hij en zijne
vrienden, die de priesterwijding nog niet ontvangen hadden,
als toodanig geordend werden. Nu verzocht hij; de pauselijke
goedkeuring voor zijn streven en de erkenning der nieuwe
Orde. Na lang aarzelen gaf de H. Vader eindelijk toe en in
,
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1541 was de nieuwe Orde, de „S.ocietas Jesu", het Genootschapa van Jezus, voor goed gevestigd.
Aan het hoofd staat een Generaal, aan wien men onbepaalde gehoorzaamheid verschuldigd is en die als een despoot
heerscht. Met deze waardigheid werd natuurlijk Loyola
bekleed. De Generaal wordt bijgestaan door vier helpers,
assistenten genoemd, 'herwijl op zijn arbeid wordt toegezien
door een lid Van het Genootschap, die den naam draagt van
Admonitor. Aan het hoofd der Orde in de verschillende
landen of provinciën staan de Provincialen, die eveneens
gecontroleerd worden door vier assistenten en een Admonitor.
Ieder is aan zijn meerdere de stipste gehoorzaamheid verschuldigd. en allen moeten geregeld den 'Generaal verslag
geven van hetgeen -er in hunne om1geving voorvalt. Niet
alleen is de waardigheidsbekleeder hiertoe verplicht, maar
ook zijn Admonitor, of beter gezegd', 'zijn spion. Zoo worden
aller gangen nagegaan, aller handelingen bespied. Geen wonder,
dat eene Orde, -die door éen kil beheersecht wordt, machtig
werd. Terecht lzet Dr. B. ter Haar: „Geen Orde heeft op
den staatkundigen, maatschappelijken, zedelijken en godsdienstigen toestand van Europa zulk een verbazenden invloed uitgeoefend als de Orde der Jesuiten. Onder alle standen, in alle
betrekkingen des levens, in den biechtstoel en op den kansel,
in de pleitzaal -en op. de 'tribune der Volksv^ertegenoordigers,
in de binnenkamer en bidcel, in het salon en het boudoir der
vrouwen, op de school en in het kindervertrek wisten zij
dien invloed`, te doen gelden. Als Wereldlijken en geestelijken,
als geleerden en staatslieden, als onderwijzers en opvoeders
der jeugd, als huiskapelaans der hoogaanzieniijken, als vleiende
hovelingen, als biechtvaders der koningen, als kooplieden en
als beoefenaars der stellige wetenschappen, als monniken en
als Christen-zendelingen onder de Heidenen zag men h-en
optreden en werkzaam. zijn,"
Aan het. Zendingswerk hebben ze zich met lofwaardigen.
ijver gewijd in een tijd, toen de Hervormden er nog niet
aan dachten. Een jaar na de bekrachtiging der Orde door
den paus, in 1542, opende de beroemde Jesuit Frans Xaverius
de breede rij der zendelingen, die met voorbeeldelooze vrucht
in Indië, in China, in Japan en elders arbeidden. Jammer
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slechts, dat ,uiterlijke vrucht vaak voldoende werd geacht en
dat er minder werd geijverd om 'arme Heidenen tot Jezus te
leiden dan forel om de macht 'van Romee te vergraoten.
Nadat Loyola vijftien jaren lang aan 't. hoofd zijner stichting
had gestaan, !stierf hijg in het jaar 1556,
Na zijn idood werd hij heilig verklaard; zijn ideaal had
hij dus bereikt.
Telde bij !zijn dood de nieuwe stichting reeds duizend leden,
weinige jaren later was dit getal reeds vertienvoudigd en had
de Orde hare vertakkingen over de gansohe wereld.
Is het niet te miskennen, dat zijg aan de wetenschap dik
diensten hebben bewezen, daar staat tegenover,-werfgot
dat zijg zoo ontzaglijk veel kwaad in de wereld gebrouwen
hebben, dat de naam Jesuit terecht berucht is geworden.
In den loop der tijden werden ze dan ook in schier alle
landen uitgeworpen; in 1773 hief de Paus zelfs de Orde op,
in weerwil van de tallooze diensten, die ze bewezen had
in de bestrijding der ketters, waardoor het haar gelukt was
de Hervorming in sommige landen bijkans geheel uit te roeien,
En toch, de Orde kon niet vernietigd worden; in het jaar
1814 werd ze weer hersteld en nog heden bestaat ze en werkt
ze voort, hier in stilte, daar in 't openbaar, :maar overal met
groote kracht, gedreven door dezelfde verderfelijke grondbeginselen als voor ruim drie en een halve eeuw.

XL VII.
Doopersche Woelingen.

Volmaakt is hier beneden niets; ook aan het uitnemendste
werk kleeft gebrek en zonde. Wel komt de eisch des Heeren
tot Zijn volk: „Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw
Vader, die in de Hemelen is, volmaakt is" (Matth. .V : 48),
maar elk geloovige zal de woorden van den Heidelbergschen
Catechismus moeten beamen „dat ook de allerheiligsten, zoolang
als zij in dit leven zijn, maar een klein beginsel dezer gehoor
hebben." Het ideaal moet worden nagejaagd, maar-zamheid
wie meent het in dit leven te kunnen bereiken, zal bedrogen
uitkomen en zich teleurgesteld voelen.
Ook aan het heerlijke werk der Hervorming kleefden vele
gebreken. Voor velen bracht zijd niet, wat men er van gehoopt
had. Met droefheid bespeurden dezeongeduldigen, dat de
oude zonden, die men terecht: in Rome's priesters veroordeeld
had, look nog, helaas! bij Protestanten werden gevonden.
Bleef de onrechtmatige verdrukking van armen en lijfeigenen
niet voortduren? Liet de liefde niet veel te wenschen over?
Moesten niet allerlei misbruiken met veel maar nadruk worden
tegengegaan? Velen klaagden, dat wiel de Kerk hervormd en
de leer gezuiverd was, maar het leven op nog verre na niet.
Her werk ging hun veel te langzaam.
Uit het beginsel der Hervorming zelve en uit de onvo1
daanheid met hare toepassing door hare leidslieden kwam de
groote beweging voort, die als Anabaptisme of Wederdooper'ij
bekend is geworden. De verwerping van den kinderdoop en
;
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de erkenning van den doop -op belijdenis werd al spoedig het
onderscheidend kenmerk van al die onbevredigden.
Verschillende schakeeringen werden onder hen gevonden,
maar drie hoofdstroomingen zijn duidelijk te onderscheiden.
De eene is streng zedelijk, zuiver geestelijk in doel en middelen. Wie deze strooming volgen, bou` ven op de Heilige
Schrift, zooals zij die verstonden, dringen aan op reinheid des
levens en willen alleen met geestelijke wapens den strijd gevoerd hebben,. De tweede richting verlaat den bodem der
Schrift voor -openbaringen en visioenen en voert tot dweperij,
en geestdrijverij. De derde sleept mede) tot handelingen van
geweld en in deze, zoowel als in de tweede, werd niet zelden
de vrijheid misbruikt tot leene oorzaak des vleesches, deels
uit zelfbedrog, of door misleiding van anderen, deels ook,
omdat onruststokers van nature, eerzuchtigen en fortuinzoekers
zich bij hen aansloten.
Reeds zeer spoedig na het ontstaan der Hervorming begonnen de Doop►ersehe woelingen in Duitschland,
Terwijl Luther op den Wartburg vertoefde, predikte Prof.
Carlstadt te Wittenberg op vrij heftige wijze tegen de misbruiken der Roomsche Kerk, toen daar onverwachts de
Zwickauer-profeten verschenen, geleid door mannen als Thomas
Munzer en Nicolaas Storch, een man, dien men den vader
van het Anabaptisme noemt. De Zwickauer-profeten verwierpen
den kinderdoop, gaven voor Goddelijke openbaringen te
ontvangen,. verkondigden den aanstaanden ondergang aller
dingen en luide weerklonk hunne prediking: „Bekeert . u,
want het Koninkrijk Gods is nabij !" Zelfs Melanchton verkeerde in het onzekere, wat hij van deze mienschen denken
moest. Immers, het kon een werk uit God zijn, die het voor
de wijzen en verstandigen ,vaak verbergt -en het den kinderkens openbaart. Maar spoedig gingen hem de oogen open
voor hunne geestdrijverij en dwalingen. Carlstadt echter liet
zich geheel door hen medesleepen. Door zijne heftige prediking
veroorzaakte hij eene groote opschudding te Wittenberg, vooral
door een geduchten beeldenstorm. Toen Luther door zijne
vrienden onderricht werd van den treurigen toestand te
Wittenberg, verliet hij terstond zijne veilige schuilplaats; en
zeven dagen achtereen predikte de Hervormer tegen de
-

-

329
heerschande wanorde en -overtuigde de schare, dat ware
reformatie niet door kracht en geweld, maar door den Geest
des Heeren tot stand moet 'komen. De Zwickauer-profeten,
wel overwonnen, maar niet overtuigd, verlieten de stad, waar
de rust nu weldra 'terugkeerde. (Maart 1522).
Bij, de eeuwenlang geplaagde en veIrdrukte boeren vonden
de Zwickauer-profetien !een beter gehoor. De vonk van ontevredenheid werd door de 1achtige prediking van Thom^as
Munzer tot een geweldige vlam aangeblazen en weldra woedde
het vuur van den opstand over geheel Duitschland. Overdreven
waren de eisc'hen der arme boeren volstrekt niet. Ze vroegen
vrije keus van Evangeliedienaren, opheffing der lijfeigenschap,
afschaffing der drukkende belastingen en vrijheid tot jagen
en visschen ook voor de boeren. Toen deze eischen geen
gehoor vonden, grepen de ' verdrukten naar het zwaard.
Plundering, moord en brand vervulden het 'land en kloosters
en kasteelen gingen in vlammen op, 'terwijl geestelijken en
edelen onder bitteren spot door de zóolang getergde boeren
werden vermoord.
Luther deed, wat hij loan, ome de rozenden tot inkeer te
brengen, doch toen men doof bleef voor zijne vermaningen,
spoorde hij de Vorsten en edelen 'aan, om de oproerige boeren
als dolle honden dood te slaan!
De Vorsten trokken hunne legers bijeen en bij Frankenhausen
ontmoetten zij de dweepzieke opstandelingen onder Thomas
Munzer, die zich „den '; knecht Gods met het ward van
Gideon" noemde. Alle goede Christenen riep de dweper op
,,om met hem op de vorsten te slaan als, op een aambeeld,
terwijl het zwaard niet koud mocht worden van het bloed."
Een afgezant, door de Vorsten gezonden ,om hen aan te
manen rustig uiteen te gaan en de hoofdleiders uit te leveren,
werd in stukken gehouwen, Voor de strijd begon, vertoonde
zich een regenboog in de wolken, en een regenboog voerden
zij in hunne banieren. „Ziet," sprak Munzer „God geeft ons
het teeken, dat Hij met ons is. Deze boog in de wolken is
het teeken, dat de Heere ons de -overwinning zal eschenke,n."
Onder den kreet: „Kom Heilige Geest, Heere God!" stortten
zijne scharen zich *ap► den dichten drommen hunner vijanden. De
nederlaag der opstandelingen waas vers^chrikkelijk. De Roeren,
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krijg werd in het bI ed van meer den 50.000 schuldigen en
onschuldigen gesmoord. (1525).
In Zwitserland
in Zurich vooral
hadden de uit Duitschland verjaagden een toevluc^ht oord gevonden en van daar uit
werd de onvoldaanheid, die bij; velen was overgebleven, voort
gevoed. Toch was het Anabaptisme in Zwitserland-duren
vóór 1525 niet onbekend. Reeds in 1523 had Dr. Balthasar
Hubmaier met Zwingli over den kinderdoop onderhandeld.
Velen, onbevredigd door de weinige vruchten, door de Her
vorming voor het zedelijk en maatschappelijk leven voortgebracht; bezorgd, dat reinheid van levenswandel zou achter
worden bije zuiverheid in de leer; teleurgesteld, omdat-gestld
ze hun ideaal van het Godsrijk niet bevredigd zagen,
begonnen omstreeks Pinksteren van het jaar 1524 zich te
vereenigen, „om zich Gode, den Hemelschen Vader tot eene
reine, godzalige, oprechte gemeente te vormen ", en scheidden
zich af -van Zwingli, toen deze de samenwerking met hen
weiger d e.
Eenigen tijd later werd in deze gemeente door Conrad
Grebel, een aanzienlijk en geletterd, maar niet geordend man,
op ernstigen aandrang zijner geestverwanten, de Doop bediend,
waardoor in dezen kring het beginsel werd uitgesproken, dat
ook leeken tot dergelijke kerkelijkehandelingen bevoegd zijn.
Van oproerige denkbeelden is bij deze eenvoudigen geen
sprake. Zij geloofden, dat de Gemeente van Christus de ver
vrije, heilige kinderen Gods. Gemeenschap-enigsva
van goederen, als uitvloeisel van heilige liefde tot elkander,
gestreng toezicht op den levenswandel, leiding door onbezoldigde voorgangers, opbouwing door onderlinge bespreking
en overp-eizing der Schrift, verwerping van den kinderdoop
en van 'den eed ziedaar de beginselen, waarnaar zijl leefden.
Evenwel was er ook plaats voor eene overspannen richting,
die zich op ingevingen en openbaringen beriep, die zich
verloor in droomren omtrent het duizendjarig rijk, het huwelijk
met ongeloovigen ontbonden en een nieuw „geestelijk" huwelijk
met geestverwanten geoorloofd achtte. Eene richting, die er
niet voor terugdeinsde om het ideale Godsrijk met het zwaard
te stichten.
Weldra werd de Gemeente in Zwitserland te vuur en te
-
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zwaard vervolgd. Een korten tijd vonden de verjaagden een
schuilplaats te Augsburg, waar in 1527 eene vergadering werd
gehouden, die bekend is onder den naam van de Martelaarssynode, totdat leen groot getal vludhtelingen de stad Straatsburg
uitkoos voor verblijfplaats, waar de regeering hen ongemoeid
liet. Maar de uitnemendsten van hen waren door beulshanden
omgekomen, en zoo leefden zijl in stilheid voort, dankbaar
voor de verademing, die hun na de bloedige vervolging verleend Werd, totdat daar te, Straatsburg een man optrad, wiens
machtige geest een ontzaglijker invloed helaas! niet ten
goede op de harten der Anabaptisten uitoefende.
Die man was Melchior Hofmann, een bontwerker uit Zwaben,
een man van groote gaven, gloeiende welsprekendheid, onvermoeide werkzaamheid en uitgebreide Bijbelkennis, vooral
van de profetiën. In 1523 was hij als Luthersch predikant
in 'Lijfland opgetreden, had daarna onderscheidene plaatsen
van Duitschland bezocht, maar werdoveral tegengewerkt om
zijn gemis van kerkelijke wijding en vervolgd om zijne op
vatting'van het EI. Avondmaal, waarin hij, aanmerkelijk van
Luther verschilde. Toch reeds onrustig van aard, werd hij^
door den aanhoudenden strijd te meer geprikkeld. In het
heden teleurgesteld richtte zijn oog zich op de toekomst en
verwachtte rhij vast, dat weldra de groote Dag des Heeren
zou 'aanbreken.
,

.

-

,

In 1529 was hij te Straatsburg, de stad der verdrukten, en

daar verscheen zijne merkwaardige „Verklaring van de Openbaring van Johannes", een boek', dat in verband met de
teekenen der tijden een geweldigen indruk maakte. Te Straatsburg vond hij geestverwanten in de talrijke W ederdooppers,
mannen luit het `volk, ongeletterd als hij, bij wie, hij zich
gaarne aansloot, en die hem begroetten als Elia, den heraut
van 'den Dag des Heeren. 't Volgend jaar bevond hij, zich
bij de ballingen te Emden, waar zijne vurige,, profetische
prediking 'bij, de eenvoudige schare evenveel opgang maakte
als overal elders, 'vooral, daar hij de vervolgden bemoedigde
door het uitzicht op spoedige verlossing, maar tot opstand en
strijd prikkelde hij fijne hoorders niet.
Intusschen werden de Wederdoopers bij den dag onrustiger,
want de berichten uit Straatsburg waren wel in staat hunne
-

,

,
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gemoederen in spanning te brengen. Melchior Hofmann, de
rusteloze zwerver, was daar wieder en wel, naar zijne voor
kerker. In 1533, zoo profeteerde hijg, zou de-speling,d
groote Dag des Heeren komen.
Straatsburg, door de machten der duisternis belegerd, zou
door twee koningen verlost worden en dan het middelpunt
zijn van het ' nieuwe Godsrijk, het rijk van vrede, waarheid
en gerechtigheid. Eene schare van 144000 vredeboden, van
Pinkstervuur vervuld, zou uitgaan om het reine Evangelie
en den nieuwen Doop door de wereld te verkondigen. Tot
zoolang moest de doop> worden uitgesteld.
Was het wonder, dat vele overspannenen, ook uit ons
vaderland naar Straatsburg togen om getuigen te zijn van
de dingen, die daar welhaast zouden geschieden en te deelen
in het heil, dat daar de geloovigen verbeidde, terwijl zij, die
achterbleven, met angstig verlangen de toekomst tegemoet
zagen? Doch toen het jaar 1533 voorbij ging en zooveler
verwachtingen in rook verdwenen, sloeg hier en daar de opgewondenheid over tot een toestand van waanzin, kort maar
vreeselijk.
Toen Hofmann's profetiën bleken te falen, stond een geest verwant, maar toch een kind eens anderen geestes op, die de
teugels in handen nam en met de teugels de zweep er bij.
Deze nieuwe profeet was Jan Mathijssen, een bakker uit
Haarlem. Op grond van vermeende openbaringen gaf hij zich
uit voor den ÏIenoch, die komen zou. Hij beval den doop
w-eer te beginnen en fond naar alle plaatsen zijne ,,Apostelen",
twee aan twee, mannen uit het volk, gelijk hij; Bartholomeus den boekbinder, Willem den kuiper, Pieter den houtzager,
en -dergelijken.
Maar ook deze mannen predikten nog: „Geweld voegt den
Christen niet; God zelf zou alle goddeloozen van de aarde
uitroeien."
Twee dezer „Apostelen" kwamen in 1533 te Munster, waar
gebeurtenissen hadden plaatsgegrepen, die duidelijk toonden,
zoo meenden althans de hoofden der Wederdoopers, dat deze
stad, en niet Straatsburg, door den Heere als het nieuwe
Sion was aangewezen. Daar, te 'Munster had de Hervorming
gezegepraald en de Bisschop wis verdreven. Tegenstanders
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van den kinderdoop vond men reeds bijl de predikanten;
vandaar, dat " in deze stad de afgezanten van den profeet met
open armen werden ontvangen, die den 14en Januari 1534
aankwamen,
Een dezer .(gezanten was leen man van een indrukwekkend
voorkomen, eertijds kleermaker en herbergier te Leiden, een
man, die in de Doopersche woelingen de hoofdrol zou spelen;
Jan Beukelszoon of Jan van Leiden. Weldra volgde de profeet
zelf, en toen zes weken later de stedelijke regeering in handen
der Wederdoopers kwam, werden allen de stad uitgebannen,
die het bondsteeken des doops niet wilden ontvangen. Naar
alle oorden, vooral naar ons vaderland, werden geschriften
gezonden, om 'de geloovigen op te wekken naar Munster te
komen en daar te deelen in de zegeningen, den kinderen
Gods bereid, maar ook om de bedreigde stad ter hulp te
snellen, want de Bisschop had troepen aangeworven en belegerde haar. !Vele verblinden, die aan de oproeping gehoor
gaven, werden gevangen genomen en ter dood gebracht,
voor ze de grenzen van hun land bereikt hadden. 't Beleg
van Munster werd intusschen met kracht voortgezet. Op het
Paaschfeest trok Jan Mathijssen, vol vertrouwen op zijne
onkwetsbaarheid, door slechts twintig gewapenden vergezeld,
den vijand tegen, maar oogenblikkelijk werd hijs door de
Bisschoppelijke soldaten ieergesaheld.
Nu wierp Jan van Leiden zich als profeet op. De nood
klom in "de bedreigde stad en met den nood de dweepzucht.
Weldra Werd Jan van Leiden tot koning van Sion uitgeroepen,
de David, die de heerschappij. van Salomo, den Vredevorst
bereiden moest. Schitterende optochten werden gehouden en
liefdemaaltijden aangericht, waarbij de koning diende. Alle
persaonljke eigendom (werd afgeschaft en gemeenschap van
goederen ingevoerd, evenals veelwijverij en andere zedeloos
verzet werd met den dood gestraft en Jan van-heid.Elk
Leiden regeerde met ijzeren hand. Gewaande Goddelijke
inspraken vervingen de wetten en de profeten heerschten in
de rampzalige stad, waar de waanzin zijn tempel had opgebouwd en de hongersnood door de straten waarde. Met den
dag klom de ellende.
In December `1534 trokken vier mannen uit met duizenden
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exemplaren van „Het boek der wrake". In dit geschrift wordt
geklaagd, dat de geloovigen over 't algemeen nog willen
blijven zuchten fonder de gelijkvormigheid van het lijden
van Christus, en den moed missen om de heerli$ke vrijheid
van Christus deelachtig te worden. In vurige en toch vaak
nevelachtige taal werden ze aangespoord om bloedig wraak
te nemen over alle goddeloozen, en opgeroepen om naar
Munster te trekken, waar de door God aangewezen Koning
op den stoel van David is gezeten.
Dit boek heeft jammerlijk onheil gesticht en heeft niet
weinig meegewerkt, om op verschillende plaatsen in ons
land en 'elders vele overspannen Wederdoopers tot razernija
te brengen.
In een Februari-nacht rende een twaalftal mannen en
vrouwen ongekleed „als de naakte waarheid" door de straten
van Amsterdam, wee roepende over alle goddeloozen. Een
schoenmaker in 'Groningen wekte zijne vrienden op om alle
priesters en overheden te vermoorden en 300 menschen lieten
zich door den dweper doopen. De man werd spoedig in een
krankzinnigengesticht opgesloten. In den omtrek van Antwerpen werd eene bijeenkomst gehouden, waar werd voorgesteld naar Amsterdam te trekken en' allen te duoden, die den
herdoop niet ontvangen hadden. Benden Wederdoopers poogden
zich meester 'te maken van Leiden en Amsterdam, maar de
toeleg mislukte en schier allen vonden den dood. Alleen het
Oldeklooster te Bolsward viel in hunne handen, de monniken
werden verjaagd en wanhopend verdedigden ze zich tegen
de troepen, die het klooster trachtten te hernemen.
Na vijf weken echter moesten ze zich overgeven en de
meesten boetten hunne vermetelheid met hun leven. Al deze
ondernemingen liepen 'dus gelukkig op niets uit, maar de
opschuddingen hadden 'de zaak der Dooperschen ontzaglijk
nadeel toegebracht.
Ook Munster bezweek den 22 Juni 1535 en vreeselijk was
de wraak, die de Bisschop op Jan van Leiden en de hoofden
der Wederdoopers nam.
De vreeselijke stoím had uitgewoed, maar het kwaad was
gesticht, dat een onuitwischbaren blaam heeft geworpen op
het Anabaptisme. Toch had de geweldige uitbarsting van de
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dweepzucht deze vrucht afgeworpen, dat er eene schifting
onder de Wederdoop+ers kwam en de gematigden, die een
afkeer hadden van de Munstersche gruwelen, zich reeds in
1536 op de vergadering te Bocholt van hunne dweepzieke
partijgenoten afscheidden. Deze gematigden vereenigden zich
later tot verschillende Doopsgezinde gemeenten.

XLVIII.
Menno Simons.

Onder de mannen, die op hun' kring Been grooten invloed
ten goede 'hebben uitgeoefend, bekleedt de man, wiens naam
boven dit hoofdstuk staat, eene ivoorname plaats.
Wel was hij niet de istichter der Doopsgezinde gemeenten,
maar zijn bescheidenoptreden en zijn stille arbeid onder
zijne geloofsgenooten is van zooveel beteekenis geweest, dat
deze nog heden naar hem Mennonieten worden genoemd.
Menno, de zoon van Symen of Simon, werd in het jaar
1492 te Witmarsum geboren en voor den geestelijken stand
bestemd. Een groot 'jaar voor Juther's naam door Europa
weerklonk, aanvaardde hij zijne bediening als Onderpastoor
in het 'dorpje Pingj um. Al heel spoedig na zijne priesterwijding werd ook hij! door den geest des twijfels aangegrepen.
Wanneer 'hij 'voor het altaar stond en de Mis bediende, kwam
telkens de gedachte bij hem op, of nu werkelijk brood en
wijn veranderd waren in het lichaam en bloed des Heeren.
Wel bestreed hiji deze gedachte als aanvechtingen des
Satans; wel deed hijg boete en biechtte menigvuldig; wel zocht
hij zich met geweld tot geloof te dwingen, maar zijne pogingen,
waren vruchteloos: de twijfel bleef. Uit vrees, dat hij met
ketterij! besmet zou worden, liet hij den Bijbel zorgvuldig
gesloten en had een bijgeloo-vige vrees voor alle ketters he
geschriften.
Maar de Heere had gedachten des vredes over hem en zou
ook dezen bbij'geloovigen priester uit de duisternis trekken tot
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Zijn !wonderbaar licht. Menno kwam tot het onderzoek der
Heilige Schrift; hij; kwam tot het inzicht van zijn verloren
toestand voor 'God, maar ook, hoe de zondaar voor God gerechtvaardigd ordt. Nu hijg vrede voor zijn hart gevonden
had, was het hem behoefte ook zijne gemeente met den
Heiland bekend te maken, en weldra had hij, den naam van
een Evangelisch prediker verworven. Hoewel hij overtuigd
was van de dwalingen der Roomsche kerk, bleef h5 haar
toch als priester dienen, evenals velen zijner tijdgenoten.
Zoo ging 'de tijd voor hem betrekkelijk kalm voorbij', totdat
hij in het jaar 1531 naar zijne geboorteplaats Witmarsum
geroepen !werd, om daar de plaats in te nemen van den
pastoor, die „met ketterij besmet was." Hier kwam het groote
keerpunt in zijn leven. Moest het reeds een beklemmende
gedachte voor hem zijn, dat hij eigenlijk hetzelfde geloofde
en beleed als de man wiens plaats hij verving, een nieuwe
s^ehok kreeg zijn toch reeds wankelend kerkgeloof, toen hij
getuige was van den marteldood van Sikke Freerks, den
eersten Dooperschen bloedgetuige. Reeds jaren had hijs getwijfeld aan Rome's opvatting van het Sacrament des Avondmaals, maar nog nooit waren er bij; hem bedenkingen opge
komen tegen den Kinderdoop. Thans kwam echter de vraag
met kracht bij hem op: „Rust de Kinderdoop wel op Bijbelschen grondslag ?" Hij onderzocht de H. Schrift, de geschriften
,
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der Kerkvaders, maar nergens meende hij een spoor van den
Kinderdoop te kunnen ontdekken, terwijl de bewijzen der
Hervormers hem onbevredigd lieten. Meer en meer helde hij)
tot de gevoelens der Dooperschen over. Wel bleef hijf nog
altijd priester der Roomsche kerk, maar toch stond nu zijn
besluit vast, dat alleen Gods onfeilbaar Woord zijn richtsnoer zou
wezen en hij zich aan geen menschelijk gezag zou onderwerpen,
indien dit tegen zijn geweten was. Hoewel hij) zich tot de gevoelens der Dooperschen voelde aangetrokken, had hij- toch in
den eersten tijd van zijn optreden geen gemeenschap met hen.
In den aanvang nam hij' een afgezonderd standpunt in en
leerde van den kansel „het woord eener ware boete". Later
verhief hij zijne waarschuwende stem tegen „de secce van
Munster, tegen koning en zwaard en tegen veelheid van
vrouwen ", maar hij ► kon den geweldigen stroom der dweep Beelden en Schetsen.
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zucht niet keeren. Toen in 1535 het Oldeklooster in de macht
der Wederdoopers viel, waren onder deze dwepers leden zijner
eigen gemeente, ja, een zijner eigen broeders. En allen vonden
eenige weken later den dood door de hand der overwinnaars,
in de vlammen of op het schavot.
Dit treurig einde der zijnen maakte op Menno Simons een
diepen, onuitwischbaren indruk. Bezegelden deze menschen
hun geloof, al mochten ze dan ook dwalen, met hun bloed,
mocht hij; dan uit gemakzucht als priester eene kerk blijven
dienen, wier leer de zijne niet meer was? Toen heeft hij,
zooals hij in een zijner geschriften het uitdrukt, „God met
zuchten en tranen gebeden, dat Hij, hem, bedroefden zondaar,
de gaven Zijner genade geven wilde, en eindelijk, al zijne
anti-christelijke gruwelen, Missen, Kinderdoopen en ruime
leven ongedwongen nalatende, heeft hij( zich onder het drukkende kruis 'van Christus begeven."
Den 12en Januari 1536 legde hijs zijne bediening neder, en
„uitgaande uit het Pausdom" trok hij zich in de! eenzaamheid
terug. Twee zijner vrienden namen hem gastvrij: in hunne
woning op. Zijn doel was, zijn broederen in het geloof in eenvoudigheid te stichten en te dienen met zijne wel niet buiten
maar ook niet alledaagsche gaven. Hoewel hij in-gewon,
zijn eenvoud er in de verte niet aan dacht zich op den voorgrond te dringen, was toch zijn stille arbeid onder de broederen
niet onopgemerkt gebleven. De gematigden onder de Wederdoopers verzochten hem dringend, zijne gaven en krachten in
dienst van het Godsrijk te besteden. Na eenigen tijd van
weifeling, in gebed en zelfonderzoek doorgebracht, gaf hijg aan
deze roepstem gehoor en werd als „Oudste" bevestigd. Sedert
dien tijd leidde hij een zwervend leven, zijne broederen
leerende, vermanende en vertroostende, teilwijl hij in de
geheime samenkomsten den Doop bediende. Ook in geschrifte
onderwees hij de zijnen en verdedigde hunne zaak tegenover
hunne vijanden. Een bloedprijs werd op zijn hoofd gesteld,
maar ofschoon het gevaar hem van alle zijden bedreigde en
hij overal vervolgd werd, trok hij1 onvermoeid rond van
stad tot stad, van dorp tot dorp, van hoeve tot hoeve, niet
alleen in ons vaderland, maar ook' in Duitschland en aan de
oevers der Oostzee, overal de kleine, vaak verachte gemeenten
,
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der Dooperschen opbouwende en stichtende. Zijne echtgenoote Geertruida, met wie hij korten tijd na zijn uitgang
uit het Pausdom gehuwd was, deelde getrouw in zijn omzwervingen en ontberingen, totdat - God haar van zijne
zijde wegnam.
In het jaar 1555 bood een Holsteinsch Edelman hem eene
hoeve op zijne landgoederen aan, waar hij! met zijne dochter
den avond 'zijns levens in kommervolle omstandigheden sleet,
bij al zijn zorgen nog gekweld door de opkomende twisten
over den ban. Eindelijk, op den 13en Januari 1559 kon de
arme zwerveling het vermoeide hoofd nederleggen, om in te
gaan in de ruste zijns Heeren.
Een groote rol heeft Menno Simons niet gespeeld; een
indrukwekkende, allesbeheerschende persoonlijkheid was hij
ook niet, maar voor zijn beginsel heeft hijg alles opgeofferd
en met de hem toevertrouwde talenten heeft hij' gewoekerd
met al zijne krachten, den Heere dienende naar het licht,
dat hem geschonken was. De stichter der Doopsgezinde gemeenten was hij niet, maar hij heeft door trouwe plichtsbe^
trachting zijne geloofsgenoten gediend, de verstrooiden
vereenigd, de wankelmoedigen opgebeurd, hunne zaak
bepleit, hunne inzichten verhelderd, hunne beginselen in het
licht gesteld. Hij was hun meest bekende woordvoerder, de
zuiverste vertegenwoordiger der Doop-ersche beginselen, ontdaan van alle buitensporigheden en dweepzucht.
De Doopsgezinden bleven ook na den dood van hun
voornaamsten leeraar vasthouden aan hun ideaal, om eene
reine gemeente van kinderen Gods te vormen. Behalve den
Doop op 'belijdenis onderscheidden ze. zich van de overige
Protestanten door het eigenaardige, afgezonderde standpunt,
dat ze innamen ten opzichte van het tijdelijke leven. Terwijl
de Calvinisten op elk terrein des levens opkwamen voor de
eere Gods en de onderhouding Zijner ordinatiën, trokken
de Dooperschen zich terug, zich alleen vermeiende in de
toekomstige heerlijkheid der kinderen Gods. Het dragen van
wapenen achtten zij; ongeoorloofd, evenals het afleggen van
den eed, Minder eenstemmig dacht mn'en over het bekleeden
van regeeringsambten, althans tusscben de jaren 1581 en
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1618, toen de Staatswetten hen nog niet uitgesloten hadden.
Terwijl de strengsten yonder hein het bekleeden van een
Overheidsambt beslist afkeurden, waren de meer gematigden
rekkelijker op dit punt, al moesten ze toegeven, dat van
Doopersch standpunt beschouwd, het wel aan bezwaren onderhevig was.
De inrichting van den eeredienst was zeer eenvoudig.
De gemeenten werden gediend door onbezoldigde en ongestudeerde voorgangers, liefdepredikers of vermaners genoemd,
die met hun gewonen dagelijks'jchen arbeid hun brood verdienden. Later veranderde dit en werden de leeraren voor
hunne bediening opgeleid en ook bezoldigd. Het eenvoudige
bedehuis heette de vermaning of het vermaanhuis en mocht
tot op het einde der achttiende eeuw uitwendig niet het
voorkomen van eene kerk hebben. Voor 't overige gunde de
Overheid hun een kalm en rustig leven en beschermde hen
zelfs tegen onaangenaamheden, waaraan zij wel eens bloot
stonden van de zijde van minder verdraagzame predikanten.
Hevige twisten ontstonden in den boezem der Doopsgezinde
gemeenten, nog bij het leven van Menno Simons, over den
ban. 't Was niet de vraag, of de ban moest waken voor de
zuiverheid der gemeente hierover bestond geen verschil
maar in welke gevallen de ban moest toegepast worden
en welke gevolgen er uit moesten voortvloeien. In eene
menigte partijen werden -die Doopsgezinden verdeeld, waarvan de Vlamingen en de Waterlanders de voornaamste waren.
De strengsten Waren de Vlamingen, vlucjhtelingen uit iVlaanderen, die meier nog dan de anderen om hun geloof vervolgd
waren en wier beweeglijk karakter licht tot uitersten leidde.
De Waterlanders waren de meer gematigden, de mannen,
die ook in den strijd tegen Spanje Prins Willem van Oranje
met Igroote geldsommen ondersteunden. Eerst na langen tijd
werd de eenheid in de gemeente hersteld.
Vele eigenaardigheden der oude Doopsgezinden zijn te loor
gegaan, maarzeer te bejammeren is het, dat verreweg de
meesten hunner de oude belijdenis der waarheid loochenen
en het aantal Doopsgezinde predikers, die nog den Christus
der Schriften verkondigen, zoo bedroevend gering is.

XLIX.
De Hervorming in de Nederlanden.

In weinige landen is de Hervorming zoo eigenaardig begonnen en heeft in hare gevolgen zulke heerlijke vruchten
voortgebracht als in ons vaderland. Eigenaardig, omdat het
het volk zelf was, dat hongerde naar het brood des levens
en dorstte naar de waarheid en daarom met heilbegeerige
harten naar de verkondiging van het Woord Gods luisterde.
En heerlijk waren de vruchten, ook voor het tijdelijke leven,
want na eene langdurige, "bange worsteling ontstond een vrije
Gereformeerde Staat, wiens gesgchiedenis Benig is.
In drie tijdperken kan de geschiedenis der Hervorming in
deze landen verdeeld worden: het tijdperk van het Sacramentisme, loopende tot het jaar 1530; de tijd van het Anabaptisme, dat ongeveer dertig jaren stand hield, om toen
plaats te maken voor het tijdperk van het Calvinisme, waarin
de Hervorming zich het krachtigst ontwikkelde en de schoonste vruchten voortbracht.
Gelijk overal, was ook in ons vaderland de toestand der
Kerk vóór de Hervorming uiterst treurig. Vele geestelijken
leefden in weelde en ongebondenheid en bekommerden zich
in het minst niet om het zielenheil der schapen, die aan
hunne hoede waren toevertrouwd. Het volk werd uitgemergeld
door de tallooze monniken -en leefde in de grofste onw1etend
voort. Zeker, velen dorstten naar den levenden God,-heid
maar Rome had den sleutel der kennis weggenomen. Toch
waren de toestanden hier niet zoo ongunstig als in vele
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andere landen. De broederen „des Gemeenen Levens" hebben
de Hervorming krachtig voorbereid en menig prediker uit
die donkere dagen mag een Voorlooper van die gezegende
beweging genoemd worden.
Toen Luther in 's Heeren kracht het werk der Reformatie
ter hand had genomen, waren het vooral de Augustijner
monniken, die met groote belangstelling kennis namen van
zijn arbeid. Velen toch dezer monniken waren persoonlijk
met den Duitschen Hervormer bekend en bevriend, lazen
met instemming zijne geschriften en verkondigden de „nieuwe
leer" met geestdrift aan hunne hoorders. De Dominikaner
monnik Wouter predikte te Utrecht met zooveel ijver en
kracht, dat hij de „Luthersche monnik" genoemd werd.
Te Delft, werwaarts hijl gevlucht was om zijn leven te
redden, verzamelde hij: een kring van vrienden om zich heen
welke hij als voorganger diende, zoodat waarschijnlijk de
eerste Hervormde gemeente te Delft is ontstaan.
Weldraontbrandde het vuur der vervolging. In 1521
vaar. Bigde Keizer Karel V het eerste plakkaat tegen de Hervorming uit, waarbij 'het lezen, drukken en verspreiden van
boeken of geschriften der „nieuwe verdoempte secte ende
ketterye van Martin Luther, des verloopen monnix" bij doodstraf werd verboden. Dat het niet bijl bedreigingen bleef zou
weldra blijken. Het Augustijner klooster te Antwerpen lag
reeds lang onder verdenking van ketterij en dit broeinest
moest dus allereerst worden uitgeroeid. De Prior Jacobus
Sprenger, een vriend van Luther, werd gevangen genomen,
doch wist uit de klauwen der Inquisitie te ontkomen, evenals
zijn ambtgenoot Hendrik van Zutphen, die door het volk
werd bevrijd, doch later te Bremen vermoord werd.
Sprenger was gelukkiger en kwam veilig te Wittenberg.
W o:edend dat de beide hoofdpersonen ontsnapt waren,
moesten het toen 'de monniken ontgelden, die allen werden
gevangen genomen. Helaas! in de ure der verzoeking bezweken bijna allen en verloochenden de waarheid. Slechts
drie bleven standvastig; liet waren Hendrik Voes, Johannes
van Esch en Lambertus Thorn. De beide eerstgenoemden, die
eene vrijmoedige belijdenis aflegden, werden tot den brandstapel veroordeeld; Thorn, die eenígszins weifelde, hoopte
,
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men nog 'tot afval te brengen. Den ten Juli 1523 'werd te
Brussel het schavot opgericht, waarop de eerste bloedgetuigen
in de Nederlanden den marteldood zouden sterven. In plecht
tigen optocht werden de martelaars naar de markt gebracht,
en de eerste die het schavot moest beklimmen, was Thorn,
want men hoopte, dat hijg, met den schrikkelijker vuurdood
voor oogen, zijne gevoelens wel herroepen zou. De Heere
geeft echter ook den zwakken kracht, en Thorn ontving,
evenals zijne medebroeders in de verdrukking, genade om
eene blijmoedige getuigenis af te leggen, waarop hij, naar den
kerker werd teruggevoerd en daar werd geworgd. Ook Voes
en Van Esch werden zichtbaar gesterkt, toen zij den brandstapel beklommen en riepen de onafzienbare schare, die met
sprakelooze ontsteltenis dit schrikkelijke schouwspel aanzag,
luide toe: „W'Yj gaan als goede Christenen sterven!" Daarop
hieven zij het „Te Deum" aan en luide weerklonk het
schoone kerklied „Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen
Naam!" uit het midden der vlammen, totdat hun strijd volstreden was en de beide martelaars de krone des levens
ontvingen.
Deze marteldood maakte alom in den lande een ontzaglijken
indruk. De brandstapel was een predikstoel geworden, waar
woorden geklonken hadden, die diep waren doorgedrongen
in de harten van velen. Terecht sprak Luther, toen hij den
dood der beide Augustijner monniken vernam:
,

Hun asch gloeit voort en laat niet af,
Maar stuift "van land tot lande.
Hier helpt geen beek, geen kuil, geen graf;
De vijand baart zijn schande.
Zij, die bij 't leven door den moord
Tot zwijgen zijn gedwongen,
Zij spreken 'thans in ieder oord,
En door ontelb're tongen
Wordt blij hun lof gezongen. -Ook in de noordelijke Nederlanden zocht Rome de stem
der Hervorming in bloed smoren. In 1525 werd te Utrecht
de brandstapel ontstoken voor den eenvoudigen kuiper Willem
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Dirksz. en in hetzelfde jaar onderging Johannes Pistorius of
Jan de Bakker in den Haag den marteldood. Laatstgenoemde
was de zoon van een koster te Gouda, die uit vrees dat zijn
zoon met ketterij mocht besmet worden, hem voor den geestelijken stand bestemde. De voorzorgen van den vader waren
echter vruchteloos, want zijn zoon werd te Woerden, waar hij;
onderpastoor was, een vurig prediker der waarheid. Weldra
zuchtte De Bakker in den kerker, maar Werd korten tijd
later weer ontslagen, waarna hijg naar Wittenberg reisde, om
daar met de helden der Reformatie kennis te maken. Gesterkt
in het geloof keerde hij terug, maar de Bisschop van Utrecht
liet hem aanzeggen, dat hij! voor drie jaren uit Holland gebannen was en eene bedevaart naar Rome moest doen.
De Bakker stoorde zich echter niet aan dit bevel, maar
begaf zich 'naar Den Haag, waar hij zijne gevangen broederen
vertroostte. Later vestigde hij; zich te Woerden, trad met eene
moedige, godvreezende vrouw in het huwelijk en oefende het
bedrijf van bakker uit. 't Was hem echter niet genoeg, dat
hij zijne klanten van het dagelijksch vergankelijk brood voorzag, hij bracht hun ook het Brood des levens, want dikwijls
vergaderde te zijnen huize een kring van vrienden, die hongerden naar het Woord Gods en aan wie hij den Christus predikte
en hen opbouwde in het geloof. Dien onverschrokken getuige
moest het 5wijgen worden opgelegd. Heimelijk werd De Bakker
en zijne echtgenoote gevangen genomen, deze levenslang in een
klooster opgesloten en hij' overgebracht naar de Gevangenpoort
in Den Haag. Na eindelooze verhooren -en tallooze plagerijen
werd hij, als verstokt ketter, tot den brandstapel veroordeeld.
In den kerker mmoeht hij nog de vreugde smaken, dat zijn
grijze vader, die eertijds zoo bang voor ketterij was, hem met
tranen in de oog-en vermaande, toch den Heere getrouw te
blijven tot in den dood. En Jan de bakker bleef getrouw !
Op weg naar het schavot riep hij' zijne medegevangenen
in Christus toe: „Broeders, ik ga u voor!" waarop het antwoord volgde 'van achter de ijzeren traliën: „Broeder, strijd
vromelijk, we zullen u volgen!" Hierop hieven ze het „Te Deum"
aan, terwijl de ter dood veroordeelde den 31en Psalm zong.
Op den brandstapel riep de martelaar uit: „Dood! Waar is
uw prikkel? Hel! Waar is uw overwinning? De dood is
,
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verslonden in de over winninge Christi !" Na nog een gebed
voor zijne moordenaars opgezonden te hebben, riep hij, terwijl
de beul den strop om zijn hals dicht draaide: „Heere ontvang mijnen geest!" Korten tijd later hadden de vlammen
zijn lichaam 'tot asch verteerd. Dit geschiedde den 15en September 1525.
Deze martelaren waren wel de eersten, maar geenszins de
laatsten, die hun geloof met hun bloed bezegelden. Breed is
de schare van geloofsgetuigen, mannen en vrouwen van allerlei
stand en leeftijd, van wier innige en toch zoo gezonde vroom
wier kloeken en toch zoo kalmen stervensmoed, in-heid,van
de verhalen omtrent hun verhoor en hun uiteinde, in hun
brieven, testamenten en liederen de aandoenlijkste proeven
zijn bewaard gebleven. Behalve degenen, die den marteldood
ondergingen, waren er honderden, die naar andere landen
vluchtten, om de hitte der vervolging te ontgaan. Zoo was
het in 't jaar 1530 zoover gekomen, dat de meer ontwikkelden,
de voorgangers, 'deels gedood of verjaagd, deels ook tot de
Roomsche kerk waren teruggekeerd of zich in de eenzaamheid hadden teruggetrokken.
Met dat jaar 1530 sluit zich het eerste tijdperk der Hervorming in deze landen.
't Was een merkwaardige tijd geweest, waarin de beginselen
der Hervorming zich krachtig hadden geopenbaard, maar haar
heerschappij met geweld was onderdrukt. Hoofdzakelijk ontstaan onder den invloed van Luther's geschriften, weken zij' ten
opzichte van de leer van 't H. Avondmaal van Luther af en
geloofden, op' het voetspoor van Berengarius, die in 1040 te
Tours arbeidde, en van den Engelschen voorlooper der Hervorming Wiclef, dat Christus bijl het Avondmaal alleen geestelijk genoten wordt, niet door den mond, maar door het geloovige hart. Daar de Nederlandsche Hervormden in het leerstuk
van het Sacrament des Avondmaals alzoo van hunne Duitsche
geloofsgenooten afweken, noemt men hen Sacramentisten en
dit tijdperk de tijd van 't Sacram'entisme.
De Hervorming was wel met kracht onderdrukt, maar in
geenen deele uitgeroeid. Duizenden bijt duizenden waren haar
getrouw gebleven, maar 't waren na 1530 schier alleen menschen uit de volksklasse en voortdurend werd hun getal grooter,
,
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want velen konden in de Roomsche kerk geen bevrediging
voor hunne godsdienstige behoeften vinden. Eigenlijke gemeenten vormden zij niet; bepaalde voorgangers hadden zij
niet, want hunne leeraars waren verbrand, verjaagd of tot
zwijgen gebracht. Maar Gods Woord bezaten ze nog, want in
weerwil van de strenge plak'katen des Keizers werd de Bijbel
telkens herdrukt en verspreid, en dat Woord werd gelezen
in de woning van een hunner, op een zolder of in een kelder.
Daar werden ze gesticht door gemeenschappelijk gebed, door
't onderzoek der H. Schrift, door de eenvoudige en toch bezielende toespraak van een hunner, mannen uit het volk,
zonder wetenschappelijke ;opleiding, zonder kerkelijke wijding,
sprekende, gelijk de Geest Gods hun gaf te spreken. Zoo
wekten zij elkaar op tot een stil, godzalig leven. Van -de
wereld, waarin zij leefden, hadden zij niets te hopen; zij
leefden als niet tot :haar behoorende, en richtten met vurig
verlangen den blik naar de toekomst, den tijd, dat ze met
Christus zouden heerschen.
Vandaar hunne voorliefde voor de geschriften van Israëls
Profeten, wier gloeiende schilderingen, wier roepstemmen tot
boete en bekeering, wier beloften van de eindelijke zege
-pralvnhet
Godsrijk hen in verrukking brachten.
Dagelijks hadden ze den marteldood voor oogen. Nu werd
de een, dan weer een ander uit hun kring weggerukt, wrier
brieven en liederen als dierbare kleinooden werden bewaard.
Geen wonder voorwaar, dat hun levensbeschouwing diep
ernstig, vaak zelfs somber en mystiek was. Opgevoed in de
Rooin'sche kerk, die hun steepen voor brood had gegeven,
die hunne zielen had laten hongeren en dorsten en op hun
noodkreet geantwoord had met ,brandstapel en schavot; wier
dienaren in overvloed en wellust leefden, terwijl hunne getrouwe 'leeraars werden verjaagd of gedood, hadden ze
ondervonden, dat die Kerk bitter weinig op de Kerk van
Christus geleek, maar ook, dat geleerdheid geen waarborg
geeft voor 't bezit der waarheid en priesterwijding geen
brevet is 'voor de ware vroomheid des harten.
Gelijk duidelijk blijkt, waren ,vele beginselen der Doopersohen
in deze kringen in kiem aanwezig, al hadden zij ook den
doop op belijdenis nog niet. Van oproerige bewegingen was
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aanvankelijk bij deze eenvoudigen geen spoor te ontdekken,
maar toch was de akker bereid, waarin het zaad, door
dwepers en woelgeesten gestrooid, welig kon ontkiemen, vooral,
daar er geen leiders of voorgangers waren, die hen voor
dwalingen konden waarschuwen. 't Is dus niet te verwonderen,
dat honderden 'en duizenden hunner zich vol vertrouwen in
de armen wierpen der 'Wederdoopers, wier beginselen in deze
landen een groeten opgang maakten, althans aanvankelijk.
Maar ook aan de woelingen der Wederdooppers namen velen
ijverig deel, en ontzettend is de rij der bloedgetuigen, die in
dit tweede tijdvak van de geschiedenis der Hervorming, den
tijd van het Anabaptisme, den marteldood ondergingen, ook
lang, nadat de Munstersche gruwelen hadden uitgewoed en
de overgeblevenen, in stilheid werkende, zich oefenden ter
godzaligheid.
Toch
al droop het zwaard van den scherprechter van
bloed en al rookten de brandstapels
de Hervorming maakte
in deze landen reuzenvorderingen. Ook nu weer werd het
oude woord bewaarheid, dat 'het bloed der martelaren het
zaad der Kerk werd. Geoefendepredikers, gedeeltelijk mannen
uit het volk, z.a. 'Jan Arents en Pieter Gabriël, gedeeltelijk
wetenschappelijk gevormde mannen, traden als leidslieden
der gemeente, op en ileidden allengs de geloovigen in de
Gereformeerde paden. Zoo maakte het Anabaptisme weer
plaats voor het Calvinisme, zoo bijl uitstek geschikt voor een
ernstig denkend volk als het onze, vooral in den bangen
langdurigen worstelstrijd, die weldra zou aanvangen, om eerst
tachtig jaren later te -eindigen.

L.
De Nederlandsche Geloofsbelijdenis.

Had Karel V tijdens zijne regeering meer dan vijftig duizend
mensehen om des geloofs wille ter dood doen brengen in
deze landen, onder zijn zoon en opvolger Filips II steeg de
hitte der verdrukking tot den hoogsten graad. Toch bereikte
de dweepzieke Koning zijn doel niet, want het Woord Gods
wies en ook nu deed do Heeree dagelijks toe tot de gemeente,
die zalig werden. Bij' honderdtallen, soms zelfs bij duizendtallen, verdrong de heilbegeerige schare zich in het open
veld om de verboden prediking des Woords bij te wonen.
Geweldig moet de indruk geweest zijn, welke die „Hagepreeken" op de toeschouwers maakten, als daar over de vlakte
uit soms 20.000 monden een Psalm van Datheen weerklonk
of al die hoofden zich eerbiedig bogen om in het gebed
sterkte te zoeken, of al die duizenden aan de lippen hingen
van den prediker, naar wien ze niet moede werden te luisteren. En uitnemende leeraars had God in die dagen aan ons
volk geschonken, waaronder Guido de Brès, de opsteller van
de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, eene voorname plaats
bekleedt.
Deze man werd geboren in het jaar, toen voor net eerst
in deze landen de brandstapel ontstoken werd voor de belijders
der waarheid, dus in 1523. Guido's moeder, die te Bergen
in Henegouwen woonde, was ijverig Roomsch en deed, wat
ze kon, om haar zoon reeds in zijne jeugd even nauwgezet
te maken in het vervullen zijner godsdienstplichten als ze
,
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zelve was en in deze pogingen slaagde zijl bijzonder, want
ook Guido was een bijgeloovig vereerder van de plechtigheden
der Roomsche kerk. Maar God had dezen jongeling uitverkoren om een ijverig arbeider in Zijn Wijngaard te worden en
daarom verloste Hij hem uit de strikken der dwaling en deed
het licht opgaan in zijne ziel. Het lezen der Heilige Schrift
opende hem de oogen ;voor de dwalingen van Rome, maar
o-ok voor zijn verloren toestand en voor de heerlijke waarheid
des Evangelies, dat de zondaar zalig wordt uit genade door
de verlossing die in Jezus Christus is. Nu de vrede, die alle
verstand te boven gaat, zijn deel was geworden, gevoelde h j
groote behoefte, om de blijde boodschap des heils ook aan
anderen te brengen. Wel bleef hij getrouw in het uitoefenen
van zijn dagelij'ks^c'h beroep, het glasschilderen, maar in zijne
vrije uren verkondigde hij Christus. Het duurde echter niet
lang, of hij was genoodzaakt zijne geboorteplaats te ontvluchten,
wilde hij geen g
in de handen der nimmer rustende
Inquisitie te vallen. Hij( nam de wijk naar Engeland, in dien
tijd het toevluchtsoord voor allen, die om des geloofs wille
vervolgd werden. Die dagen !zijh.er ballingschap waren voor
hem ten rijken zegen, want niet alleen, dat zijne kennis der
waarheid, vooral door den omgang van vele uitnemende mannen,
aanmerkelijk toenam, maar meer :en meer werd hij bevestigd
in het geloof en eindelijk besloot hij zich geheel aan den dienst
in het Evangelie 'te w^ij'den. Nu keerde de balling naar zijn
vaderland terug, doorreisde verschillende streken en leerde
op eene eenvoudige en Christelijke wijze in elke stad en in
elk dorp, waar hij hoorders vond. Eindelijk vestigde hij zich
te Rijssel, waar sedert eenigen tijd door de heimelijke prediking
des Woords eene gemeente was ontstaan, en nam als herder
en leeraar de verzorging dier gemeente op zich, in welk ambt
hid zich zeer getrouw betoonde.
Intusschen vervolgde koning Filips II, die sinds 1555 in
deze landen regeerde, te vuur en te zwaard de aanhangers,
der zoogenaamde nieuwe leer, terwijl dikwijls allerlei lasterin-gen tegen hen werden ingebracht. Dit bewoog Guido de Bres
de hand aan 't werk' ate slaan en eene Geloofsbelijdenis op te
stellen, waardoor de Gereformeerden openlijk rekenschap konden geven van hun geloof en tevens 'de mond kon gestopt wor,
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den aan allen, die voortgingen, voortdurend valsche beschuldigingen tegen de Hervormden rond te strooien. Ook kon door zulk
eene belijdenis aan allen duidelijk w orden gemaakt, dat hunne
gevoelens niet alleen overeenkwamen met de leer van
de Protestanten in andere landen, maar bovenal met den
W oorde Gods.
Met behulp van Saravia en eenige andere leeraars stelde
Guido de Brès eene belijdenis op, die met recht een meesterstuk kan genoemd worden en nog heden de Geloofsbelijdenis
der Gereformeerde kerken in Nederland is. In 37 artikelen
bevat ze de volgende hoofdpunten: 1. Genoegzaamheid der
Heilige Schrift als eenige kenbron en toetssteen van het geloof.
2. God één in wezen nochtans; in drie Personen onderscheiden.
3. Des mensehen val ten onvermogen ten goede. 4. De erfzonde. 5. De eeuwige verkiezing Gods. 6. De voldoening van
Christus voor ons. 7. De rechtvaardiging door het geloof en
8 een heilige wandel en goede werken alleen daaruit voortrvloeiende.
Nadat deze Geloofsbelijdenis aan de Nederlandsche kerken
gezonden en goedgekeurd was,,. werd ze in 1561 gedrukt en
met een zeer ootmoedig begeleidend schrijven aan den Koning
t

t

gezonden. 't Was er echter verre af, dat brief of belijdenis

eengen indruk op den verblinden Vorst maakte. Integendeel,
zijn toorn werd des te heftiger tegen die drieste ketters, die
het durfden wagen hunne ketterijen onder zijne oogen te
brengen. Het eenige antwoord op hunne ,00trnoedige bede
bestond in eene verscherping der bestaande plakkaten, zoodat
zelfs Guido de Brès andermaal genoodzaakt was de vlucht
te nemen.
Kort daarop nam de koene prediker de leiding der gemeente
te Valenciennes op zich, eene stad, bijt de Overheid berucht
om hare 'ketterij. Ongelukkig brak een poos later, in 1566,
de Beeldenstorm los, die vooral voor Valenciennes bittere
gevolgen had, want toen de landvoogdes troepen in de stad
wilde leggen en de stedelije overheid zulks weigerde, werd
de stad belegerd. De omliggende dorpen werden verwoest, de
bewoners vermoord, de vrouwen en meisjes bijl trommelslag
verkocht. Toen ook de stad zelve, na eene hardnekkige verdediging, werd ingenomen, richtten de overwinnaars een
,
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vreeselijk bloedbad aan onder de ongelukkige inwoners. De
beide predikers, Guido de Brès en Pérêgrin de la Grange,
wisten te ontkomen, doch werden te St. Amand herkend en
gevangen genomen.
Naar Valenciennes teruggevoerd werden ze in ijzeren ketenen
geklonken, in een akelig kerkerhol opgesloten en ter dood
veroordeeld. Toch behielden ze hunne blijmoedigheid en werden buitengewoon gesterkt.
Toen eens de gravin van Rocalla de beide martelaars in
hunne treurige verblijfplaats bezocht en de zware ketenen
optilde, waarmee hun armen gebonden waren, sprak ze op
medelijdenden toon: „Arme menschen! hoe beklaag ik u!
Welk een verschrikkelijk verblijf! Hoe is het mogelijk, dat ge
eten en slapen kunt in zulke ketenen!" Het antwoord van
Guido de Brès luidde: „Mevrouw, we kunnen rustiger slapen
in dit hol, dan menig vorst op zijne zachte legerstede. En
wat het eten betreft wel, Gods gunst sterkt meer dan de
uitgezochtste spijzen. We lijden om den Naam des Heeren,
en indien wij{ met Hem lijden, we zullen ook met Hem
heerschen. De krone des levens wacht ons hierboven. Zie,
als deze ketenen rammelen, klinkt mij dat als muziek in de
ooren; het is mij dan, of ik de harpen van Gods Engelen
hoor."
Roerende brieven schreef hij uit zijne kerker aan zijne arme
vrouw en aan zijne geliefde gemeente. In een dezer brieven
schrijft de geloofsheld: „Nooit had ik' gedacht, dat God zoo
goedertieren zou geweest zijn jegens zulk een ellendig schepsel
als ik ben. Nu gevoel ik de getrouwheid van mijn Heere
Jezus Christus. Nu beoefen ik, hetgeen ik zoo vaak aan anderen
gepredikt heb. Reeds 'zie ik den Heere den Satan voor mijne
voeten verbrijzelen en 'gevoel ik de kracht van God, die in
mijne zwakheid volbracht wordt." Aan zijne gemeente schreef
hij: „Mijne lieve 'sc'haapjes ! bidt God zonder ophouden, dat
Hij l u geve te volharden in den strijd. Gedenkt mijner in
uwe gebeden, want het is voor u en voor uw geloof, dat ik
strijd en dat ik, zoo het de wil des Heeren is, zal gehangen
worden. En kunt gijp mij niet bije voortduring de blijken uwer
vriendschap betoonen, ik bid en smeek u: bewijst die aan
mijne arme vrouw en aan mijne kinderen, want om den
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Zone Gods en u ten dienste is zij beroofd van haren man
en hare kinderen van hun vader van hunne vroegste jeugd
af ..... Vaarwel, mijne arme schaapjes! het ga u wel!"
De 31e Mei 1567 was de laatste dag, dien de beide gevangen Bedienaren des Woords hier beneden zouden doorbrengen; op den morgen van dien dag kwam de gevangen
hun mededeelen, dat zijg zich ter dood hadden te-beward
bereiden, want dat hun vonnis binnen weinige uren aan hen
voltrokken zou worden. Geen spoor van ontsteltenis vertoonde
zich op het 'gelaat der veroordeelden, integendeel, 't was hun
eene welkome tijding en beiden loofden en dankten den Heere
voor Zijne genade. De Brès nam van zijne medegevangenen
blijmoedig afscheid: „Mijne broeders," zoo sprak hij, ,,heden
ben ik ter dood veroordeeld om: de leer van den Zone Gods
Geloofd ziji daarvoor zijn Naam! Ik' ben zeer verblijd;
nimmer had ik gedacht, dat God mij zulk eene eer waardig
zou gekeurd hebben. Van oogenblik tot oogenblik word ik
gesterkt en mijn hart springt op van vreugde. Het is mij',
alsof mijn geest vleugelen heeft om naar den Hemel te
vliegen, daar ik heden genoodigd ben aan de bruiloft mijns
Heeren, den Zoon van mijn God!"
Ook La Grange was innig verblijd, dat ook hij de marte,

laarskroon mocht verwerven. „Ik ben," zeide hij', „tot de
hemelsche bruiloft genoodigd en ik ga naar het eeuwige
feestmaal van het Lam."
Spoedig was de gewichtige ure aangebroken en werden de
beide geloofshelden naar de markt gebracht, waar eene onafzienbare menigte zich verzameld had om het schavot. Moedig
beklom La Grange het eerst de ladder. Guido de Brès wilde
eerst nog nederknielen, doch dit werd hem niet vergund.
Staande op -de ladder -vermaande hij de schare om te volharden in de leer, die hijg hun had mogen verkondigen,
betuigde, dat hijs hun steeds de zuivere leer des Evangelies
gebracht had, waarvoor hij' nu ter dood gebracht werd, maar
bleef ook niet in gebreke om- zijne hoorders op, te wekken de
Overheid te eerbiedigen en niet hun heil te zoeken in oproerige bewegingen. Men liet hefti niet uitspreken. Een wenk
der rechters aan den beul was genoeg om den onversaagden
strijder voor de waarheid van de ladder te stooten, waardoor
,
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niet alleen een einde werd gemaakt aan zijne toespraak, maar
tevens aan zijn leven.
Zoo, Was het einde van dezen martelaar, die met zijn God
gelukkig was zelfs aan de galg. Door zijn leven, zijn arbeid
en zijn kloeken stervensmoed, maar niet minder door het
opstellen van de 'Nederlandsche Geloofsbelijdenis, zal de naam
van Guido de Brès in gezegend aandenken blijven.

Beelden en Schetsen.
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LI.

De Heidelbergsche Catechismus.

Welgelukzalig prijst de Spreukendichter het land, welks
Koning een zoon der edelen is, en zulk een voorrecht had
het Keurvorstendom de Paltz, toen Frederik III daar in
1559 de regeering aanvaardde. Hoewel onder zijn voorganger
de Hervorming daar te lande reeds was ingevoerd, beleefde
Duitschland in dien tijd recht treurige dagen door den hevigen
strijd, dien de Protestanten onderling voerden met woord
en pen, vaak met felle verbittering, over het leerstuk des
Avondmaals. De Duitsch-Protestantsche Kerk werd in tweeën
gescheurd: in de Luthersche kerk en de Duitsch Gereformeerde kerk, welke laatste oorspronkelijk wel niet Calvinistisch
was, maar er toch meer en meer toe overhelde. De verbittering,
die er tusschen de belijders dezer beide kerken bestond, droeg
wrange vruchten. De liefde verkoelde en maakte plaats voor
bittere vijandschap. Het onderwijs der jeugd in de leer der
waarheid werd veronachtzaamd en ook bij de volwassenen
stond het met de kennis van Gods Woord droevig geschapen.
Met bezorgdheid en smart zag de godvreezende Keurvorst,
welke treurige gevolgen die toenemende verdeeldheid had.
Hijzelf was overgegaan tot de Duitsch-Gereformeerde kerk,
maar hij rekende het tot zijn duren plicht, de hem van God
geschonken macht vooral te gebruiken, om zijne onderdanen
voor te lichten en behulpzaam te zijn, opdat zij den Almachtige
recht mochten kennen en dienen naar Zijn onfeilbaar Woord.
Beter onderricht in de leer der Waarheid achtte hij, terecht
,

355
voor kinderen en volwassenen hoog nodig; dit te bevorderen
rekende hij de voornaamste taak zijner regeeering te zijn. Ten
einde zijn oogmerk uit te voeren droeg hij aan zijn bijzonderen
vriend, den Hofprediker Casper Olévianus en aan Zacharias
Ursinus, Hoogleeraar te Heidelberg, op, een nieuw leerboek
of Catechirnus op te stellen, waarin, behalve de andere
geloofswaarheden, vooral de leer van de waarachtige Godheid
en menschheid van den Heiland en de leer der beide Sacramenten Doop en Avondmaal duidelijk en naar den Woorde
Gods moesten uiteen gezet worden.
Beide mannen waren nog jong in jaren, maar met heerlijke
talenten van God begiftigd en biddend begonnen ze hun
gewichtigen arbeid. Beiden vervaardigden ieder een bijzonder
opstel, om hun werk daarna met elkander te vergelijken,
waarbiji de vrome Vorst ook tegenwoordig was, want hij! stelde
zeer veel belang in deze zaak. Het stuk, door Ursinus opgesteld,
werd het beste gekeurd en nu togen de beide Godgeleerden
verder aan het werk, terwijl de Keurvorst, zoo vaak hij gelegenheid had, aan de beraadslagingen deel nam.
Toen de Catechismus in het jaar 1562 gereed was, werd te
Heidelberg eene Synode bijeen geroepen, die tot taak had
het nieuwe leerboek aan een grondig en nauwkeurig onderzoek
te onderwerpen. De vergadering kweet zich met loffelijken
ijver van hare 'taak, toetste zeer nauwgezet d-en inhoud van
den Catechismus aan Gods Woord en kwam tot het resultaat,
dat niet alleen alle leden eenparig het leerboek goedkeurden,
maar tevens hunne verwondering uitspraken over de wijsheid
van leering, welke er in doorstraalde en de heldere voorstelling
der waarheid. Nu, in dit oordeel stonden de Duitsc^he broederen
niet alleen, want 57 jaren later verklaarden de Engelsche
Godgeleerden op de beroemde Dordtsche Synode, dat de
opstellers van den Catechismus in menig opzicht andere
Godgeleerden hadden overtroffen, maar in dezen arbeid hadden
ze zichzelven overtroffen en moesten ze, ;w+el bijzonder met
Gods Geest bezield zijn ge'eweest.
De mannen, die te Heidelberg eenparig het werk van
Ursinus en Olévianus hadden goedgekeurd, drukten tevens
den wensch uit, dat het nieuwe leerboek door den druk
verkrijgbaar gesteld en ingevoerd mocht worden. Nadat de
,
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Catechismus door twee bekwame mannen, Dr. Jozua Lagus,
predikant te Heidelberg, en Lambertus Pithazaeus, schoolleeraar
te Deventer, in het Latijn was overgezet, verscheen in 1563
de eerste uitgave van den 'Heidelblergschen Catechismus in
twee talen, het Duitsch en 't Latijn, opdat het leerboek ook
op Gymnasién kon gebruikt worden. Het voorbericht was
van de hand van den Keurvorst en luidde in hoofdzaak
aldus: „Daar beide de Christelijke en de wereldlijke ambten
niet in stand kunnen gehouden worden, en evenmin tucht,
eerbaarheid en andere deugden onmogelijk kunnen toenemen,
dan waar ;de jeugd zoo vroeg mogelijk met de zuivere leer
des Evangelies wordt bekend gemaakt en daarin geoefend,
zoo hebben wij het noodig geacht, hierin behoorlijk te voorzien,
de verkeerdheden af te schaffen en de noodige verbeteringen
aan te brengen. Daarom hebben wij, met raad en hulp der
geheele Theologische Faculteit, een Kerk-onderricht of Catechismus van onzen Christelijken Godsdienst in de Duitsche
en in de Latijnsoche taal doen opstellen, opdat de jeugd in
de kerken en de scholen daarin mogen onderwezen worden,
zoodat bij het opkomend geslacht meer kennis van de leer
der zaligheid moge gevonden worden. Maar ook vinden de
leeraars en onderwijzers hierin een vasten en eenparigen regel,

waarnaar zij de jeugd te onderwijzen hebben, zoodat zij niet meer
naar eigen goeddunken hierin veranderingen kunnen brengen
zoo vaak het hun belieft. Wijs vermanen en bevelen u allen
en een ieder in 't bijzonder, dat gijp dezen Catechismus met
dankbaarheid moogt aannemen en tot eere Gods, tot heil der
jeugd en tot nut van uwe eigene zielen moogt gebruiken,
terwijl wij de predikers vermanen, de waarheden van dezen
Catechismus ook van den kansel der gemeente in te prenten.
Tevens hopen en vertrouwen wij-, dat, indien de jeugd vroegtijdig met -ernst en nauwgezetheid in de waarheid onderwezen
wordt, onze pogingen niet ijdel zullen wezen, maar de Almachtige verbetering des levens en tijdelijke en geestelijke zege
ons zal doen genieten. Wijl verlaten ons p u, dat alles-nige
zal geschieden, gelijk omrij bevolen hebben."
Het doel, dat Frederik III met de uitgave van het nieuwe
leerboek beoogde en de gevoelens, die hem bezielden, blijkt
overduidelijk uit deze schoone, veelzeggende voorrede.
,
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Waarlijk, deze godvruchtige Vorst,, die boven alles de eere
Gods, den bloei der ,Kerk en het heil zijner onderdanen prp^
het oog had, kan terecht een Voedsterheer der Kerk genoemd worden.
Weldra werd de Catechismus als leen uitmuntend leerboek,
in de meeste talen overgebracht. Reeds in het jaar 1563
vertaalde Datheen dit uitmuntende leerboek in onze taal en
drie jaren later, in 1566, predikte Pieter Gabriël te Amsterdam
elke week geregeld naar aanleiding van Ursinus 'meesterwerk,
en deze leeraar was niet de eenige, die het gebruikte. Op
de Synode der Nederlandsche kerken, in 1568 te Wezel gehouden, werd bepaald, dat de ,Waalsche kerken den Catechismus van Calvijn, maar de Nederlandsche den Heidelberger zou
den gebruiken; een besluit, dat op de volgende Kerkvergaderingen herhaald en in 1619 te Dordrecht bevestigd werd,
waar het leerboek nog eens nauwkeurig onderzocht en geheel
overeenkomstig Gods Woord bevonden werd.

LII.
De Do rdtsch e Synode.

Na jaren van lijden grepen onze verdrukte vaderen naar
het zwaard en in 1568 begon de strijd ter verkrijging van
godsdieenstige en burgerlijke vrijheid. Zwaar en bang was die
tachtigjarige kamp, en scheen het ook in den aanvang, dat
het betrekkelijk kleine hoopske door de reuzenmacht van
Spanje zou verpletterd worden, de uitkomst toonde, dat een
biddend volk, hoe ook benauwd, op. 's-Heeren tijd wordt
uitgeholpen.
Nauwelijks echter was de hitte der vervolging voorbij, al
zou er nog een lange strijd moeten gestreden worden, of een
nieuwe vijand vertoonde zich in de Kerk zelve, die niet alleen
de Kerk, maar ook het land in groote beroering bracht. Die
vijand was een machtige partij, die zich kantte tegen de leer
der Praedestinatie en alles, wt daarmêee samenhangt.
Deze leer, die zuiver Bijbelsch is en een heerlijke troost
voor Gods volk bevat, was in alle eeuwen door de Christelijke
Kerk beleden, hoewel niet altijd even duidelijk geformuleerd
als in de eeuw der Reformatie. Ook de Nederlandsche Gereformeerde Kerk beleed haar in het zestiende artikel der
Geloofsbelijdenis. Maar ook had deze waarheid steeds felle
bestrijders gevonden en vooral in 't begin der zeventiende
eeuw openbaarde zich eene hevige vijandschap tegen deze leer.
De man, die weldra de woordvoerder zijner partij werd en
naar wien deze partij weldra werd genoemd, was Jacob
Arminius, of, zooals hij eigenlijk heette, Jacob Harmsen. Hij
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was geboren te Oudewater in het jaar 1560. Daar hij reeds
als kind blijken gaf van buitengewonen aanleg, trokken ver
vrienden zich den knaap aan en bestemden hem-mogend
voor de studie. Op twaalfjarigen leeftijkl verloor hij door den
gruwelijken moord der Spanjaarden, in zijne geboorteplaats
aangericht, bijna al zijne bloedverwanten; hij zelf vertoefde
toen in het buitenland. Op rijperen leeftijd volgde hij{ de lessen
aan de hoogeschool te Leiden, aan die te Genève en elders.
Te Bazel verwief hij het doctoraat in de Godgeleerdheid
door zijne voorlezingen over den Brief aan de Romeinen.
Op 28-jarigen leeftijd werd Arminius als predikant te Am
sterdam beroepen, waar zijne geleerdheid en redenaarsgaven
spoedig de aandacht trokken. Om deze redenen vooral werd
hij aangezocht de dwaalleeraars zijner dagen te weerleggen„
die de leer van Calvijn bestreden. Hiji gaf echter aan deze
uitnoodiging geen gevolg, want hij gevoelde maar al te wel,
dat de leer van Calvijia en Beza de zijne niet was. Bracht
deze weigering zijne rechtzinnigheid reeds in verdenking, zijne
predikatiën over Romeinen VII toonden zijne beginselen maar
al te duidelijk. Van eene uitverkiezing wilde hij niets weten;
voorbeschikking tot zaligheid, zoo leerde hij, bestaat niet;
alleen in zooverre kan men er van spreken, dat God, die
alwetend is, natuurlijk vooruit ziet, wie al of niet zal gelooven.
De mensch kan de aangeboden verlossing aannemen of verwerpen, waarmee dus de vrije wil wordt geleerd en de zaligheid des menschen ten slotte van hemzelven afhangt, in plaats
van deze alleen toe te kennen aan het vrijmachtig welbehagen Gods.
Ontzag Arminius zich als predikant niet om zijne, dwalingen
openlijk te verkondigen, toen hijg in 1603 als Hoogleeraar te
Leiden optrad, sprak hij! des te stouter zijne meeningen uit,.
Een geduchten tegenstander vond hiji echter in zijn ambtgenoot
Franciscus Gomarus, een vurig Calvinist, die de dwalingen
van Arminius met woord en pen bestreed. Het duurde niet
lang, of de Kerk, ja, het gansche land was in twee partijen
verdeeld, die naar de beide woordvoerders Gomaristen en
Arminianen :werden genoemd.
Wat de twist zeer verergerde, was de ongelukkige verhouding van Kerk en Staat in die dagen. Terwijl de rechtzinnigen
,
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van geen inmenging der Regeering in zuiver kerkelijke zaken
weten !wilden, erkenden de Arminianen wel degelijk het recht
der Staten om een zeker overwicht of suprematie over de
Kerk uit te oefenen; dus: de Kerk ondergeschikt aan den
Staat. Geen onder, dat dde veelvermogende Staten van Hol
geleid donor een man als Oldenbarneveldt; zich bij; de-land,
Arminianen aangesloten, waardoor de partij niet weinig in
macht en aanzien 'won.
In 1607 was er sprake, dat eene algemeene synode zou
bijeen komen, om de kerkelijke twisten te beslechten.
De Regeering had er echter de voorwaarde aan verbonden,
dat de belijdenis der Kerk zou herzien worden. De Gereformeerden verzetten zich met kracht tegen dezen eisch en
beweerden, dat vooreerst de Regeering deze voorwaarde niet
stellen mocht, !want het gold hier eene zaak', die de Kerk
betrof. In de tweede plaats verklaarden zij, dat eene herziening
der belijdenis in elke synode wel kon geschieden, maar alleen
dan moest geschieden, als het geloof der Kerk gewijzigd Was,
terwijl de Arminianen beweerden, dat eene herziening der
belijdenis in elke synode, die saamkwam, moest plaats hebben.
De voorgenomen synode kwam niet bijeen en de twist bleef
voortduren, ook toen Arminius in 1609 was overleden. Na
zijn dood dienden zijne geestverwanten bij de Staten van
Holland een vertoog 'oef Remonstrantie in, waardoor zij den
naam van Remonstranten verkregen. Dit vertoog, opgesteld
door Johannes Uitenbogaert, vroeger Hofprediker van Prins
Maurits, bevatte de volgende punten: 1. verkiezing uit een
voorgezien geloof; 2. algemeenheid van de voldoening van
Christus; 3. vrije wil om het geloof, dat eene gave Gods is, aan
te nemen of niet aan te nemen; 4. medewerkende, doch
niet onwederstaanbare genade tot de bekeering van den miensch;
5. mogelijkheid van afval der heiligen. Tegen deze vijf
punten leverde Petrus Plancius een tegen-betoog of Contra.
Remonstrantie in bij de Haagsche conferentie, eene vergadering
van beiderlei richting, die op last der Staten was bijeen
gekomen om zich over de vijf punten d-er Remonstranten te
verstaan. Hunne tegenstanders werden nu Contra-Remonstranten genoemd. De Haagsche conferentie werkte niets uit
en -de partijstrijd werd bij den dag heviger, -waarbij het niet
-
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altijd alleen bij; worden bleef, maar van beide zijden meer
dan -eens de 'toevlu^eht werd genomen tot daden van ge^w'eld
en vervolging. Tevergeefs vaardigden de Staten van Holland
in 1614 het Tolerantie-edikt uit, waarbij verdraagzaamheid
bevolen werd en 't leeren der uitersten werd verboden. De
rechtzinnigen konden ;geen vrede hebben met leeraren, die
de grondslagen der Kerk ondermijnden, en daarom werden
zij: voor scheurmakers gehouden. Weldra traden de Staten
van Holland als voegden der Kerk op en het; bemoeilijken
der Gereformeerde predikers maakte al heel spoedig plaats
voor openlijke vervolgingen. Rechtzinnige predikanten werden
geschorst, afgezet en soms zelfs de stad uitgebannen, terwijl
zware geldboeten werden opgelegd aan hen, die in huis of
schuur of veld aan hunne geestverwanten het zuivere Woord
Gods verkondigden. Zoo ontstonden hier en daar de zoogenaamde Doleerende kerken, d.i. klagende of recht zoekende
kerken. Er was dus een vervolging ontstaan tegen de
belijdenis, waarvoor hun vaderen hun goed en bloed veil
hadden gehad, en nu werden de trouwe belijders der waar
-heidor
Overheid als oproermakers gestraft.
Prins Maurits had zich zoolang mogelijk buiten de twisten
gehouden, daar hij meende, dat hij! zich met kerk'eijk.e
geschillen niet in moest laten, daar dit niet op zijn weg lag.
Toen echter de strijd meer en meer ook een staatkundig
karakter kreeg en Oldenbarneveldt hem zocht over te halen
hem behulpzaam te zijEn, om de Contra-Remonsstranten er
onder te krijgen, werd dit anders. De Prins liet zich de
registers van het jaar 1586 brengen, waarin de eed op+ de
aanvaarding zijner waardigheid geboekt stond, en die zoowel
hem als de Staten verplichtte de Gereformeerde religie te
beschermen. Thans was zijn besluit genomen. „Dien godsdienst," zoo sprak hij!, ,,zal ik handhaven zeollangg ik leef, en
hare belijiders zijn degenen, die mijn heer vader op den zetel
hebben gebracht." Welke middelen Oldenbarneveldt ook
beproefde hem tot andere gedachten te brengen, het baatte
hein niet; de Prins bleef onwrikbaar, en toen de Landsadvocaat, die in de verdediging der Arminiaansche gevoelens
niet bijzonder sterk bleek, spijtig uitriep: „Ik ben ook geen
Godgeleerde!" luidde des Prinsen antwoord: „Ik look niet,
,
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maar laat dan de Godgeleerden bijeen roepen, de synode
vergaderen en daar de twisten uitmaken." Doch dat wilde
Oldenbarneveldt niet, daar hij zeer goed wist, dat de Remonstranten alleen in Holland en Utrecht in de meerderheid
waren, maar geenszins in de andere gewesten, zoodat op eene
nationale synode voor hen geen kans bestond hun wil door
te drijven. Daar Maurits ich thans openlijk aan de zijde der
verdrukte Gereformeerden schaarde, zocht de tegenpartij door
list en -geweld 'het voorgestelde doel te bereiken en op raad
van Oldenbarneveldt namen verschillende steden troepen in
dienst, zoo het heette, om de rust te bewaren, maar metterdaad om de bevelen der stedelijke Overheid te volvoeren,
dus ook, om de Gereformeerden te vervolgen, indien hun dat
gelast werd'. Aan den Prins waren deze troepen, Waardgelders
genaamd, niet ondergeschikt, zoodat zij zelfs tegen den Stadhouder konden gebruikt worden. Deze maatregel vonden
de Algemeene Staten, de regeering der vereenigde gewesten,
wat al te kras en daaromi verzochten zij Maurits de rust in
het land te herstellen, welke taak de Prins meesterlijk ten
uitvoer bracht.
De staatkundige leiders der Remonstranten werden gevangen
genomen, de Waardgelders 'afgedankt en eene algemeens
Nationale Synode bijeengeroepen om de kerkelijke geschil
-punte
te onderzoeken 'en te 'beslechten.
Nadat door het geheele land den 17en October 1618 eene
plechtige bid- en vastendag was gehouden om des Heeren
leiding over deze gewichtige vergadering der Kerken af te
smeeken, werd de Synode den 13en November d. v. te Dordrecht geopend. Zij 'hield 180 zittingen en werd bijgewoond
door 28 buitenlandsehe Godgeleerden uit verschillende Gereformeerde landen van Europa, terwijl uit ons vaderland waren
afgevaardigd 5 hoogleeraren, 38 predikanten en 21 ouderlingen.
Johannes Bogerman, predikant te Leeuwarden, bekend door
fijne geleerdheid en streng Calvinistische beginselen, werd tot
Voorzitter gekozen, terwijl. de Remionstranten als -partij ter
vergadering gedaagd werden om' hunne gevoelens, in de
bekende vijf artikelen uitgedrukt, nader te ontwikkelen en
te verdedigen -en het oordeel der Synode af te wachten. De
Remonstranten stelden als 'eisch, dat hun zitting ter Synode
,
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zou verleend worden en zij als gewone, leden aan de beraad
zouden deel nemen, welke eisch hun echter ontzegd-slagine
werd. Nu, 't ging toch ook moeilijk hun toe te staan als
rechters mede vonnis te vellen in hun eigen zaak. Na eindeboze vertoonen verschenen ze eindelijk op de Synode. Als
hun woordvoerder trad op de geleerde Leidsche Professor
Episcopius, wiens lange rede op de buitenlandsche afgevaardigden een diepen :indruk maakte. Veel verder kwam hagen
echter niet, en daar zijl het :den leden der Synode, in weerwil
van alle vermaningen, wat al te lastig maakten, ja, der ver
wilden stellen, gebood hun de Voorzitter,-gaderinwt
hoe geduldig ook, met gebiedend handgebaar en forsche stem
de vergadering te verlaten. Zij gingen, terwijl Episcopius
uitriep: „God zal de Synode oordeelen !"
De gevoelens der Remonstranten werden nu uit hunne
geschriften onderzocht en hunne leer als strijdig met Gods
Woord veroordeeld. In vijf artikelen stelde de Synode de leer
des Bijbels tegenover dice der Remonstranten. Deze artikelen
handelen: 1. Over de verkiezing en verwerping. De verkiezing
niet voorwaardelijk; het geloof niet uit den mensch, maar
eene gave Gods. 2. De dood van Christus, eene algenoegzame
offerande ter verlossing der uitverkorenen, terwijl de onbekeerden verloren gaan door -eigen schuld. 3 en 4. Des menschen
verdorvenheid en zijne bekeering. Verderf, niet door navolging, maar door voortplanting der verdorven natuur; weder
werking des Heiligen-gebortd nwsabre
Geestes. 5. De volharding der heiligen.
Deze Dordtsche leerregels werden door elk lid der Synode
als geheel uitdrukkende zijne gevoelens, onderteekend.
De Fransche kerken, die niet vertegenwoordigd waren,
onderzochten deze punten ^met groote nauwgezetheid en verklaarden, dat ze overeenkomstig Gods Woord en de belijdenis
der kerken van Frankrijk waren bevonden.
Nu de leer der Remonstranten veroordeeld was, werden
ongeveer 200 hunner predikanten afgezet en vermaand tot
een stil en ambteloos leven, in welk geval de Staten voor
hun onderhoud zouden zorgen. Slechts 70 teekenden de acte
van stilstand; 80 onwilligen werden verbannen en de samenkomsten der Remonstranten verboden.
,
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Na den dood -van Prins Maurits (1625), toen het gevaar
voor de rust van den Staat voorbij was, werden de verbannenen
weer toegelaten en oogluikend liet men hunne godsdienst
-er en meer kregen ze volkomen vrijheid-oefnigt.M
te vergaderen en zelfs eigen kerkgebouwen op te richten. In
1634 stichtten ze te Amsterdam een seminarie tot opleiding
hunner predikanten en nog heden bestaan op vele plaatsen
gemeenten der Remonstrantsche Broederschap.
Aan de Synode van Dordrecht komt de eer toe, dat ze de
rust in Kerk en Staat voorloopig hersteld heeft. Ze heeft echter meer tot stand gebracht. De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelb.ergsche Catechismus werden nauwkeurig
onderzocht en getoetst aan Gods Woord en daarmede overeen
verklaard. De Belijdenis, de Catechismus en de Dordt -komstig
leerregels vormen de drie Formulieren van Eenigheid.-sche
Nuttige bepalingen 'werden gemaakt ten opzichte van het
onderwijs der jeugd. Niemand mocht als leermeester in de
scholen worden aangesteld, die niet een lidmaat der Gereformeerde Kerk was, een getuigschrift van zijn leer en wandel
had, in den Catechismus wel geoefend was, de Formulieren
van eenigheid door zijne onderteekening goedkeurde en heilig
beloofd had, dat hij! de hem toevertrouwde jeugd in de grondwaarheden van den Christelijken godsdienst vlijtig onderwijzen
wilde. Voorts, dat zijg niet alleen de leerstellingen van den
Catechismus -door de kinderen zouden doen van buiten leergin,
maar dat zij de beteekenis ervan zouden verklaren naar den
leeftijd en het verstand hunner leerlingen.
Ook de belangen der Zending werden door deze Synode
behartigd. Krachtig drong zij aan op de verkondiging des
Evangelies onder de Heidensche en Mohammedaansche bevolking van Neerland's bezittingen, het welk ten gevolge had,
dat in het jaar 1622 door Wallaeus te Leiden een seminarie
werd gesticht tot opleiding van leeraars voor de Indische,
kerken. Jammer, dat deze kostelijke inrichting reeds na
weinige jaren te-niet ging.
Zeer belangrijk was het besluit, in de zesde zitting genomen,
om eene nieuwe vertaling des Bijbels ter hand te nemen,
want de bestaande overzettingen waren hoogst gebrekkig. In
de dertiende zitting werden de mannen gekozen, die dezen
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gewichtigen arbeid zouden tot stand brengen en de vergadering verkoos zulke mannen, die uitmuntten door weten
kennis en innige godsvrucht. Na het sluiten der-schapelijk
Synode verliepen er met de voorbereidende werkzaamheden
nog zeven jaren, eer de commissie hare moeilijke doch
heerlijke taak aanvaardde, maar van 1626 in 1635 werkte
zijg onvermoeid voort, zelfs onder zeer bezwarende omstandig
Te Leiden, waar (de overzetting des Bijbels uit de-hedn.
grondtalen geschiedde, heerschte tijdens dezen arbeid eene
verschrikkelijke pest, waardoor binnen korten tijd 20.000
menschen stierven. Mochten de vertalers dezen tijddelijk'en
arbeid met levensgevaar voortzetten, of was het de plicht
dier elders dienende hoogleeraren en predikanten te vertrekken? Voor ze hieromtrent een besluit namen, vereenigden
ze zich in den gebede en smeekten den Heere om wijsheid,
opdat zij eene Hem welbehagelijke keuze mochten doen. Na
hun gebed was het eenparig gevoelen, dat ze zouden voort
zie, de Heere bekroonde hun besluit zichtbaar net-gan,e
Zijn zegen, want niet alleen bleven alle vertalers gespaard,
maar ze konden met eene heilige opgeruimdheid hun werk
verrichten, hoewel ze soms opa één dag honderd lijken grafwaarts zagen dragen. Voorwaar, ook deze mannen ondervonden de waarheid van de heerlijke beloften, in den glen
Psalm uitgedrukt, wel zeer uitdrukkelijk!
In het jaar 1635 was de meesterlijke vertaling, voorzien van
uitmuntende kantteekeningen, gereed en werd op last der Staten gedrukt ;en uitgegeven. Deze Staten-vertaling is dus ook
een kostelijk gedenkstuk van de beroemde Dordtsche Synode.
Groote dingen waren -dus op de vergadering der Gereformeerde kerken te Dordrecht tot stand gebracht, gewichtige
besluiten genomen. De laatste zitting werd gehouden den
29en Mei 1619. De buitenlandsche afgevaardigden ontvingen
een gouden gedenkpenning met gouden ketting, ter waarde
van f 200, en bovendien eene aanzienlijke geldsom.
De beroemde Fransche Godgeleerde Petrus Molinaeus gaf
eene schitterende getuigenis van de belangrijkheid dezer
Synode. Hij: verklaarde, dat er sinds vele eeuwen geen synode
gehouden was, der Kerken meer nuttig dan deze.
-

LIII.
De Socinianen.

De leer der Drieëenheid en de Godheid van Christus zijn
de grondslagen der Christelijke belijdenis en deze leerstukken
werden dan ook door alle hervormers onwankelbaar gehand haaf d. Aan bestrijders dezer waarheden heeft het echter
nimmer in de Kerk ontbroken -en ook in het tijdvak der
hervorming, in de zestiende en zeventiende eeuw, werd
door sommige denkers deze Schriftuurlijke leer openlijk
geloochend en bestreden. De meeste vrij- denkers kwamen uit
Italië en als vervolging hun bedreigde, namen zij de wijk
naar Zwitserland, waar meer vrijheid heerschte dan in hun
Vaderland. Ontbrandde echter ook dáár het vuur der vervolging,
dan zochten zij een schuilplaats in Hongarije, Zevenbergen
en Polen, waar hun door vorsten of edelen dikwijls bescherming werd verleend. Onder deze mannen is Michael Servet
(zie hoofdstuk 42) 'wiel de meest bekende.
De verstrooide en op-zichzelf-staande vrijdenkers, die ook
wel Unitariërs werden genoemd, omdat ze allen de Drieëenheid
loochenden, werden tot eene gemeente bijeen vergaderd door
den arbeid van twee mannen, oom en neef, die beiden den
familienaam Soeinus droegen Laelius Socinus, een beroemd
rechtsgeleerde, kwam door het lezen des Bijbels al spoedig
tot de ontdekking, dat de Roorms^he kerkleer opa vele plaatsen
met de Schrift in tegenspraak is. Hij legde zich nu op de
grondtalen des Bijbels toe, onderzocht nauwkeurig de Heilige
Schrift, maakte door zijne veelvuldige reizen kennis met de
'
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voornaamste godgeleerden uit Zwitserland, Duitschland en
Polen en werd steeds meer overtuigd van de dwalingen van
Rome. Met het gevoelen der hervormers kon hij zich echter
ook niet vereenigen en daarom ontwikkelde hij; zijne Unitarische
denkbeelden in een afgerond stelsel. Hij overleed te Zurich
in het jaar 1562, maar zijn neef, Faustus Socinus, bouwde
voort op de grondslagen, door zijn oom gelegd. Hij stelde zich
in betrekking met gelijkgezinden in Polen en Zevenbergen en
stichtte een Unitarisch kerkgenootschap, dat zijn hoofdzetel
te Rakau had. De geloofsbelijdenis der Socinianen is neergelegd in den Rakauschen Catechismus, die in 1602 verscheen, twee jaren vóór den dood van Faustus Socinus, den
stichter der Sociniaanschee kerkgemeenschap.
Na diens overlijden kwamen zijn gemeenten tot grooten
bloei in de landen, waar ze geduld werden, n.l. Polen
en Zevenbergen, maar lang duurde die voorspoed niet. Wegens
bespotting van een kruisbeeld door Rakausche studenten werd
hunne school in 1638 verwoest en hunne kerk gesloten. Twintig
jaren later werden ze uit Polen verdreven, doch in Zevenbergen
bestaan nog heden gemeenten der Socinianen.
Hunne leerstellingen komen op het volgende neer:
De eenige bron der Christelijke Godsdienstkennis is de
Heilige Schrift, die echter niets kan bevatten, dat met de
rede in strijd is. De leer der Drieëenheid is in strijd met de
H. Schrift en de rede. God is één, zoowel in persoon als in
wezen. De Heilige Geest is een kracht Gods, maar geen
persoon. Jezus was een gewoon mensch, maar werd met
Goddelijke krachten toegerust om het heil der menschen te
bewerken. Tot loon voor zijne volmaakte gehoorzaamheid is
hij tot Goddelijke majesteit verheven en heeft ter bekroning
het oordeel over levenden en dooden ontvangen, waarom hem
ook Goddelijke eere toekomt. De mensch was van nature
sterfelijk, doch als hij zonder zonde gebleven ware, had hij
door bovennatuurlijke werking Gods het eeuwige leven kunnen
ingaan zonder den dood te smaken. Erfzonde bestaat niet,
maar wel overgeërfde geestelijke krankheid en een overgeërfde neiging tot het kwade, die echter geen schuld in
zich sluit. Het geloof, dat er bij' God een vooruit-weten der
menschelijke daden is, moet bestreden worden, want als men
,
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dit aannam, zou dit noodwendig moeten leiden tot het geloof
aan de absolute praedestinatie, d.i. de volstrekte voorbeschikking ter zaligheid, een leerstuk, dat eveneens moet
verworpen worden. De leer der verlossing bestaat hierin,
dat Christus door zijn leer en leven den weg ter verbetering
heeft aangewezen. Allen, die dezen weg betreden, worden
door God beloond met vergeving der zonden en het eeu, ige
leven. De dood van Christus was geen zoendood, maar bezegelde
zijne leer en verhief hemzelf tot de Goddelijke waardigheid.
De bekeering des menschen moet uit eigen kracht beginnen,
maar kan slechts door den Heiligen Geest worden
voltooid. De sacramenten zijn enkel ceremoniën, die dus even
goed kunnen afgeschaft worden; 't is echter betamelijker ze
te gebruiken -als overoude en schoone gebruiken.
Dit is in het kort hunne leer. Is het wel wonder, dat allen,
die de Heilige Schrift als :de openbaring Gods aannamen en
liefhadden -en die geloofden in Jezus Christus als hun Heiland
en Zaligmaker, door Wiens striemen zij genezen waren, met
alle kracht optraden tegen de dwaalleer d-er Socinianen en
de gemeente voor deze dwalingen ernstig waarschuwden?

LIV.
De Sneeuwkoning.

De Protestantsche kerken van Duitschland waren in de 16e
en 17e eeuw ten prooi aan inwendige twisten en strijd en vervolging van buiten. De :strd in leigen boezen, liepvoorn,a^neelijk over den vrijen wil ien het H. Avondmaal, 'w!aarbij+
Lutherschen en Gereformeerden elkaar met felle verbittering
bekampten. Hoe ver de !w►rok en haat tegen andersdenkenden
soms ging, bleek in 1555, toen a Lasdo, een Poiolsch edelman
en prediker der Gereformeerde kerk -te Londen, tijdens de
vervolging onder koningin Maria, Engeland ontvlu0htte. Met
175 zijner lotgenooten landde hij. in 'den barren winter ,o!p► de
Deensche kust, maar nauwvielijks vernam de Luthersche
regeering van het land wie ze waren, of alle barmhartigheid
hield op. Tevergeefs smeekten de ballingen om des geloofs
wille althans gedurende den winter te mogen blijven; onmiddellijk werden ze gedwongen weer zee te kiezen en hun op
doodstraf verboden zich ooit weer aan de kust te vertoonen.
Nu zetten de arme vluchtelingen koers naar Duitschland,
maar daar wachtte hen geen beter lot. Alsof ze de meest
gevreesde bandieten waren riepen de Lutherschen: „'t Zijn
Calvinisten! Weg, weg!" Nergens werd hun toegelaten voet
aan wal te zetten, totdat ze eindelijk in Bremen en Emden
een toevluchtsoord vonden.
En zoo ging het hard tegen hard. De liefde ging te loor,
en de Jezuiten juichten over 't verdeelde Protestantisme, terwijl
ze -het vuur van den haat voortdurend zochten aan te blazen.
'
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Bij: deze treurige verdeeldheid in eigen boezem, waardoor
de kracht en den invloed van het Protestantisme niet weinig
te loor ging, kwam de verdrukking en de strijd, die het van
Roomsche zijde te verduren had.
Reeds dadelijk na Luther's dood (1546) ontbrandde de
Smalkaldische oorlog, waarin de Protestantsche vorsten van
Duitschland den strijd moesten aanbinden tegen Karel V,
die ook in ons vaderland de Hervormden te vuur en te
zwaard vervolgde, gelijtk we vroeger gezien hebben. Wel was
deze oorlog in den beginne allerongelukkigst voor de Protestanten, maar toen alle hoop pop- redding verloren scheen,
gaf God onverwachts uitkomst, zoodat bij den Godsdienstvrede
van Augsburg (1555) aan beide partijen gelijke rechten
werden toegekend.
Toch schonden de Roomschen telkens het van weerszijden
bezworen verdrag. Met den dag namen de klachten toe over
onderdrukking en knevelarj , in die streken, waar Rome in
de meerderheid was. De Protestantsche Vorsten, sloten daarom
in 1608 een verbond, de Unie geheeten, waartegen de Roomschen een ander verbond stelden, de Katholieke Ligue. Zoo
was Duitschland weer in twee vijandelijke kamppen verdeeld.
De onderlinge verbittering nam bijl den dag toe; de brandstof
lag overal opgehoopt en een enkele vonk was voldoende ,om
alles in vlam te zetten..
In Bohemen werden twee Protestantsche kerken op last
der regeering afgebroken; dit was het sein tot den jammerlijken krijg, die gedurende dertig jaren in Duitschland gewoed
heeft en het schoone land in eene woestenij veranderde. De
Bohemers kwamen in opstand, wierpen de beide keizerlijke
Stadhouders te Praag uit het venster en verklaarden den
nieuwen Keizer Ferdinand II, die juist te midden dezer
troebelen den troon beklommen had, vervallen van den
Boheemachen koningstroon.
Ferdinand II, een onverzoenlijk man, was een echte leerling
der Jezuiten, het waardig evenbeeld van Filips II van Spanje,
bezield met een doodelijken haat tegen de ketters. „Liever,"
zoo verklaarde hij', „wil ik met vrouw en kinderen den bedel
opnemen, ja, ik laat mij liever in stukken houwen, dan-staf
te dulden, dat de Kerk gesmaad wordt."
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De Roomsche priesters achtte hij honger dan Gods Engelen.
Van zulk een vorst was voor de Protestanten inderdaad
niets te hopen. Geen onder derhalve, dat de Bohemers, die
zoo fier op hunne vrijheden waren, van hem afvielen en
Frederik van de Paltz tot Koning uitriepen.
Frederik nam de koningskroon aan, maar leed in hetzelfde
jaar 1620 zulk eene verpletterende nederlaag tegen 's Keizers
Beduchten veldheer ;Tilly, dat hijs niet alleen de pas verworven
koningstroon verloor, , maar zijn eigen Keurvorstendom de
Paltz er bij; en hij de wijk moest nemen naar de Nederlanden,
waar de Winterkoning (dus genoemd, omdat hij slechts gedurende één winter regeerde) zijne overige levensdagen
doorbracht.
De Duitsche -vorsten hadden Frederik scha,ndelsjk aan zijn
lot overgelaten, want in het oog der Lutherschen was de
Gereformeerde Koning bijkans een even groot ketter als de
Roomsche keizer Ferdinand.
Inmiddels trokken 's Keizers zegevierende legers Duitschland
door, een geduchte wraak nemende op ieder, die den ongelukkigen Frederik ook maar eenigszins ondersteund had. De
Keizer verheugde zich reeds in het vooruitzicht, dat nu de
Hervorming in Du•itschland spoedig geheel zou uitgeroeid zijn.
Werkelijk zag het er zeer donker uit. Christiaan IV,
Koning van Denemarken, snelde zijne Duitsche geioofsgenooten
te hulp, maar dolf het onderspit.
Zoo scheen alteis verloren en de zegepraal van het Pausdom
beslist in datzelfde land, waar Luther's machtige stem een
-mal
weerklonken had.
Maar de Heere laat de Zijnen niet eindeloos in 't verdriet;
als de nood op het hoogst is, dan verleent H7j dikwijls
wondere en ongedachte uitkomst.
De godvruchtige en dappere Koning van Zweden, Gustaaf
Adolf, greep naar het zwaard, om zijne verdrukte broederen
in Duitschland te hulp te komen. Hij telde het getal zijner
tegenstanders niet, maar in de mogendheid des Heeren aanvaardde bij den ongelijken worstelstrijd.
Gustaaf Adolf is een der uitstekendste vorsten geweest. Als
veldheer onovertroffen, was hij tevens een wijs regent. Bovenal
echter was hij een kind Gods, die buiten het gebed niet leven
,
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kon. Geregeld werd er in zijn leger tweemaal per dag, des
morgens en des avonds, bidstond gehouden, en juist omdat
hij een man des geloofs was, die bidden met werken paarde,
was hij onoverwinnelijk.
In 't !midden van Juli 1630 landde hij aan de Duitsche
kust, en nauwelijks had hij voet aan wal gezet of hij knielde
neder om des Heeren zegen af te smeeken over zijne pogingen.
De onderneming was hachelijk. Overal waar de koning
doordrong, aanschouwde hij; met bittere smart de verwoesting,
die de krijg reeds had aangericht. De Protestantsche vorsten
konden nog maar niet besluiten hun redder te hulp te komen,
want met argwaan zagen zij den aanvankelijken voorspoed
der Zweedsehe wapenen. Tevergeefs spoorde de Koning hen
aan om zich met hem te vereenigen, opdat ze gezamenlijk de
stad Maagdenburg, door Tilly belegerd, konden ontzetten;
de Vorsten draalden uit wantrouwen zóó lang, totdat de stad
in de handen des vijands viel.
Vreeselijk was het lot dezer Protestantsche stad. Van de
duizenden inwoners bleven er slechts 400 gespaard, de overigen
werden allen vermoord en zelfs kleine kinderen op de pieken
gestoken en in de vlammen geslingerd. De gansche stad werd
verbrand;slechts de kerk bleef gespaard. Tilly zelf verklaarde,
dat sedert de verwoesting van Jeruzalem geen stad zoo verschrikkelijk geleden had.
De val van Maagdenburg thudde die trage Protestantsche
vorsten wakker; zij vereenigden hunne troepen met de
Zweden.
Drie maanden later stonden de keizerlijke benden in de
velden van Leipzig tegenover Gustaaf Adolf. Tilly, de dapperste
onder de dapperen, de , held van dertig veldslagen, de man,
die nimmer overwonnen weias, Tilly spotte met den Zweedschen vorst, die hij minachtend den Sneeuwkoning noemde,
wiens krachten tegen hem even spoedig uitgeput zouden
zijn als sneeuw) smelt voor de zon. Onder den kreet: „Jezus,
Maria!" voerde de zeventigjarige veldheer zijne duizenden
tegen de Zweden aan. En van dien kant rees, uit het hart
en van de lippen dies vromen Konings luide de bede omhoog:
„God der legerscharen! Verleen ons de overwinning om Uws
Naam wille; Amen!"
,
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Woedend was de aanval der Keizerlijken, maar de Zweden
stonden als een muur. Zevenmaal stormden de vijanden op
het heldhaftige leger uit het Noorden in en tot zevenmaal
werden ze met ontzaglijk verlies teruggeslagen. Toen sloegen
ze in wilde wanorde op de vlucht. Tevergeefs smeekte de
grijze Tilly met tranen in de pogen zijn soldaten den aanval
nog eens te 'herhalen; zij luisterden niet meer naar hun
aanvoerder, die zelf werd meegesleept in de vlucht.
De overwinning der Zweden was schitterend en de naam
van den beroemden Sneeuwkoning weerklonk door gansch
Europa. Zegevierend zette hij zijn tocht voort naar Zuid
schier alle steden openden de poorten voor-Duitschlande
den overwinnaar. Nog eenmaal waagde Tilly zijn koninklijken
tegenstander aan te vallen, maar nog eenmaal werden zijne
duizenden verslagen en hijzelf doodelijk gewond.
Met een 'leger van 50.000 man trok thans de trotsche
veldheer Wallenstein tegen de Zweden ten strijde en den
6en November stonden de legers bije Lutzen slagvaardig.
't Was een mistige morgen. Gustaaf Adolf was bezorgd
over den .afloop niet omdat hij den gedachten Wallenstein
vreesde, maar omdat de Protestanten hem, den Zweedschen
Vorst, te veel vereerden, hoezeer hijg hen herhaaldelijk ver
hun vertrouwen toch niet op hem, een sterflijk-mandh
mensch, te stellen, maar alleen op den levenden God.
In de grauwe morgenschemering lag het Zweedsche leger
in het gebed verzonken, en toen de zon door de nevelen brak,
weerkaatste het licht zich duizendvoudig op de schitterende
wapenrusting van Wallenstein's keurbende.
Toen het gebed geëindigd was weerklonk uit de monden
der strijders voor de waarheid het schoone lied, door den
vromen Koning zelf gedicht:
Wees niet vervaard, gij kleine stoet!
Hoe luid des viands overmoed
Zijn zegelied doe klinken;
Hij rekende op uw ondergang,
Maar voedt dien ij.d'len waan niet lang;
Laat gij den moed niet zinken!
,

374
't Is Godes zaak, waarvoor gij strijdt;
Op Hem gehoopt, vertrouwd altijd;
Laat rustig God regeeren!
Zijn 'liefde in Christus, leind'loos groot,
Zal, daar Hij hulpe biedt in nood,
Zijn Woord doen tri^omfee!eren !
,

Ons heeft de Heiland vergewist
Dat aller boozen macht en list
Niet ons, maar hen zal krenken.
Hun roem verkeert in hoon en spot;
God is met ons en wij met God;
Hij zal de zege ons schenken!
Nadat dit lied gezongen was, werd het teeken tot den aanval
gegeven. Terwijl de Koning het zwaard trok riep hij; uit:
„theere Jezus! help mij' heden ter eere van Uw heiligen
Naam- te strijden!"
In het beginne lachte het krijgsgeluk den Zweden toe: op
alle punten moesten de Keizerl!ijken wijken, maar toen Wallenstein versche troepen liet aanrukken, scheen de kans te
keeren: de Zweden moesten terug. Nauwelijks bemerkte de
Koning dit, of hij stortte zich in het dichtste gewoel van den
strijd. Een achot trof hen in den arm; een tweede kogel
doorboorde hem den rug. Hij' viel van zijn paard, maar bleef
met den eenen voet in den stijgbeugel hangen en werd door
het hollende ;paard', dat ook Bene wonde bekomen had, een
eind meegesleurd, totdat hijg eindelijk bleef liggen. Zijn toestand was hopeloos. Ruiters draafden over hem heen en meer
dan één degenstoot ontving hijg nog van voorbijsnellende
vijanden, zoodat zijn lijk ternauwernood herkenbaar was.
De Zweden behaalden dien dag eene schitterende overwinning, maar betaald met den dood van den heldenkoning,
van wien zelfs de Paus getuigen moest: „Gustaaf Adolf was
de grootste vorst der wereld."
Met den Í dood des Konings nami de dertigjarige oorlog nog
geen einde: nog estien bange jaren duurde de 'kamp voort
en :gene rig van uitstekende veldhoeren en staatslieden, in de
school van den grooten Sneeuwkoning gevormd, gingen in
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zijn voetspoor door. Met felle verbittering werd de strijd
voortgezet, die later het karakter van een Godsdienstoorlog
verloor en om bloot staatkundige redenen werd gevoerd.
Een groot deel van Europa was in dezen rampzaligen strijd,
gewikkeld; zelfs Frankrijk, dat in eigen boezem de Hervormden verdrukte en vervolgde, streed in Duitschland aan
de zijde ►der Protestanten.
De vrede van Munster in 1648 maakte aan den dertig
oorlog een einde, maar Duitschland was in-jarigen
eene woestenij herschapen. Gansche dorpen waren ver
steden ontvolkt, allewegen heerschte gebrek-brand,e
en ellende. Tien millioen menschen hadden in dien lang
kamp het leven verloren. 't Ontbrak aan handen-durigen
om het land weer te bebouwen, zoodat een predikant verhaalt,
dat hijzelf den oogst moest binnenhalen op een kar, waarvoor
de zoon van zijn voorganger trok in plaats van een paard,
terwijl de prediker zelf de kar van achteren duwde. Uren in
den omtrek, zoo gaat de prediker voort, was geen dorp meer
te zien, geen kerkje meer te bespeuren, waar het Evangelie
des vredes gepredikt werd.
Eerst langzaam herstelde Duitschland zich van de ontzettende slagen, die het geleden had, maar toch had de
namelooze ellende deze vrucht, dat aan de Protestanten in
Duitschland volle godsdienstvrijheid verleend werd, uitgezonderd in de Oostenrijksche erflanden.

LV.
De kerken der woestijn.

Ge-lijk we vroeger gezien hebben had de Reformatie zich
ook in Frankrijk heerlijk geopenbaard, had lieflijk gebloeid,
met geweld had men haar zoeken te onderdrukken, maar na
bange worsteling waren aan hare belijders bij het beroemde
Edict van Nantes in 1598 Godsdienstige en burgerlijke vrijheden gewaarborgd.
Toen echter Hendrik IV in 1610 door den moordenden
dolk van Ravaillac was gevallen, was in beginsel daarmee
ook aan de rechten der Protestanten de doodsteek toegebracht.
Reeds onder Hendriks zoon en opvolger werd er aan de
verleende rechten getornd. 't Was den kardinaal de Richelieu,
Frankrijk's eersten Minister, een doorn in het oog, dat de
Hugenoten als 't ware een staat in den staat vormden door
de vestingen, die hun geschonken waren als waarborg voor
't behoud der verleende vrijheden. Na een tweejarigen oorlog
moesten de Hervormden de wapenen neerleggen, toen La
Rochelle, de sterkste dezer vestingen, de poorten voor de
troepen der Regeering moest openen. Biji het Genade-edict
van Nimes in 1629 werden den Protestanten hunne burgerlijke
en staatkundige rechten ontnomen, maar de godsdienst
bleef hun gewaarborgd. Van nu aan was hun-vrijhed
toestand die van eene minderheid, die van eene overgroote
meerderheid als gunst moest vragen, !wat eenmaal als recht
was toegekend. Voor 't overige werden ze onder de regeering
van Lodewijk XIII ongemoeid gelaten, maar onder Lodewijk
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XIV braken de vervolgingen weer met schrikkelijke hevig
uit.
-heid
Frankrijk bereikte onder 't bestuur van dezen Vorst, die
zich zoo gaarne den „grootgin Koning" liet noemen, een hoogen
trap van macht en bloei, maar ook van ijdelheid en lichtzinnigheid. Na een lang leven vol onrust, strijd en zonde,
trachtte hij door het uitroeien der ketters zijne zware schuld
te boeten en de stem des gewetens tot zwijgen te brengen.
In het jaar 1659 werd de laatste synode der Gereformeerde
kerken van Frankrijk gehouden, die door de regeering werd
erkend, maar kort daarna begon de vervolging, die allengs
in hevigheid toenam. Op vele plaatsen werden de kerken op
last der Overheid gesloten en het begraven der do-oden overdag verboden. Kinderen uit een gemengd huwelijk moesten
in de leer van Rome worden opgevoed en met verbanning
of dood werden allen bedreigd, maar ook gestraft, die, nadat
zij tot de Roomschee kerk waren teruggekeerd, andermaal
afvallig werden. Deze maatregelen vormden als het ware het
voorspel van de eigenlijke vervolging, die in 1681 uitbrak.
In dat jaar werden Dragonders in de woningen der Protestanten, vooral der meer gegoeden, ingekwartierd. Deze schandelijke daad, die in de geschiedenis bekend staat onder den naam
van „de Dragonades", drukte ontzettend zwaar op hen, die
er door getroffen werden, want de soldaten hadden in last, de
bewoners zooveel mogelijk te kwellen en te mishandelen. Door
de sabels der dragonders werden de ongelukkigen naar de
Mis gedreven, en velen, helaas! bezweken voor de tallooze
kwellingen, waaraan te blootstonden, en zwoeren hun voorvaderlijk geloof af. Maar wee hunner, zoo ze later berouw
gevoelden over hunne verloochening en Rome weer den rug
toekeerden: de zachtste straf was: levenslang naar de galeien,
en zeer dikwijls ook de doodstraf. Na eindelooze plagerijen en
mishandelingen werd eindelijk de kroon op dit werk der duisternis gezet door die herroeping van het Edict van Nantes
(1685), waardoor met één pennestreek alle verworven en geschonken rechten en vrijheden werden vernietigd en er weer
bange jaren van lijden en strijd en vervolging voor de geplaagde Hervormden aanbraken.
Door het gansche land moesten alle Protestantsehe kerken
,
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worden afgebroken, maar ook werd het houden van godsdienstoefeningen in 'woningen of elders streng verboden. Alle kinderen
moesten in de R.00msche kerk gedoopt en in het Roomsche
geloof opgevoed - worden. Aan de leeraars, die zich niet wilden
bekeeren, werd bevolen binnen veertien dagen Frankrijk te
verlaten, terwijl dit !aan de andere Protestanten op straffe van
naar de galeien gezonden te worden, verboden was. Meer dan
600 predikanten ontvluchtten hun vaderland, dat hen uitwierp,
en duizenden hunner geloofsgenooten trachtten in weerwil
van de strenge straffen, waarmede zij bedreigd werden, het
voorbeeld hunner leeraars te volgen. Met achterlating van
hunne bezittingen en al wat hun lief was, poogden de ongelukkigen de grenzen over te komen en de altijd waakzame
grenswachters te verschalken. Langsongebaande wegen, in 't
holle van den nacht, op, allerlei wijzen vermomd, trokken ze
voort, maar wee hunner, zoo hun toeleg ontdekt werd: zonder
genade werden jongen en ouden, armen en aanzienlijken naar
de galeien gezonden en aan de roeibanken vastgeketend, om
vele jaren, dikwijls levenslang, in namelooze ellende en jammer
te midden der grootste misdadigers hunne dagen door te
brengen. En dit was het lot van duizenden geloovigen, maar
ook bedroeg het getal dergenen, die ontkwamen, duizenden
bij duizenden, Idie in de Protestantsche landen van Europa
niet het minst in *Nederland, met open armen ontvangen
werden. De Staten van Holland schonken dezen armen bal
werden genoemd, gedurende twaalf jaren-linge,dréfus
vrijdom van belasting, terwijl aan ruim 200 predikanten
een standplaats en ;een jaarlijks'ch inkomen werd verleend.
Te Amsterdam werden eene menigte ►woningen gebouwd, welke
tegen een zeer lage huur aan de vluchtelingen werden afgestaan. Zoo zorgde de Heere voor Zijn arm; volk, dat, om Zijns
Naams wille alles had verlaten; maar ook voor de landen, die
deze gebannenen om des Heeren wille gastvrij hadden ontvangen, waren ze tot grooten zegen. Vooreerst toch was hun
geloof en ijver beschamend voor zoo velen, die te midden der
rust verflauwd waren in ijver, maar ook op stoffelijk gebied
strekte hun verblijf tot niet gering voordeel van de streken,
waar ze zich nederzetten, dewijl -ze de nijverheid en de kunst
schier overal deden herleven.
,
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Frankrijk verloor op deze weze ongeveer een half millioen
zijner beste en nijverste burgers en bracht zichzelf daardoor
een zwaren slag toe.
Bitter was het lot dergenen, die in hun vaderland gebleven
waren. Vrouwen werden levenslang in de kloosters opgesloten; -de mannen naar de galeien gezonden, gehangen,
verbrand of geradbraakt. Dagelijks stonden ze aan allerlei
gevaren, aan allerlei vervolgingen bloot. En toch was Lodewijk
XIV niet tevreden met aldus in zijn eigen land de ketters
te vuur en te zwaard te kunnen vervolgen. Daar ginds, in
de valleien van Piemont, onder den zonnigen hemel van
Italië, woonden sinds eeuwen de vrome Waldenzen, door
hooge bergen afgezonderd van de buitenwereld, dankbaar en
innig tevreden, dat het hun vergund werd den Heere te
dienen naar Zijn Woord en wil. Welnu, ook deze godvreezende Waldenzen moesten uitgeroeid worden. Die „groote
Koning" van Frankrijk bood Amadeus II, Hertog van
Savoie, onder wiens bestuur deze Waldenzen stonden, zijne
troepen aan, om deze vreedzame berg- en dalbewoners op te
sporen en uit te roeien. De vorst van Savoie aarzelde, want
hij moest bekennen, dat deze mensohen tot ij'ne beste onder
verhoorden, die in stilheid werkende hun dagelijksch-dane
brood verdienden, hunne Overheid gehoorzaamden en in
reinheid van levenswandel en waarachtige godsvrucht uitblonken boven allen. Maar toen de goddelooze Fransche
Monarch hem met een inval in zijn land bedreigde, bezweek
de zwakke Amadeus voor de verleiding en gaf toe.
Bittere dagen van gruwelijke vervolging en bangen strijd
braken nu ook voor de armee Waldenzen aan. Binnen veertien
dagen moesten alle leeraars, onderwijzers en allen, die
getrouw wilden bWven aan hun geloof, hun vaderland
verlaten. Met lijf en ziel aan hunne valleien gehecht, grepen
ze naar het zwaard en een verschrikkelijke kampstrijd ving
aan. Voor een o.ogenblik deinsden de keurtroepen van den
maarschalk de Catinat terug voor den wanhopigen moed van
een handvol bergbewoners, maar de overmacht was te groot
en de troepen van Koning en Hertog zegevierden eidelijk
over de helden der valleien. Vreeselijk was de wraak, die de
Roomsehe krijigslieden namen. Honderden kerken gingen in
-
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de 'vlammen op; gansche dorpen werden verbrand en van
alle 'zijden vervolgd en verjaagd, bleef den armen Waldenzen
niets over dan met bitteren weemoed in het harte den
geliefden geboortegrond te verlaten en een schuilplaats te
zoeken in het herbergzame Zwitserland.
Maar de arme verdrevenen konden in het land der ballingschap, hunne geliefde valleien niet vergeten. Langs ongebaande en steile wegen, alleen hun bekend, keerden ze na
een aantal jaren terug en veroverden met het zwaard in de
vuist en een vurig gebed in het hart en op de lippen den
voorvaderlijken erfgrond. En god de Heere zegende den
strijd van Zijn arm volk; de Waldenzen mochten in hun
eigen geliefde valleien hunne woningen en bedehuizen weer
opbouwen en in vrede hunne dagen doorbrengen. Toen gold
voor hen het heerlijke vertroostende Psalmwoord :
De Heer verleende, in 'Plaats van lijden,
Weer stof tot juichen en verblijden.
Maar voor de Protestanten in Frankrijk kwam de verademing niet zoo spoedig, maar de hitte der vervolging werd
bije den dag heviger. Door priesters en soldaten tot het uiterste
gebracht, kwam eindelijk de Protestantsche bevolking in de
Cevennen in opstand. Versterkt door vele vluchtelingen uit
andere oorden van het land, verdedigden zich deze stoute
berg- en woudbewoners met den moed der wanhoop tegen
hunne onderdrukkers. Deze opstandelingen, die voor hunne
vrijheid en hun geloof streden, zijn bekend onder den naam
van Camisards.
Niet te verwonderen was het, dat te midden dier vreeselijke
verdrukking en bange worsteling, sommigen dezer menschen
tot dweperij vervielen. Beroofd van alles, wat eenmaal het
hunne was, niets begeerende, dan in eenvoud des harten den
Heere te dienen en ziende, dat de ongerechtigheid zegevierde en de onschuld vertrapt werd, richtten ze vol verlangen
het oog op de toekomst, wanneer waarheid en gerechtigheid
op aarde zouden heerschen. Evenals onder de Wederdoopers
stonden ook onder de Camisards profeten op, die in stoute
beeldspraak, ontleend +aan de woorden van Israëls prof eten,
hunne geestverwanten op-wekten den strijd vol te houden en
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die tevens hunne vijanden dreigden met den toorn, Gods, die
weldra zou ontbranden.
Rome verdubbelde de 'pogingen om! het Protestantisme in
Frankrijk te vernietigen, 'maar toch hielden de Camisards
den ongelijken strijd twintig jaren vol en legden de wapenen
niet neder, voor hun beloofd was, dat de zoozeer gehate
Dragonades zouden afgeschaft worden. De bloedige vervolgingen hadden hun moed niet kunnen verdooven. Jmmers,
de gevangenissen en de galeien weergalmden van de Psalmen
der veroordeelden en juichende, vol geestdrift, beklommen de
ter dood verwezen Camisards het schavot.
Duizenden Protestanten waren verjaagd of gedood, maar
honderduizenden bedroeg, na de verschrikkelijke vervolging
onder Lodewijk XIV, het aantal belijders der waarheid. En
nog !werd hun geen vrijheid gegund, maar onder de regeering
van Lodewijk XV werden de wetten met nieuwe gestrengheid
toegepast. Geen oogenblik waren ze zeker van hun leven of
hunne bezittingen. Als wilde dieren werden vooral de predikanten vervolgd en opgespoord. Vijf en twintig der edelste
leeraars lieten hun Vieven op het rad of op den brandstapel
en weer werden duizenden tot de galeistraf veroordeeld. Toch
konden de kerken der Hervorming in Frankrijk niet worden
uitgeroeid, maar het getal belijders wies te midden der ver
weerwil van de gestrenge maatregelen kwamen-druking.I
telkens nieuwe leeraren, die, met ►een schier zekeren dood
voor oogen, door de liefde Christi gedrongen, hun broederen in het geloof den troost des Evangelies kwamen brengen.
Kerkgebouwen bezaten ze niet meer: in spelonken en holen,
op afgelegen plaatsen, in dichte bosschen kwamen dikwijls
duizenden tezamen om het Woord Gods te hooren. „Kerken
der Woestijn" worden de Gereformeerde kerken van Frankrijk
in de 18e eeuw genoemd. Bewvlonderenswaardig was hun
organisatie, eene vrucht van de ervaring bij de jarenlange
vervolging. Soms werden de samenkomsten in de wildernis
maanden tevoren voorbereid, dan weer in zeer korten tijd
bijeen geroepen of wanneer er gevaar dreigde plotseling afgezegd. Meer dan eens werden de hoorders door de kogels der
dragonders uiteen gedreven, maar de grootste gevaren konden
hen niet weerhouden eene preek in de woestijn bij te wonen,
-
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want die samenkomsten waren feestdagen voor de verdrukte
geloovigen.
Antoine Court, een der meest bekende predikers uit de
Woestijn, stichtte te Lausanne eene leerschool voor predikanten.
Daar werden de martelaren gevormd, die alles veil hadden
voor den. Naam des Heeren en voor het zielenheil hunner
broederen; die wisten, dat galg of rad of brandstapel hen
wachtte, maar die onbevreesd in de kracht Gods voorttrokken,
van dorp tet dorp, van oord tot oord, om hunne geloofsge
aan hunne hoede waren toevertrouwd, te sterken-note,di
met het Woord Gods. Natuurlijk hadden ze geen vaste standplaats, maar eene geheele streek was aan hunne verzorging
overgegeven en de blijdschap stond op aller gelaat te lezen,
als een dorp of gehucht of buurt den geliefden leeraar, soms
maar voor weinige uren, in zijn midden mocht hebben, maar
't was altijd een verheugen met beving; want elk oogenblik konden de talrijke spionnen h-en, overvallen. Een der
meest getrouwe leeraren uit de tweede helft der 18e eeuw
was Rabaut.
Zoo ging de vervolging voort, totdat, men het moorden
moede werd. Voltaire en de kring der Encyclopaedis-ten ver,
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hieven hunne veelvermogende stemmen tegen de barbaarsche

wetten, die de Protestanten met dood en verderf bedreigden,
en steeds meerderen stemden met hen in. De laatste slachtoffers waren de predikant Rochette en de drie gebroeders
Grenier, die den 19en Februari 1762 ter dood werden gebracht,
terwijl een paar weken later de beruchte rechtspleging van
Jean Calas plaats had. De 26-jarige predikant Rochette werd
blootshoofds en barrevoets, in een hemd gekleed, naar de
galg gebracht, terwijl hij van vo-ren en van achteren een bord
droeg met het opschrift: ,,Leeraar van de ten onrechte dus
genaamde Gereformeerde Religie." Voor de hoofdkerk gekomen,
dwong men hein nether te knielen en, vergiffenis te vragen
aan God, den Koning en de; rechters. Beslist weigerde hij
zulks, maar toen men hem dlw;ong te gehoorzamen, boog hij
het hoofd en met luider stemme riep hij: „Ik vraag vergif
aan God voor mijne 'zio^nden. Den Koning heb ik geen-fenis
vergiffenis te vragen; ik heb steeds geleerd hem te eeren en
te gehoorzamen, behalve in -die gevallen, waar Gods Woord
,

383
ons leert Gode meer te gehoorzamen dan de menschen. Tegen
het Gerecht eindelijk heb ik niet overtreden; ik vergeef mijn
rechters; moge God hun ook vergeven!"
Toen hijg het schavot beklom, sprak hij tot zijne mede-martelaren, de broeders Grenier: ,,Broeders! het komt er thans
op aan als Christenen te sterven. Niets voor wereldschen roem,
niets voor de schare, maar alles voor God! Afscheid behoeven
we niet te nemen; weldra zijn we hier boven weer vereenigd;
tot wederziens!"
En uit drie monden klonk het antwoord: „Tot wederziens!"
Toen hief de leeraar zijn doodlied aan ,den Psalm, waarmede de oude Hugenoten en de Camisards steeds het
schavot beklommen hadden:
Dit is ede dag, de roem der dagen... .
En de drie broeders paarden hunne stemmen aan de zijne,
maar toen ze gekomen waren aan den regel:
Laat ieder 's Heeren goedheid loven,
hoorde men slechts drie stemmen; Rochette had de martelaars
-kron
verworven.
De broeders Grenier werden als edellieden onthoofd. Ook
zij ontvingen genade, om standvastig te blijven tot het einde.
Jean Calas was een geacht burger te Toulouse. Zijn zoon,
in de gansche stad bekend om zijn losbandig, schandelijk
leven, had zich den 13en October 1761 opgehangen. Plotseling
verspreidde zich het gerucht, datdeze zoon Roomsch had
willen 'worden en daarom door zijn vader vermoord was. De
vijandige schare maakte van den zelfmoordenaar, die bij zijn
leven door Roomschen en Hervormden om zijn schandelijk
gedrag veracht werd, thans een martelaar.
In gewijden grond werd hij met veel vertoon begraven en
zielmissen gelezen voor de rust zijner ziel. De oude Calas werd
gevangen genomen, tallooze malen voor de rechters gebracht,
maar kon slechts zijn onschuld betuigen. Tevergeefs werden
tal van pennen in beweging gebracht, om de -onschuld van
Calas te bewijzen; al was er geen enkel bewijs voor zijne ver
schuld te vinden, de godvreezende grijsaard moest-mend
als offer vallen van den haat der Roomschen. Tot het laatste
,
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oogenblik bleef hij voor zijne re 'hters zijne onschuld betuigen
en manmoedig verdroeg hij de folteringen der pijnbank. Denzelfden dag den 10en Maart 1762 eindigde hij kalm
en welgemoed zijn leven op het rad, terwijl zijn lijk verbrand
en de asch in den wind gestrooid werd.
Jean Calas was het laatste slachtoffer van de Roomsche
dweepzucht in Frankrijk. In 1787 onder de regeering van
Lodewijk XVI, werden aan de Protestanten enkele vrijheden
geschonken en een jaar later werd de eerste Hervormde kerk
te Parijs plechtig ingewijd. Eerst de Revolutie van 1789 ver
hun volkomen gelijkstelling met de Roomschen en-lend
al mocht in de dagen van het Schrikbewind weer een tijd
van lijden aanbreken, deze vervolging duurde slechts kort,
evenals later de kwellingen, die ze te verduren hadden in
sommige streken van de zijde -des volks, hiertoe opgestookt
door de priesters. De Regeering zelf vervolgde hen niet meer.
Nog heden ten dage bestaan in Frankrijk de kerken der
Reformatie als een voorbeeld van Gods trouwe en ze tellen
nog duizenden belijders. Jammer intusschen, dat het overal
voortwoekerend ongeloof ook in Frankrijks Gereformeerde
kerken is binnengedrongen en velen het geloof der vaderen
verloren hebben.
,

LVI.
Het Jansenisme.

In het jaar 1585 werd te Acquoi, een dorp bijl Leerdam
uit boerenouders een knaap geboren, die bestemd was om
later heel wat beweging in de Roomsche kerk te brengen.
Dit kind was Cornelius Jansen, of gelijk hij zich later noemde,
Jansenius. Daar hijg een uitmuntenden aanleg had, werd hi
voor de studie bestemd. Te Leuven beoefende hij- de wijsbegeerte en daarna de Godgeleerdheid, waarop hij zich te Parijs
vestigde, om zich vooral op de Grieksche en flebreeuwsche
talen toe te leggen. De Sorbonne, d.i. de Theologische Faculteit der Parijsche Hoogeschool, bood Jansenius het doctoraat
in de Godgeleerdheid aan, doch hij j bedankte en vertrok met
zijn vriend Du Vergier naar Bayonne, waar beiden zich op
een landgoed onledig hielden met het bestudeeren der Kerk
vooral van Augustinus. De jaren daar in rustige studie-vaders,
doorgebracht, waren voor Jansenius van onberekenbaar nut,
want het werd hem allengs duidelijker, dat èn de Paus èn
de Roomsche Godgeleerden dichter bij den ketter Pelagius,
zoo scherp door Augustinus veroordeeld, dan bij dien Kerkvader stonden in hunne gevoelens. Naar Leuven teruggekeerd,
promoveerde hij in 1619 onder luide toejuiching in de Godgeleerdheid en aanvaardde spoedig daarna het Hoogleeraars..
ambt aan dezelfde hoog:escthool. Hij schreef verklaringen van
onderscheidene Bijbelhoeken, was een beslist tegenstander
der Jezuiten, maar bekampte even fel de Protestanten, wat
zeker zeer te verwonderen is in een man, die zoo doorkneed
,
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was in de werken van „Augustinus, wiens leer omtrent de
genade hij; de hoofdleer des Evangelies noemde. Daar hij; van
meening was, dat de leer van dezen beroemden Kerkvader
te weinig begrepen en te veel vergeten werd, besloot hiji eene
verklaring van de werken van Augustinus uit te geven. Aan
dezen reuzenarbeid, die zijn naam vereeuwigd heeft, besteedde
hij! 22 jaren. Juist had hij; dezen arbeid voltooid, toen de
dood hem in 1628 weg raapte in den ouderdom van 53 jaren.
Hij stierf als Bisschop van Yperen, welke waardigheid hij
slechts anderhalf jaar bekleed heeft. Op zijn sterfbed ver
hij zijn voltooid hoofdwerk aan zijne vrienden, opdat-makte
dezen het geschrift zouden uitgeven, hetgeen in 1640 geschiedde. Ontzaglijk was de opgang, dien het boek maakte,
maar vinnig ook de strijd, dien het uitlokte. De Jezuiten
rustten niet, vóór de Paus het veroordeelde, maar de H. Vader
geraakte in groote verlegenheid, toen de Leuvensche hoogeschool de lastige vraag deed, of de Paus de stellingen van
het boek veroordeelde als het werk van Jansenius of van
Augustinus?
In Frankrijk vond het boek van Jansenius veel bijval
onder de ernstige Katholieken, vooral na de meesterlijke ver
scherpzinnigen en godvruchtigen leeraar-deignva
Arnauld, die zich echter daardoor niet weinig den haat der
Jezuiten op den hals haalde, die zelfs wisten te bewerken, dat
hij zijne betrekking aan de hoogeschool verloor. Arnauld vond
toen eene toevlucht hij zijne vrome zuster Angelica, die abdis
was van het klooster te Port-Royal bije Parijs.
Weldra ontstond in dit klooster een kring van invloedrijke,
ontwikkelde en waarlijk vrome mannen en vrouwen, die bestemd schenen om nieuw leven in de Roomsche kerk te
brengen. De beroemde geleerde Blaise Pascal stond in nauwe
betrekking tot dezen kring.
Intusschen zetten de Jezuiten onvermoeid den strijd voort
en Paus Innocentius X verwierp vijf stellingen uit het boek
van Jansenius als kettersch. 't Baatte niet, dat de voorstanders
betoogden, dat deze stellingen valsch waren, daar er in het
boek van de vf veroordeelde stellingen slechts een voorkwam,
die door den schrijver iets verder zelf veroordeeld werd, alle geestelijken moesten dezen bul met een eed bekrachtigen,
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zelfs nonnen, die 't boek van Janseniu,s nooit gelezen hadden,
omdat ze geen letter Latijn kenden.
Allen, die weigerden, werden verbannen en het klooster
Port-Royal werd verwoest; zelfs de lijken werden er opgegraven (1700).
Een nieuwe storm tegen de Jansenisten werd verwekt door
het werk van den verdreven priester Quesnel, die het Nieuwe
Testament had uitgegeven, voorzien van stichtelijke aanteekeningen. Dit uitmuntende boek werd door vele bekwame en
godvruchtige mannen om strijd geroemd, door kerkelijke
colleges als een stichtelijk werk aangeprezen en zelfs door
Protestanten der lezing overwaardig gekeurd, ook nog in onzen
tijd. De Jezuiten wisten echter te bewerken, dat Paus Clemens XI
in 1713 de beruchte bul Unigenitus uitvaardigde, warbiJ 101
stellingen uit Quesnels werk voor kettersch werden verklaard.
Hierdoor kwamm ide Paus in strijd !met de uitspraken van de
beroemdste Kerkvaders, ja, met de Heilige Schrift zelf, maar
desniettegenstaande werd deze dwaze bul door Lodewijk XV
van Frankrijk tot staatswet verheven. Later werd zelfs aan
hen, die den pauselijken bul niet aannamen, het Sacrament
der stervenden geweigerd, hetwelk tot groote onaangenaamheden leidde. Dat de Jansenisten onder dit alles aan vele
kwellingen en vervolgingen blootstonden, spreekt wel van
zelf. Quesnel ontvluchtte zijn vaderland, maar werd te Brussel
gevat en had ieene harde gevangenschap te verduren. Later
ontsnapte hij' naar Nederland, waar de vrome man zijne overige
levensdagen rustig en kalm kon doorbrengen. Velen zijner
geloofsgenooten vonden in ons vaderland eveneens een veilig
toevluchtsoord.
De reden, !waarom het Jansenism:e in Nederland tot eenigen
bloei kwam, ligt voor een grootdeel hierin, dat de leer van
Augustinus onder de geestelijken in deze landen steeds warme
voorstanders had geteld, niet alleen vóór de Hervorming, maar
ook na dien tijd. Bovendien vreesden de R-oom,sche geestelijken in Nederland de Jezuiten en zochten hen zoo lang
mogelijk buiten de grenzen des lands te houden. Dat dezen
daarmee niet tevreden waren is te begrijpen, en ook, dat
zulks tot veel gekibbel en strijd aanleiding gaf.
Reeds in 1590 hadden de Jezuiten aan de geestelijken in
,
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ons land hunne hulp aangeboden voor den opbouw der
Roomsche Kerk, doch toen daar acht jaren later een beleefd,
doch weigerend antwoord op volgde, namen de moeilijkheden
een aanvang. De toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Vosmeer, een man, die de geschriften van Augustinus negenmaal
had doorgelezen, werd ten einde toe geplaagd door de Jezuiten,
totdat hij eindelijk, strijdyens moede, in 1614, het vermoeide
hoofd voor goed kon neerleggen.
Niet minder strijd had later de edele Bisschop Petrus Codde
te verduren. Door woord en geschrift werd hij door zijne
vijanden belasterd en beschuldigd van Jansenisme, hoewel ze
zeer goed wisten, dat hij", evenals zij-ne voorgangers, alleen de
leer van Augustinus predikte. Met vleiende brieven werd de
arme Aartsbisschop in 1700 naar Rome gelokt en daar aller
onderscheiding ontvangen. Dringend-vriendljkstmgo
verzocht hij? den Paus zijne zaak te willen onderzoeken, wat
deze wel beloofde, doch niet deed. Hoewel driehonderd geestelijken uit Nederland voor hun' Aartsbisschop in de bres
sprongen, werd hij afgezet en een aanhanger der Jezuiten.
met zijne waardigheid bekleed. Vinnig was de strijd, die in
ons land tusschen de Oud-Roomschen en de Jezuiten ontbrandde, want eerstgenoemden werden door de volgelingen
van Loyola voor geen mindere ketters uitgemaakt dan de
Protestanten. Toen Codde later uit Rome terugkeerde, liet hij;
zijn ambt rusten en zag in de stille afzondering met
deernis de twisten aan, die de Kerk, welke hijs lief had,.
verscheurden.
Op zijn sterfbed vielen zijne vijanden hem nog lastig met
beloften en bedreigingen, maar hij? betuigde, dat hijg datgene
geloofde, wat 'door de Katholieke Kerk van alle eeuwen geloofd
was. Codde stierf in vrede en werd door de zijnen diep
betreurd, maar de Inquisitie te Rome velde over hem het
doemvonnis.
Groote moeilijkheden ontstonden over het bezetten van den
ledigen Bisschopszetel. De Jezuiten raasden en dreigden met,
den pa,uselij!ken banvloek, maar de Kapittelheeren -- de
mannen, die vroeger den Bisschop van Utrecht verkozen -bleven op 'hun post, gesteund door de Nederlandsche Regeering..
Na een nauwkeurig onderzoek der oude oorkonden verkozen
,
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ze in 1723 zelf een Aartsbisschop, Cornelius Steenhoven geheeten, en gaven den Paus beleefd kennis van deze keuze.
De Heilige Vader beantwoordde deze kennisgeving echter
minder beleefd meet eerie vervloeking voor dein nieuwen
Aartsbisschop.
Trots den heftigen tegenstand der Ultramontanen 1 ) bleef de
Oud-Bisschoppelijke Clerezie gehandhaafd. Wel trachtten de
Oud-Roomschen zich met den Paus te verzoenen, wel ver
ze de vijf (valsche) stellingen van Jansenius en namen
ze de besluiten der Trentsche Kerkvergadering aan, maar de
H. Vader bleef onvermurwbaar en noemde ze „hardnekkige
zonen der boosheid, blinde goddeloozen, die wandelden in de
verdorvenheid hunner harten." Natuurlijk gold dit vleiend
getuigenis hoofdzakelijk de geestelijken. Zoo bleef de toestand
voortduren. Toen in 1848 volkomen gelijkheid van godsdienst
werd verleend, verklaarde de Regeering van ons land, dat
nu niets de regeling der Roomsche Kerk in den weg stond,
indien deze met haar voorkennis plaats had.
Zonder zich hieraan te storen, zond Paus Pius IX in 1853
zijn beruchten herderlijken brief, waarin hij berichtte, dat hij
het verval der Roomsche Kerk in Nederland zou stuiten door
de oprichting van vijf Bisdommen waaronder een Aartsbisdom.
Ons land beschouwde hij eigenlijk als een gebied van ongeloovigen, door zendelingen bearbeid.
De Oud-Roomschen zaten ook niet stil en vereenigden zich
als „Oud-Bisschoppelijke Clerezie" met een Aartsbisschop aan
het hoofd, die b'iji zijne verkiezing nog steeds begroet wordt
met den vloek van den Paus. Er zijn dus te Utrecht twee
Aartsbischoppen, een van de Roomsch-Katholieke Kerk, die
door den Paus wordt verkozen, en een van de OudRoomschen.
1 ) Ultramontanen noemt men die Roomschen, welke onder den invloed
der Jezuiten geen hooger gezag erkennen dan dat van den Paus, al zouden
diens voorschriften ook indruischen tegen de staatswetten van een land en
al zijn diens uitspraken ook in lijnrechten strijd met de uitspraken der
beroemdste kerkvaders, ja, met de H. Schrift zelf.
't Woord beteekent zooveel als over de bergen" en wil dus zeggen, dat
zij, die er toe behooren, slechts gehoorzaam moeten zijn aan de bevelen,
„over de bergen" d. i. uit Rome, hun gegeven.
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Het eigenaardige der Oud-Roomschen is, dat zijl, hoewel
ze Roomsch-Katholiek zijn, niet slaafs aan Rome gehoor
Kerkvergadering boven den Paus-zamen,lg
stellen, den Paus niet voor onfeilbaar houden, elkander
wijden (wat sedert Gregorius VII eene ongehoorde daad is),
de gedachtenis van Jansenius hoog houden, den Bijbel verspreiden en aandringen op innige godsvrucht.
Een blijk van hunne standvastigheid gaven ze in 1854,
toen de Paus de onbevlekte ontvangenis van Maria trot een
leerstuk der R.00msche Kerk verhief. In een waardig gesteld
stuk protesteerden zij tegen deze nieuwigheid, die haar
grond noch in de Heilige Schrift, noch in de overlevering
vond, maar in de middeleeuwen door slechts enkelen was
geleerd, maar door vele beroemde mannen was weersproken.

LVII.
Spener en het Piëtisme.

Gelijk reeds in het hoofdstuk over den Dertigjarigen oorlog
is opgemerkt, werden de Protestantsche kerken in Duitschland door twisten beroerd en verscheurd. Na dien bloediger
kamp werd het er niet beter op en het heldere, heerlijke
licht des Evangelies, door Luther opnieuw op den kandelaar
geplaatst, begon in de tweede helft der 17e eeuw aanmerkelijk te 'tanen.
Wél bleef men nauwgezet toezien op de leer, maar het ware
leven des geloofs geraakte in de Luthersche Kerk op den
achtergrond. Eene dorre rechtzinnigheid trad in de plaats van
een levend geloof.
De oorlogzuchtige geest, die in dezen tijd zoo algemeen
was geworden, scheen ook den stand der leeraars aangegrepen
te hebben. Ook op de leerstoelen der Universiteiten en op de
kansels in de kerken voerde men krijg, maar niet, zooals het
had moeten zijn, tegen ongeloof en bijgeloof, tegen zonde en
ongerechtigheid, maar over allerlei twistvragen en meeningen._
't Was eene ongelukkige haarkloover'ij► over leerstellingen,
waaraan de belijdenis van hart en leven vreemd bleef. De
gemeente hoorde van den kansel niet de verklaring van het
Woord Gods, dat nuttig is tot leering, vermaning en bestraf
naar de godzaligheid, maar zijg hoorde, hoe men anders--fing
denkenden kon bestrijden en in dien strijd de overwinning
kon behalen. 't Kwam er boven alles op aan,, of men kerkelijk
rechtzinnig was; daar werd bijkens uitsluitend de nadruk
,
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opgelegd, maar de vraag, of men waarlijk een kind Gods
was en wandelde, waardiglijk het Evangelie van Jezus Christus,
bleef op den achtergrond. Het scheen inderdaad, of het reine
licht des Evangelies, dat de Heere zoo kort geleden opnieuw
aan Zijne kerken geschonken had, zou uitgebluscht worden.
Maar de Heere laat niet varen het werk Zijner handen en
de Koning der Kerk vergat haar niet, maar Hij verwekte
een man vol des geloofs^, die een helder lichtend punt in de
geschiedenis der Protestantsche Kerk geweest is. Die man
was Spener.
Filip Jacob Spener werd in het jaar 1635 te Rappolsweiler
in den Elzas geboren. Zijne godvreezende ouders wijdden
hem van zijne vroegste jeugd den Heere toe, gelijk Hanna
haar Samuel gedaan had. Bovendien had de vrome gravin
Agatha van Rappolstein zich reeds vroeg den ernstigen knaap
aangetrokken, die zich wederkeerig hechtte aan zijne adellijke
besc:hermster en zich hoogst gelukkig achtte in hare tegenwoordigheid. Haar innige vroomheid, hare wijze lessen en haar
heerlijk sterfbed maakten een onuitwischbaren indruk op den
dertienjarigen knaap, die niets liever wenschte, dan ook maar
te mogen sterven en dáár te zijn, „lwaar nimmer tranen
vloeien."
De Heere wijzigde deze kinderlijke begeerte en meer en
meer werd het zijn oprechte wensch om een nederig en getrouw dienaar van Jezus Christus te worden. De gewone
kinderlijke spelen trokken hem weinig aan; liever verdiepte
hij zich in goede lectuur, vooral in het boek van Johan Arndt
(gest. in 1621) „het ware Christendom", wélk boek hem tot
grooten zegen werd. Maar -onvergetelijk waren hem de uren,
op de studeerkamer van zijn 'leeraar doorgebracht, die net
hem de Heilige Schrift las yen verklaarde. Gods zegen rustte
klaarblijkelijk op den veelbelovenden jongeling, die aan eene
innige vroomheid een helder verstand en schitterende geestes
paarde, maar die ook woekerde met de talenten, hem-gaven
geschonken. Op 18-jarigen leeftijd behaalde hij: een academisehen graad aan ide hoogeschool te Straatsburg en trad hij
als schrijver op; een jaar later werd hem de opvoeding van
twee prinsen toevertrouwd, en dat op een leeftijd, als de
meeste jongelingen nog de leiding van anderen behoeven!
,
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Later legdrie hij zich . in 't bijzonder op de studie der geschiedenis toe, beoefende de Arabische taal en bezocht vervolgens de Universiteiten van Bazel, Freiburg, Genève en
Tubingen, zoodat hijg op 28-jarigen leeftijd, toegerust met een
schat van kennis, zijne i eigenlijke roeping kon aanvaarden.
In 1663 werd h'ij, predikant te Straatsburg, waar hij, als
Doctor in de Godgeleerdheid, tevens voorlezingen voor de
studenten hield. Zijn zachtmoedige en vriendelijke ernst deed
hem alle harten winnen en met eerbied en achting was ieder
bezield voor den jongen prediker, die zijn gewichtig ambt zoo
getrouw vervulde en niet zichzelven zocht, maar de eere Gods
en het heil der hem toevertrouwde kudde.
Drie jaren later werd Spener tot eerste predikant te Frankfort a.d. Main beroeen -en van toen af Werd hij tot een
grooten 'zegen voor de gansche Duiteche Kerk.
Hiji leerde meer en meer de groote gebreken kennen, die
haar aankleefden, 'maar hij was ook overtuigd, dat Bene her
vorming bij den leeeraarsstand moest beginnen. Deze meening
sprak hij ook openlijk uit. „Het leeraarsambt," zoo schreef
hij, „is geen hanteering in de burgerlijke samenleving, waarbij
men alleen lichaamskrachten en handigheid noodig heeft;
ook geleerdheid en blo^ote rechtzinnigheid zijn niet genoeg;
alleen dezulken, die waarlijk vroom zijn, kunnen voor anderen
tot leeraars en leidslieden ter zaligheid worden." Rechtzinnigheid stelde hij wel hoog, maar ze was voor hem niet het
voornaamste. H5 stelde, als het ware Christendom, niet het
kennen alleen der geloofsleer, maar een levendig besef van
's menschen ellende en behoefte aan verlossing. Een vrome.
zin, oprecht bidden en een godvreezenden levenswandel stelde
hij+ honger 'dan eene rechtzinnige opvatting der leer. Zeker
heeft deze opvatting hare bedenkelijke zijde, zoo al niet voor
mannen als Spener, dan toch voor anderen, daar men gevaar
loopt tot een ander uiterste over te slaan en de leer te gaan
minachten.
Beide, leer en leven, behooren samen te gaan.
Wat Spener betreft, zijn ernstig streven was, om overal in
zijn wandel een voorbeeld te zijn van ware godsvrucht.
Dagelijks beproefde hij zich voor Gad en smeekte in aanhoudend gebed om een zegen voor zijne gemeente, maar
,
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ook om zelf de genade te ontvangen een getrouw dienaar
des Heeren te mogen zijg en te wandelen naar Zijn heiligen
wil. In zijn oordeel over hetgeen zonde is, was hij zeer gestreng; wereldsche vermaken • bestreed hij:` krachtig; de
ware Christen, zoo leerde hij', moest een andere bron van
vreugde kennen.
Ook voor de belangen van het opkomend geslacht waakte
en werkte hij. Hadden de Duitsche predikanten het tot dus
beneden hunne waardigheid geacht aan de jeugd onder--ver
richt in den Christelijken godsdienst te geven of dit belangrijk deel van hun ambt al heel licht en gemakkelijk opgevat,
aan Spener komt de eere toe, dat hijg het Catechetisch
onderwijs, geheel in den geest van Luther, weder in eere
herstelde en tot een gewichtig bestanddeel van de taak van
den Dienaar des Woords maakte. Op den kansel zocht hij] niet
door woordenpraal te schitteren, veel minder nog met allerlei
strijdvragen zijne hoorders te vermoeien, maar als getrouw
herder en leeraar verklaarde hij' Gods Woord en vermaande
zijne gemeente als een vader zijne kinderen.
Zijn optreden was niet zonder vrucht. Velen kwamen tot
hem, om nader in de Schrift onderwezen te worden.
Weldra hield hijg geregeld samenkomsten in zijne woning,
las met de heilbegeerigen de Heilige Schrift, verklaarde het
gelezene, beantwoordde hunne vragen en drong bij allen steeds
aan op een levend geloof en een godzaligen levenswandel.
Ook elders werden dergelijke bijeenkomsten gehouden en pop
vele plaatsen ontstond een opgewekt geestelijk leven.
Hevig was de tegenstand, die het moedig optreden van
Spener uitlokte van de zijde der kerkmannen.
Hoewel hijg waakte tegen mogelijke onordelijkheden bij
deze samenkomsten en ook streng dezulken bestrafte, die om
het bijwonen ervan zich beter waanden dan de anderen en
de Kerk niet meer noodig meenden te hebben, toch kon hijg
en zijne vrienden de smet niet ontgaan, dat hunne vijanden
hen als scheurmakers aan de kaak stelden en hen Piëtisten
noemden. Dit woord kan in eene goede en in eene kwade
beteekenis gebruikt worden. In het eerste geval beteekent het
een vrome, doch in het andere geval duidt het woord een
schijnvrome, dus eigenlijk een huichelaar, aan. Deze laatste
,
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beteekenis hechtten natuurlijk Speners tegenstanders aan dit
woord, die tegen hem en zijne geestverwanten met een bitteren haat bezield waren, omdat zij door hun optreden de
doode orthodoxie der Luthersche Kerk veroordeelden en de
eenheid der Kerk in gevaar brachten. Tal van geschriften
tegen de Piëtisten verschenen in het licht en meer dan ééne
Regeering vervolgde hen als onruststokers.
Nog veel heviger werd de strijd, toen Spener in 1686 benoemd werd tot 'Hofprediker te Dresden. Verscheidene
beroemde Godgeleerden, mannen van naam, hadden alle
pogingen in 't werk gesteld om tot dit invloedrijk en gewichtig ambt benoemd te worden, en dat nu een Piëtist, die
zelf niet 'de minste moeite had aangewend, er zelfs niet
naar gestaan had, boven hen was gesteld dit konden ze
Spener nimmer vergeven! Al heviger werden de aanvallen;
zijne vijanden vonden in zijne geschriften niet minder dan
264 ketterijen, en telkens moest de vredelievende prediker
weer naar de pen grijpen, om de boosaardige aantijgingen
zijner tegenstanders te keer te gaan. Hierdoor werd hem
het leven zeer verbitterd.
Ook bij' den Keurvorst, die vroeger zeer met hem ingenomen was, viel hip in ongenade. De oorzaak hiervan was
de volgende gebeurtenis:
Op zekeren tijd had de Vorst het voornemen opgevat om
deel te nemen aan de viering van het H. Avondmaal. Als
een getrouw herder achtte Spener het zijn plicht, den Keurvorst in een wel eerbiedig, maar toch nadrukkelijk schrijven
te wijzen op Benige ernstige verkeerdheden en hartstochten,
waaraan deze soms den teugel vierde.
Sedert dien tijd verkoelde de vriendschap van den Vorst
voor den prediker aanmerkelijk en daarom nam Spener bereidwillig het op hem uitgebrachte beroep als predikant te
Berlijn aan, al was dit ambt ook minder voordeelig en eervol
dan het vorige. De Heere zegende Zijn getrouwen dienstknecht
ook in zijne nieuwe standplaats, waar hij met veel vrucht en
opgewektheid mocht arbeiden. Eene groote vreugde ondervond
hij, toen op zijn raad en onder zijne leiding te Halle eene
Hoogeschool werd gesticht, waar de jeugdige godgeleerden
niet in de eerste plaats tot kampioenen in den kerkelijken
,

strijd dier dagen, maar vooral tot bekwame en getrouwe
Dienaren des Woords werden opgeleid. De meeste hoogleeraren,
aan de nieuwe stichting verbonden, waren vrienden en geestverwanten van hem.
Toch mocht Spener ook zijne laatste levensjaren nog niet in
rust en vrede doorbrengen, maar steeds had hij; zijne pen te
scherpen, om de rustelooze aanvallen zijner bestrijiders te
weerleggen.
Zijn arm hart verlangde vurig naar de liefelijke ruste, voor
Gods kinderen bereid, en toen in het jaar 1705 de ure der
verlossing voor hem aanbrak, legde hijg zielsverheugd het
moede hoofd neder. Duizenden volgden zijn lijk, toen dit graf
gedragen werd, en al mochten zijne vijanden zelfs na-warts
zijn dood nog niet ophouden met hem te belasteren, toch
werden aan hem, die voor zoovelen ten zegen was geweest, de
woorden bevestigd: „De gedachtenis des rechtvaardigen zal
in zegening zijn."

LVIII.
August Herman Francke

Een leerling en geestverwant van den vromen Spener was
August Herman Francke, een man, die zich vooral op praktisch terrein bewogen heeft en wiens naam nog in dankbare
herinnering voortleeft.
Hij werd den 23en Maart 1663 te Lubeck geboren en hoewel
hijg zijn vader reeds vroegtijdig verloor, genoot hij toch, door de
zorg zijner moeder eene zeer zorgvuldige opvoeding, Als kind
reeds toonde hijg lust in de vreeze des Heeren en als tienjarig
knaapje verzocht hij zijne moeder om een klein kamertje,
waar hij zich gedurig af kon zonderen in het kinderlijk gebed.
Met ijver legde hij zich toe op de voorbereidende studiën
voor de Universiteit, zoodat hijg reeds op! veertienjarigen leeftijd kon toegelaten worden tot de academische lessen, maar
zijne verstandige moeder hield hem nog twee jaren thuis.
Toen hij student geworden was, legde hij zich met de borst
op de studie toe en maakte groote vorderingen, doch zijn
kinderlijk geloof scheen schipbreuk te lijden op de klip der
wetenschap. Hij bestudeerde de godgeleerdheid wel, maar
zonder geestdrift, ja, met zekeren tegenzin, terwijl hij! in
andere vakken zulke vorderingen maakte, dat hij weldra als
een uitstekend geleerde bekend werd en de voorlezingen, die
hijl te Leipzig hield, met graagte werden aangehoord.
Maar de Heere, die niet laat varen het werk Zijner handen,
baande ook voor den jongen Francke den weg, dat hijg uit
de duisternis werd gebracht tot Gods wonderbaar licht. Nadat
,
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hij zichzelf had leeren kennen als een arm verloren zondaar,
kwam ook voor hem de dag, dat hiji mocht juichen in de genade,
ook aan hem bewezen. Zijne bekeering verhaalt hij in de
volgende woorden: „Omstreeks mijn 24e jaar begon ik in
m'ijzelven terug te keeren en mijne ellende beter in te zien.
Ik had ongeveer zeven jaren in de godgeleerdheid gestudeerd,
had den Bijbel gelezen en herlezen en daarbij vele andere
boeken, maar daar dat alles alleen in het verstand
en in het geheugen geprent was en het Woord Gods
mij nog niet levend geworden, maar een doode en koude
letter gebleven was, zoo moest ik nu van voren af aan eerst
beginnen een Christen te worden. Ik vond mij echter door
zóó velerlei banden verstrikt, dat wel geen grove zonden,
maar verlokkingen mijner geleerdheid en wereldsgezindheid
mij omkneld hielden. Het was met mij; gesteld als met iemand,
die in diepen modder verzonken is en wel de armen uitstrekt,
maar de kracht niet heeft om er zich uit te werken. In dien
toestand was ik als in eene schemering tusschen licht en duisternis. Den éénen voet had ik reeds op den drempel van het
Huis des Heeren gezet en toch werd ik nog door de zoo diep
ingewortelde liefde der wereld teruggehouden om geheel in te
gaan. Toch had ik hierbij in den grond van mijn hart een
trek tot de godzaligheid en sprak daarom met allen ernst,
zoodat ik voor een ijverig Christen gehouden werd. Met dat
al weet ik wel, dat de liefde der wereld destijds nog de overram
hand bij mij had en het kwaad nog zoo sterk in mijl was als
een reus, tegen wien een kind zou willen opstaan. Waar zou
het met mij heengegaan zijn, indien ik in dien toestand gebleven ware, waarin ik met de ééne hand den Hemel, met
de andere aan de aarde wilde vasthouden en tegelijk vriend
-schapvnGode
wereld wilde genieten ?"
In deze gemoedsgesteldheid kwam Francke in 1678 te Lunenburg, waar hij het onderwijs in de Profeten en in de Harmonie der Evangeliën van den geleerden en godvreezenden
Sandhagen, Superintendent 1 ) der Kerk, wenschte bij te wonen.
In dezen stillen kring van ontwikkelde en innig vrome men,

,

1 ) In de Duitsche Kerk wordt de man, die het toezicht heeft over
de Kerken in eene provincie, Superintendent genoemd.
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schen kwam voor den jeugdigen Godgeleerde het uur zijner
vrijmaking. Hij zou prediken over de woorden van Joh. 20 :13:
„Deze dingen zijn geschreven, opdat gijp moogt gelooven, dat
Jezus is de Christus, de Zone Gods, en dat gij geloovende,
het leven moogt hebben in Zijn Naam." Bij de ontwikkeling
van dezen tektst nam hij, zich voor over het ware, het zaligmakend geloof te spreken. Maar zie: toen hij zich in zijne
studeerkamer neerzette om de stof ter overdenking uit te
werken, viel hem plotseling in, dat hiji het levend geloof,
waarover hij spreken wilde, zelf niet deelachtig was. Dit
bracht hem in grooten angst en onrust. „Mijn geheele leven,"
zegt hij;, „dat ik tot hiertoe geleid had, stond mij voor oogen;
ik kon mijne zonden als het ware tellen. Ik begon te weenen,
ging dan weer in groote benauwdheid de kamer op en neer,
viel op de knieën en riep Hem aan, Dien ik niet kende. Ik
smeekte, dat, zoo er waarlijk een God was, Hiji zich over mij
ontfermen mocht. Zoo deed ik dikwijls en op velerlei wijze.
Op een Zondag wilde ik mijn predikbeurt weer doen afzeggen,
want ik gevoelde diep, hoe benauwd het was geen God te
hebben, aan Wien het hart zich kon vastklemmen; dagelijks
zijne ellende en onmacht te zien, en toch geen Heiland of
toevlucht te hebben. In dezen angst knielde ik op dien
Zondag nogmaals neder en riep tot den God en Zaligmaker
Dien ik niet kende, om redding uit dezen ellendigen toestand.
Toen verhoorde mij de Heere. Ik ontving in mijn hart de
verzekering der genade Gods in Christus Jezus; ik kon Hem
niet alleen God, ik kon Hem ook mijn Vader noemen. Alle
onrust des harten was geweken; ik was als met een stroom
van vreugde overgoten, zoodat ik God van ganscher harte
kon loven en prj zen."
Later getuigde hij van dien onvergetelijken Zondag: „Van
dien tijd af is het mij met het Christendom ernst en vandaar
ook gemakkelijk geworden alle ongoddelijk bestaan en alle
wereldsche lusten in mij te verloochenen. De eere Gods en
de bevordering Zijner kennis onder de menschen is mij' sedert
dien tijd boven alles dierbaar geweest en ik ben begonnen
mijne bevordering, mijn eer en aanzien bij de wereld, mijn
rijkdom, zingenot en vermaak als niets te achten. Maar van
dezen tijd heb ik ook voor de goede zaak geleden."
,

,

,

,

400
Op den volgenden Donderdag hield hij zijne leerrede over
Joh. 20 :31 en beleed hij openlijk en met vreugde, dat Jezus
is de Christus en dat men door het geloof in Hem het eeuwige
leven heeft.
In het jaar 1685 ging Francke weer naar Leipzig en bezocht
van daar Spener, in wiens huis hij eenige maanden vertoefde
en aan wien hij zich voortaan innig verbonden gevoelde. Te
Leipzig arbeidde de jonge prediker met veel zegen, doch
de vijandschap nam ook toe, zoodat hem verboden werd met
zijne voorlezingen voort te gaan. Met niet minder vrucht bediende hij het leeraarsambt te Erfurt, zoodat zelfs de Roomsche geestelijkheid bevreesd werd voor den invloed van den
vurigen prediker en zijne verwijdering binnen 48 uren wist te
bewerken. Met een bezwaard hart vertrok hij, doch hij; sterkte
zich in den Heere zijn God, Die dezen ijverigen dienstknecht
niet lang ledig liet staan, maar hem te Halle eense plaats in
Zijn Wijngaard aanwees, waar hij gedurende 35 jaren tot aan
zijn dood met blijdschap in het Evangelie mocht arbeiden.
Evenals Spener drong ook Francke aan op een Bijbelsch
en in het leven werkzaam Christendom. „De kracht en de
vrucht der kennis," zeide hij', „moeten daarin gezien worden,
dat het hart er door verbeterd wordt. Een greintje levend
geloof is hooger te schatten, dan een centenaar van bloot
historische kennis, en een druppel van ware liefde is meer
waard dan een geheele zee van wetenschap van alle verborgen dingen." Hoe hij oordeelde over het ambt van den
leeraar, blijkt uit de volgende opmerking van hem: „Een
leeraar moet gelijken op die boomen, die wel hoog zijn opgeschoten, maar toch hunne takken uitbreiden en op de aarde
laten neerhangen, opdat degenen, die beneden verkeeren en
niet omhoog kunnen klimmen, toch wat van hunne vruchten
kunnen bereiken en gebruiken."
Francke was te Halle ook tot hoogleeraar benoemd, doch
daar de Hoogeschool eerst kort geleden was gesticht, eischte
dit ambt in den eersten tijd niet zoo heel veel van zijne
krachten en gaven. Des te beter kon hij zich derhalve geven
aan zijne gemeente en dit was wel noodig, want deze was
geheel verwilderd. Dronkenschap, dobbelspel, lediggang en.
verkwisting trof hij herhaaldelijk aan en bittere armoede.,
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vaak door eigen schuld ontstaan, werd er gevonden. Hoe
ontmoedigend dit begin ook was, Francke begon biddend en
vol hope zijne moeilijke taak. Zijne ernstige prediking,
zijne afzonderlijke eenvoudige ' Bijibeloefeningen, zijn echt
Evangelische levenswandel en zijn zacht en liefdevol verkeer
ook met de eenvoudigsten en geringsten werkten met zichtbaren zegen op dezen woesten akker. Toch had God hem
nog tot een ander werk bestemd, dat aanvankelijk klein
begonnen, later voor duizenden ten zegen werd.
Elke week op een bepaalden dag kwamen de armen aan
zijne deur oma Bene gave te ontvangen. Eens liet hij ze bij!
zich komen, begon een gesprek met hen en ondervroeg hen
over de waarheden des Christendoms, maar de uitkomst was
bedroevend. Hij liet hen voortaan geregeld bij zich komen
en onderwees hen in de H. Schrift. Ook gaf hij aan de ouders
het schoolgeld, opdat hunne kinderen onderwijs konden ontvangen, doch helaas! zonder gevolg: het geld werd wel hoogst
dankbaar aangenomen, maar voor geheel iets anders gebruikt
dan voor schoolgeld. Francke begreep, dat hij op deze wijze
niet verder kwam. Kon hij eene armenschool oprichten, dan
was het euvel verholpen, doch hiertoe ontbraken hem de
middelen en bij de meergegoeden, aan wien bije zijne plannen
blootlegde, vond hij slechts koele afwijzing. Maar Francke
was een man des geloofs en die gelooven haasten niet. Hiji
hing in zijne woning eene bus op, schreef er boven, waartoe
ze diende en voegde er de woorden bij van 1 Joh. 3 :17 en
2 Cor. 9 :7, terwijl hij de uitkomst aan God overliet. En de
Heere beschaamde zijn vertrouwen niet.
Eens wierp iemand omstreeks acht gulden in de bus. „Dat
is waarlijk een kapitaal," zei Francke, „daar moet wat degelijks
van gesticht worden: ik wil er eene armenschool mee beginnen". Hij' kocht voor drie gulden boeken en verzocht
een behoeftigen student aan de arme kinderen dagelijks
gedurende twee uren onder zijn toezicht onderwijs te
geven. Een der kamers van de pastorie werd voor schoonvertrek gebruikt. In den beginne had Francke met groote
moeilijkheden te kampen; de kinderen namen de boeken
mee naar huis, verkochten ze en bleven dan weg,. Maar de
ijverige leeraar gaf den moed niet op; biddende en hopende
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ging hij voort en weldra bloeide zijne armenschool zoozeer,
dat vele welgezeten burgers hem verzochten, of ook hunne
kinderen tegen betaling van het uitstekend onderwijs gebruik
mochten maken, een verzoek, dat Francke natuurlijk
gaarne inwilligde. Een verzoek van eene adellijke dame, of
Francke de opvoeding van haar zoon voor zijne rekening
wilde nemen, eene aanvrage, die door meerdere aanzienlijken ook werd gedaan, gaf aanleiding tot de stichting
van het Paedagogium, een instituut met uitgebreid leerplan
ten behoeve van zonen uit de eerste standen. Spoedig was
ook deze leerstelling zóó tot bloei gekomen, dat zij 24 onderwijzers en 72 leerlingen telde.
Op alles, wat Francke ondernam, rustte een bijzondere
zegen. Hij begon heel klein, ook zonder groote voornemens
te koesteren, maar langzamerhand nam het werk in omvang
toe en werd het eindelijk zóó groot, dat het moeilijk werd
het te overzien. Toch bleef hij onder alles de nederige man.
Eéne zaak smartte hem bovenal: Het goede zaad, in de school
in de kinderharten gestrooid, werd in de huiselijke omgeving
weer verschroeid. Daarom had hij reeds lang er over gedacht
de opvoeding van een kind, liefst een wees, geheel op zich
te nemen, teneinde het voor de slechte invloeden van buiten
te beschutten. Nauwelijks had hij dezen wensch geuit, of men
bracht hem vier ouderlooze meisjes, allen zusjes, om daar eene
keuze uit te doen. Het ging den vromen man echter aan 't
hart uit deze vier er slechts ééne te nemen en daarom besloot
hij ze maar alle vier te nemen, een getal, dat weldra tot
negen was aangegroeid. Deze kinderen werden door hem in
goed, Christelijke huisgezinnen geplaatst en de middelen
ontving hij in grootere en kleinere gaven van Hem , Wiens
het goud en het zilver is en die een Vader is der weezen.
Intusschen deed ook Francke de ervaring op, dat gezinsverpleging wel het ideaal blijft, maar het dikwijls hoogst
moeilijk is geschikte gezinnen te vinden. Daarom kocht hiji
een huis voor 600 gulden en eene week voor Pinksteren van
het jaar 1696 werd het door een onderwijzer met twaalf wees
-kinder
betrokken.
. Spoedig was een tweede huis noodig en toen ook dit te
klein werd, besloot hij` één groot gebouw te stichten, waarin
,
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al zijne weezen verpleegd konden worden. Deze inrichting
was zóó nieuw in Duitschla.nd, had hij' vooraf iemand naar
Amsterdam moest zenden om de inrichting van zulk eene
stichting te 'leeren kennen. Onder tallooze moeilijkheden ging
de bouw van dit eerste Duitsche Weeshuis voort. Nu eens
waren er geen steenen meer, dan weer ontbrak de kalk, een
andermaal was er geen geld om de werklieden te betalen,
zoodat het al den schijn had, dat het gebouw nooit voltooid
zou worden en een ongeloavige spottend uitriep, dat h'ij, zich
aan de muren zou ophangen, als die de vereischte hoogte
bereikt hadden.
Maar Francke wist, tot Wien h'ij zich in den nood wenden
kon en de Heere liet Zijn getrouwen dienstknecht niet
vruchteloos smeeken. Eens wandelde hij] met een bezwaard
hart naar het terrein, waar het groote Weeshuis volgens de
vurige begeerte van Francke zou verrijzen. Met mistroostigen
blik beschouwde hij het werk, dat -maar zeer langzaam vorderde, toen een der arbeiders hem een muntstukje overhandigde, dat hijg bij' het graven gevonden had. Francke beschouwde met aandacht het oude geldstukje en werd getroffen
door het randschrift, dat in het Latijn de woorden bevatte:
„Jehova de Stichter bekrone het gesticht met de kroon." Dit
was hem een woord van den Heere om zijn zwak geloof te
versterken en met nieuwen moed en blijde hope werd hijg
weer bezield. En ook deze hoop werd niet beschaamd. Met
Paschen van het jaar 1700 was de bouw reeds zóó ver gevorderd, dat de weezen en de arme studenten in het nieuwe Huis
reeds het middagmaal konden gebruiken en juist een jaar
later was het geheel voltooid en kon het door de weezen en
hun helpers worden betrokken. Deze dag was voor Francke
een ware feestdag, een nieuw bewij's voor hem', dat het geloof
nooit te veel kan verwachten, maar ook een bewijs, dat God
het gebed Zijner kinderen hoort.
Niet tevergeefs was het werk eiken dag met gemeenschap
gebed begonnen en aan 't einde van elke week met-pelijk
gebed en dankzegging besloten en gedurende de drie jaren
van den bouw was er geen enkel ongeluk met de werklieden
te betreuren geweest. In weerwil van alle beproevingen was
het gebleken: „God hielp met Zijt zegen."
,
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Trouwens, het werk van Francke, inzonderheid de verpleging
zijner weezen, was geheel het werk des geloofs. Menigmaal
moest alles, wat niet volstrekt noodig was, te gelde worden
gemaakt om brood voor de kinderen te kunnen koopen.
De Huisvader had eens alle moeite om een paar stuivers
te bekomen teneinde eenige kaarsen te kunnen koopen, opdat
de kinderen des avonds niet in het duister behoefden te
zitten en het was reeds donker, toen het noodige geld kwam.
Francke zelf zegt: „Van week tot week, van maand tot maand
heeft de Heere mijonze nooddruft in kleine beetjes toegedeeld, evenals mei het brood kruimelt voor de jonge kieken
Nimmer behoefde men dan ook den kinderen hun gewone-tjes."
maaltijden te onthouden, als was er soms een uur voor den
tijd geen penning in de beurs en de spijskelder geheel ledig.
Op een keer ging hi meet een beklemd gemoed in den
tuin; hij zag geen uitkomst meer. Toen viel zijn oog op
eenige bloeiende leliën, die hem herinnerden aan het woord
des Heeren: „Wat zijt gijp bezorgd voor de kleeding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zijg wassen; zij arbeidden niet
en spinnen niet, en Ik zeg u, 'dat ook Salomo in al zijne
heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk ééne van deze.
Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen
in den oven geworpen wordt, alzoo bekleedt, zal Hij u niet
veel meer kleedera, gij kleingeloovigen?" (Matth. 6 : 28-30).
Getroost ging hijs voort, verzekerd, dat de Heere op Zijn tijd
helpen zou. Een andermaal zei een zijner helpers tot hem:
„Het geld is op." „Dat is een teeken," antwoordde Francke,
„„dat God helpen wil. In mijne kinderjaren kreeg ik altijd een
paar nieuwe schoenen, als de oude versleten waren; zou de
Hemelsche Vader minder doen?
De stichtingen van Francke werden met allerlei Christelijke
ondernemingen vergroot. Behalve het Weeshuis, dat bij' zijn
dood 134 verpleegden telde en waar bovendien 200 arme
kinderen en 255 behoeftige studenten gratis gespijzigd werden;
zijne scholen, waar ruim 2000 kinderen grootendeels om niet
door 178 leermeesters onderwezen werden, richtte hij een
boekwinkel op voor schooluitgaven en Christelijke werken,
met daaraan verbonden drukkerij', een apotheek, waarvan de
geneesmiddelen weldra - heinde en ver beroemd werden in
,
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een tijd, toen de artsenijbereidkunde evenals de genees
kunst nog verre van volmaakt was; de Bijbeldrukkerij, aan
het Weeshuis verbonden, waar het Woord Gods voor uiterst
geringen prijs verkrijgbaar werd gesteld. Zelfs werd uit
Francke's inrichtingen meer dan één zendeling uitgezonden
om het Evangelie aan de Heidenen te verkondigen. Zóó was,
onder 's Heeren zegen, het kleine zaadje, door Francke in
geloof gestrooid, tot een grooten boom opgewassen, die zijne
takken naar alle zijden uitbreidde en onder welks schaduw
honderden verkwikking vonden, terwijl menige vrucht voor
Gods Koninkrijk rijpate.
Den 3eí1 Juni van het jaar 1727 ging deze getrouwe getuige,
deze ijverige dienstknecht, in tot de vreugde zijns Heeren.

LIX.
De Hernhutters.

Een jonge edelman wandelde eens door de zalen van het
museum te ,Dusseldorf, teneinde de daar bjeengebrachte kunst
te bezichtigen. Daar viel zijn oog op, een schoon-schaten
schilderstuk, Christus stervende aan het kruis voorstellende.
Met aandacht beschouwde hijg deze schilderij en diep trof hem
het onderschrift, dat de kunstenaar er had doen neerschrijven:
„Dit deed Ik voor u; wat doet gij voor Mijn ?" In gep-eins
verzonken bleef hij geruimen tijd de beeltenis van den

lijdenden Christus beschouwen en lang, nadat hij het museum
verlaten had, weerklonk de teedere vraag in zijn hart: „Dit
deed Ik voor u, wat 'doei gij; voor Mij?" Geen ander antwoord kon hij' op deze concientievraag geven dan: „Niets,
o mijn Heiland!" En toen de reis, die de jongeling ondernomen had tot verruiming van zijn blik en tot vermeerdering
zijner kennis, ten einde was, keerde hij; naar huis terug met
de merkwaardige en ongewone bekentenis, dat hem de wereld
zeer laf en ellendig voorgekomen was.
Van dit oogenblik af had hij geen ander doel, dan gijn
leven te besteden in des Heeren dienst.
Deze jonge edelman was Nicolaas Lodewijk Graaf van Zin
zendorf, die in het jaar 1700 te Dresden geboren werd. Zijn
vader, een godvreezend man, was eerste minister van den
Keurvorst van Saksen en stierf weinige weken na de geboorte
van het knaapje. Ook zijne moeder was eene verstandige
vrome vrouw, die de geboorte van haren zoon met deze
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woorden in haar Bijbel aanteekende: ,,De Vader der ontm.
fermingen besture het hart van dit kind, opdat bijl in een
onstraffelijken en godzaligen wandel moge leven. Hij late de
zonde niet over hem heerschen en make zijne schreden vast
in Zijn Woord; zoo zal het hem aan geen geluk hier op
aarde en hier namaals in de eeuwigheid ontbreken."
Na haar tweede huwelijk nam de grootmoeder het kind tot
zich en arbeidde in denzelfden geest voort als de vrome
moeder. Stellig zijn er weinig menschen geweest, die reeds op
zóó jeugdigen leeeft^ijd den Heiland liefhadden. Toen hijg een
man geworden was, „afgaande onder de mannen", verhaalde
hij! zelf eens: ,,,Toen ik nog zeer klein was, had ik hoorerg
zeggen, dat Hij, die mij geschapen had, een mensch was
geworden. Dit roerde mij' . Ik dacht bije mijzelf: al wordt die
lieve Heer ook door niemand anders geëerd, zoo wil ik Hem
toch aanhangen en met Hem leven en sterven. Zoo heb ik
vele jaren lang recht kinderlijk met Hem verkeerd en uren
lang ' met Hem gesproken als een vriend met z'n vriend
spreekt en ging zoo, gedurig aan Hem denkende, de kamer
op en neer. Als ik zoo met Hem spreken mocht, was ik
recht gelukkig en dankbaar voor hetgeen Hij voor mijl gedaan
had. Later leerde ik het hoe langer hoe beter verstaan, toen
ik mijn ellende en onvermogen eerst recht inzag en daarover
menige traan stortte, waarvan 'dan het gevolg was, dat ik mij
telkens inniger aan Hem verbond. Ik ging voort met Hem te
spreken, wanneer ik alleen was en geloofde vast, dat Hijg mijn
zeer nabij was. Ik dacht ook: Hij? is God en kan mijl verstaan,
al is het ook, dat ik mijl niet recht weet uit te drukken. #Zoo
heb ik dan meer dan ' vijftig jaren met den Heere Jezus
omgang gehad, alsof Hij lichamelijk bij' mij was, en daar
bevind ik mijl dagelijks gelukkiger bije."
Het kleine knaapje schreef ,00k soms briefjes aan den
Heiland, die hijg dan uit het raam wierp in het vaste geloof,
dat de Heere ze wel vinden zou. 't Gebeurde ook wel, dat hij!
in de groote zaal van het kasteel zijner grootmoeder een ge.ruimen tijd stond te ereeken met geen andere hoorders dan
de meubels! Ongetwijfeld was er veel mystieks in het
denken en doen van dit jeugdige kind, maar de omgeving,
waarin hij verkeerde, oefende grooten invloed uit op- de
,

,

,

,

408
vorming van zijn karakter. Immers, mannelijke leiding miste
hijg en omgang met speelmakkers van gelijken leeftijd had
hij bijna niet.
't Was gelukkig voor den knaap, dat hij op zijn tiende
jaar geplaatst werd op het beroemde Paedagogium te Halle,
waar Francke zich zijner bijzonder aantrok. Hier vond hijruimschoots gelegenheid om zich bezig te houden met die
dingen, welke bovenal zijn hart vervulden.
„De dagelijksche gelegenheid", zoo getuigde hij later, ,,die
ik had om in het huis van Prof. Francke stichtelijke berichten
omtrent het Rijk van Christus te hooren, getuigen van de
Evangelieprediking in alle landen te spreken, met zendelingen
kennis te maken, verjaagden en gevangenen van Christus te
zien en daarbij de stichtingen van mijn leermeester te aan
schouwen, welke destijds in vollen bloei waren; 's mans
vroolijkheid in het dienstwerk des Heeren; dat alles versterkte in mij krachtig den, ijver voor Zijne zaak."
Daar te Halle stichtte Zinzendorf eene vereeniging van
jongelieden, het Mosterdzaadje genaamd, welker leden beloofden, al hunne krachten te besteden in den dienst des
Heeren. Als teeken van hun lidmaatschap droegen de leden
dezer Jongelingsvereeniging een gouden ring, waarin de
woorden gegraveerd waren: „Niemand onzer leeft zichzelven."
Nog in later jaren, toen zij mannen geworden waren en in
verschillende landen van Europa woonden, onderhielden ze
steeds eene vriendschappelijke briefwisseling en bewaarden
aldus den band, in hunne jongelingsjaren gelegd.
Gaarne had de jonge Zinzendorf zich aan den geestelijken
stand gewijd, maar hiervan wilde zijn voogd niets weten.
Deze dwong hem om in de rechten te studeeren en gehoorzaam onderwierp hij zich aan diens wil en legde zich aan
de hoogeschool te Wittenberg met de borst op zijne studiën
toe. Na zijne promotie maakte hij eene reis door Duitschh
land, Hongarije, Zwitserland, Frankrijk en Nederland, teneinde
zijne kennis te vermeerderen en zijn gezichtskring te verruimen. In 1721 keerde hijg weder huiswaarts met den vrede
Gods in z'n hart. Welk een indruk de wereld op hem gemaakt
had, is boven gebleken.
Op verlangen zijner familie trad hij in dienst bij de regeering
,
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des lands, echter niet met het doel om al zijn tijd en krachten
in den Staatsdienst in de schitterende residentie te gebruiken.
Hr kocht van zijne grootmoeder de heerlijkheid Bertholsdorf,
huwde met gravin Dorothea Erdmuth en bracht den tijd
grootendeels op z'n landgoed door, met zijne echtgenoote in
stilheid en eenvoud den Heere dienende.
Hier werd zijne begeerte om werkzaam te mogen zijn in
den dienst van zijn Heiland op merkwaardige wijze vervuld.
In het jaar 1722 leerde Zinzendorf een man kennen, die zich
aan hem voorstelde als Christiaan Davids, een leeraar der
Moravische Broeders. Deze Moravische broeders waren afstammelingen der Waldenzen en van de gemeenten, door de
prediking van Johannes Huss ontstaan, en stonden in hun
vaderland aan grootti vervolgingen bloot, waarom , ze gaarne
alles zouden verlaten, als ze maar ergens een plekje konden
vinden, waar ze een stil en gerust leven konden leiden in de
vreeze Gods.
Zinzendorf bood onmiddellijk zijn landgoed Bertholdsdorf aan
tot woonplaats voor deze geplaagde en verdrukte Christenen
en vol vreugde spoedde Christiaan Davids zich tot zijne
broederen om hun deze welkome tijding ~ te brengen, welke
door hen met groote dankbaarheid ontvangen werd. Na eene
moeilijke reis vol bezwaren, doch onder Gods machtige bescherming kwam de eerste nederzetting den Ben Juni 1722 te
Bertholdsdorf aan, waar 's Graven rentmeester, de vrome Heitz,
hun nabij' den Hutberg eene plaats ter woning aanwees.
Weldra waren de arme vluchtelingen ijverig in de weer om
de boomen te vellen, teneinde woningen te bouwen en tuinen
aan te leggen.
Toen de eerste bijilslag neerviel, sprak Christiaan Davids
op plechtigen toon: „Hier heeft de musch haar huis gevonden
en de zwaluw haar nest, alwaar zij+ hare jongskens nederlegt
bij Uwe altaren, o Heere der heirscharen, mijn Koning en
mijn God!" (Ps. 84:4).
Voorspoedig ging de bouw der woningen van Hernhut, d.i.
des Heeren hoede, voort. 't Was inderdaad een teekenende
naam en naar waarheid kon Heitz, de rentmeester, aan zijn
heer schrijven: „Die plaats zal niet alleen onder de hoede
des Heeren staan, maar ook dagelijks op de wacht des Heeren
-
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staan, opdat er dag en nacht van den Heere bijj hen niet
gezwegen worde."
Den 12en Mei 1724 werd de eerste steen gelegd voor een
Vergaderhuis der Gemeente en bijl deze gelegenheid sprak Zin
„Moge God dit huis niet langer laten staan, dan het-zendorf:
tot prijs van den Heiland eene woning der liefde en des
vredes zal zijn!" De wensch van den vromen Graaf was, dat
alle geloovigen in Christus elkaar de broederhand zouden
reiken en als broeders van eenzelfde huis zouden samen
wonen, onverschilligwelke hunne belijdenis ook was. Hij
legde op eene bijeenkomst van geloovigen uit verschillende
Kerken hun de vraag voor, of ze niet allen geloofden, dat zij
zondaren waren en alleen door Christus konden zalig worden.
Natuurlijk stemden alle aanwezigen zulks toe, waarop Zinzendorf antwoordde: „Zoo zijn wij allen het dan in de hoofdzaak
eens en daarop kunnen wijl ons broederlijk verbinden; het
andere zal wel gevonden worden."
In 1727 werd de Gemeente der Hernhutters gesticht en
ingericht naar het voorbeeld der Moravische Broeders. Of
de leden dier gemeente de Gereformeerde of de Luthersche
belijdenis waren toegedaan, deed minder ter zake, als men
het slechts in de hoofdzaak eens was. Dat zoo, fijne puntjes
der leer langzamerhand afsleten, is duidelijk. Het nut der
wetenschap werd miskend, het geloof en de liefde sterk op
den voorgrond gesteld, maar het indenken in het wondere
verlossingsplan lag niet op hun weg.
Het lijden en sterven van Christus werd eenvoudig beschouwd
als de openbaring der Goddelijke liefde, die den mensch tot
wederliefde moest opwekken, maar de vraag, waarom die
liefde Gods noodig was, m-. a. w. waarom Christus lijden en
stervenmoest, bleef onbeantwoord. Wèl spreken ze veel over
Jezus' lijden en sterven, maar de rechtvaardigheid Gods en
het plaatsbekleedend lijden van Christus komen minder tot
hun recht in hunne beschouwingen, evenmin als de beteekenis
Zijner opstanding. De prediking des Evangelies is dan ook
bij hen minder verklaring van het Woord Gods dan wel een
middel tot opwekking van vrome, godsdienstige gevoeligheid.
Ook het echt Calvinistische idee om op te komen voor de
eere van 's Heeren Naam op elk terrein des levens komt bij.
-
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de Hernhutters allesbehalve tot z'n recht. In stilheid werkende voor hun dagelijksch brood; in eenvoudigheid God
dienende; zich weinig bekommerende om de groote strijdvragen op maatschappelijk gebied; strevende naar eene innige
persoonlijke betrekking tot den Heiland, heeft geheel het
leven der Hernhutters wel wat van de 0oopersche mijdinghe".
Zinzendorf had intusschen zijn ambt bij 's lands regeering
neergelegd om zich geheel aan zijne geliefde gemeente te
kunnen wijden. Te Tubingen legde hij het candidaatsexamen
in de Godgeleerdheid af, liet zich door een Moravischen
Bisschop wijden en had dus het groote doel bereikt, waar
als knaap reeds zijn hart naar uitging. In 1747 werd zijne
gemeente door de Saksische regeering als wettig erkend.
Weldra werden zustergemeenten over een groot deel van
Amerika -en Europa verspreid en ook in ons land, te Zeist,
bestaat er eene afdeeling van. Iedere gemeente is verdeeld
in koren of *klassen. Zoo is er een koor van jongens, van
meisjes, van jongelingen, van jongedochters, van weduwnaars
en weduwen. Deze wonen in afzonderlijke huizen, welke onder
het geestelijk toezicht staan van eigen gekozen Opzieners,
die voor orde, werkzaamheid en ingetogenheid hebben te zorgen bij het hun toevertrouwde koor. De gemeenten worden bestuurd door Bisschoppen, Presbyters, Diakenen en Diakonessen.
Aan het hoofd der gansche Broederschap staat een College van
Oudsten, dat op verschillende plaatsen en tijden samenkomt en
dat de ,Synode, die uit afgevaardigden der verschillende gemeenten bestaat, op vaste tijden bijeenroept. Het vormelijke
treedt in de gemeenten der Hernhutters tamelijk op den voorgrond en openbaart zich in spreekwijzen, gebruiken en kleederdracht. Zoo dragen de zusters een mutsje, versierd met een
lint, dat bij kinderen vuurrood is bij' maagden rozerood, bij
vrouwen blauw en bij weduwen wit. Indrukwekkend is bij hen
de viering van het Paaschfeest. Op den Paaschmorgen, bij'
den opgang der zon, verzamelt de geheele gemeente zich op
het kerkhof. Muziek en zang weerklinken over de graven der
afgestorvenen en de broeders en zusters troosten elkander
met de gedachte, dat Hij, die de eersteling is uit de opstanding
der dooden, ook hunne geliefde ontslapen vrienden eenmaal
zal opwekken, als Hij wederkomt op de wolken, omstuwd
C
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door Zijne heilige Engelen. Trouwens, ook bij het sterven
der hunnen heerscht geen eigen1ije droefheid; zij zijn gewoon
te zeggen: „De dorade keert terug naar de Hemelsche gemeente.'
Daarom wordt over de kist geen zwart, maar een wit kleed
gelegd, met linten versierd. Munten de Hernhutters uit door
eenvoudige vroomheid en onderlinge liefde, vooral op het
gebied der Zending kunnen ze elke Kerk tot voorbeeld strekken. Het gebod des Heilands: „Predikt het Evangelie aan
alle creaturen," was hun een heilige last en is dit nog. Reeds
in 1732, toen hunne gemeenschap nog geen 600 leden telde,
werden twee zendelingen naar de arme negerslaven in West
Indië gezonden om dezen ongelukkigen Heidenen de blijde
boodschap des heils te brengen en zelfs boden deze beide
Evangeliepredikers aan, zichzelven als slaven te verkoopes,
zoo hun de toegang tot de negers slechts werd ontsloten. Het
volgende jaar reeds werd een ander tweetal, waaronder de
meergenoemde Christiaan Davids, naar het barre Groenland
gezonden om weldra weer gevolgd te worden door Evangelieboden naar andere oorden. Noch de verzengende hitte der
keerkringen, noch de ijzige koude van het hooge Noorden, noch
de schrik voor wilde, barbaarsche volksstammen waren in staat
hun zendingsijver te blusschen.
Zeker, aan teleurstellingen ontbrak het hun niet,. maar toch
gingen ze voort op dezen weg, blind in de toekomst, maar
ziende in het gebod, en heerlijk zijn - de vruchten, die God
op hun arbeid gegeven heeft. Ofschoon de broederschap der
Hernhutters in Europa en Amerika samen ongeveer 20.000
leden telt, zijn door middel van hunne Evangelieprediking
meer dan 70.000 Heidenen tot den Christus gebracht. Voor
-war!in
dit opzicht zal hun loon groot zijn!
Jammer, dat in de laatste jaren ook de gemeenten der
Hernhutters niet vrij bleven van moderne invloeden. Was er
op de synode van 1908 nog ontroering merkbaar bij' de
broederen over dit droevige feit, een jaar later was daar
bijkans geen sprake meer van. De algemeene synode sprak
toen vergoelijkend, dat de dingen, waarover men in geschil
was, nl. de beantwoording der vraag: „wat dunkt u van den
Christus?" en „is Hij, wel lichamelijk opgestaan?" slechts
theologische verschillen waren. Het waren verschillende he,
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schouwingen, die ons als straalbrekingen van het eene licht
der openbaring Gods in Christus niet moeten beangstigen.
Is het te verwonderen, dat men de Broedergemeente gaat
vergelijken met eene lamp, die uit gebrek aan olie van lieverlede uitgaat?
Na geheel zijn leven gearbeid te hebben bij het licht, dat
hem geschonken was, ontsliep. Zinzendorf in vrede in het
jaar 1760.

LX.
De Kwakers.

In een behoeftig huisgezin in het graafschap Leicester in
Engeland werd in het jaar 1624 een knaapje geboren, die
later, tot man opgegroeid, heel wat beweging op godsdienstig
gebied in Engeland en Amerika zou brengen. George Fox
heette hij. Hij behoorde tot een geslacht, dat om de belijdenis
van Jezus veel geleden had. Onder de bloedige regeering van
Maria toch hadden eenigen zijner voorouders niet alleen
hunne goederen, maar ook hun leven verloren. De verhalen
dezer vervolgingen maakten op den knaap een diepen indruk,
zoodat hij, reeds op jeugdigen leeftijd stil en afgetrokken
daarheen leefde. Zijne ouders waren te arm om hem behoor
onderwijs te doen genieten, zoodat hijl' de school verlaten-lijk
moest, toen bijl nog slechts gebrekkig lezen en schrijven kon.
Hij kwam nu bij een schoenmaker in de leer, die hem
in den zomertijd de schapen liet hoeden. Droomerig zat hij
dan bij de kudde, die aan zijne hoede was toevertrouwd, terwijl zijn geest zich bezig hield meet de dingen, die Boven zijn.
Hij was zeer bekend met de Heilige Schrift en peinsde veel
over de hoogste belangen des menschen. Zijne vrienden
trachtte hij ook op te wekken tot een godzalig, Gode ver
leven, doch zijne goede bedoeling werd beantt--herlijknd
woord met spot en hoon. Deze tegenstand maakte hem nog
meer eenzelvig, dan hij- reeds was. Eens, toen hij in het
veld was, meende hij eene Goddelijke stem te hooren, die
hem waarschuwde voor de ijdelheden der wereld, en van
,
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toen af werd hij: nog gestrenger voor zichzelf dan voorheen.
Van de Kerk verwachtte hij volstrekt geen heil; hare dienaren
noemde hijg huurlingen en daarom achtte hij zich van God
geroep-en om als boetprediker het land door te trekken. Zijn
schoenmakersbedrijf liet hij nu varen en predikende trok hij^
van stad tot stad, van dorp tot dorp. De openbaringen, die
hij" van Boven meende te ontvangen, vermenigvuldigden en
het gevolg daarvan was, dat hij+ deze „openbaringen van den
Geest" hooger schatte dan de openbaringen Gods, ons in den
Bijbel geschonken.
Met groote vrijmoedigheid begon hij, te prediken, trad ook
de kerken binnen en sprak stoutmoedig den leeraar tegen,
ja, ontzag zich niet, dezen openlijk een leugenprofeet te
noemen. Herhaaldelijk werd hij( met gevangenzetting gestraft,
door velen als een dweper veracht en bespot, maar onvervaard
ging hij voort. Soms predikte hij in 't midden van den
winter barrevoets, met dierenvellen bekleed, en riep der
schare met donderende stem toe: „Wee u! Gijl zult allen vergaan, zoo gijp u niet bekeerd."
Hoe velen den zonderlingen man ook bespotten, toch ontbrak het hem weldra niet aan volgelingen, die Belijders of
kinderen des lichts werden genoemd, omdat zij; veel spraken
van belijdenis en van inwendig licht. Later ontvingen ze den
naam van kwakers, van het Engelsche werkwoord to quake,
beven, omdat Fox eenmaal zijnen rechters had toegevoegd:
„Beeft voor het Woord Gods!" Hoewel de naam Kwakers
thans hun partijnaam werd en ook thans nog is, noemen ziji
zelven zich steeds vrienden.
Onder de aanhangers der nieuwe secte werd een aanmerkelijk
getal vrouwen gevonden, waarvan eenigen al zeer spoedig
begonnen te prediken wat de geest haar gaf te spreken, zoodoende het bevel van den Apostel Paulus, dat de vrouw in
de samenkomsten der gemeente zwijgen moet, achterstellende
bij de vermeende ingevingen van den Geest. Trouwens, wat
ze 'persoonlijke -openbaringen noemden, werd op het voetspoor
van den stichter steeds boven het Woord Gods gesteld.
Naarmate het getal kwakers aangroeide, richtte Fox zijne
blikken ook op het buitenland. Allerwegen zond hijs zijne
zendelingen uit om zijne leer te verbreiden en hijzelf door-
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reisde een groot deel van Europa. Hij stak zelfs den oceaan
over om zijne leer in Amerika te verkondigen en toen hij
stierf, telde hij zijne aanhangers bijl duizenden. Het duurde
echter niet lang, of velen vervielen tot de grofste dweperij,
waarbij de vrouwen natuurlijk niet achterbleven. Dezelfde
tooneelen, die in de zestiende eeuw door de wederdoopers
vertoond waren, herhaalden zich bij de kwakers. Velen liepen
met loshangende haren en blootvoets door de straten, ach en
wee roepende over degenen, die zich niet bekeerden.
Een dezer dwepers ging zelfs zóó ver, dat hij± zich voor den
Messias durfde uitgeven en als zoodanig zijn plechtigen intocht te Bristol hield, omstuwd en toegejuicht door eene
dweepzieke menigte. Natuurlijk stelde de Regeering paal en
perk aan deze buitensporigheden. De waanzinnige godslasteraar werd gegeeseld en kreeg een brandmerk, terwijl velen met
gevangenis gestraft werden. Het behoeft intusschen niet uit
vermeld te worden, dat vele beschaafde en bezadigde-drukelij
Kwakers deze geesdrjverij even sterk afkeurden als andersdenkenden. Vooral was dit het geval met William Penn, een
Kwaker, die een veelbewogen leven achter zich had. Hij was
een man van aanzienlijke afkomst, wiens vader bij de Engelsche
vloot den rang van admiraal bekleed had en groote geld'-,
sommen aan het Koninklijk huis had geleend. Penn gevoelde
diep medelijden met zijne geloofsgenooten, die zoovele vrijheden misten, die aan andere burgers verzekerd waren en hij
peinsde op middelen -om hen te helpen. Deze gelegenheid.
deed zich spoediger voor dan hijg zelf gedacht had.
Koning Karel II, die steeds in geldverlegenheid verkeerde
en geen kans zag aan Penn de groote schuld te betalen, die
deze namens zijn overleden vader van den Koning te vorderen
had, schonk Penn eene aanzienlijke landstreek in Noord
Amerika en stond hem tevens toe aan zijne geloofsgenooten
aldaar een toevluchtsoord te bereiden. Met groote blijdschap
nagin Senn het aanbod des Konings aan ë riep zijne vrienden
tot zich in de Nieuwe wereld. weldra weerklonken de ^ijlslagen in de dichte wouden en binnen betrekkelijk korten
tijd was de woeste grond in vruchtbaar bouwland herschapen.
In het jaar 1682 verrees in de voormalige wildernis, thans,
Pensylvanië of boschland van Penn geheeten, de stad Phila-
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delphia, d.i. broederliefde. Het was den Kwakers, die schier
overal vervolgd werden, wonderlijk te moede, daAt ze hier eend
plek hadden, waar ze rustig en in vrede konden leven en
weldra tot groote welvaart kwamen. Merkwaardig was het
zeker ook, dat deze vervolgden om' des geloofs wille in hun
nieuw vaderland volkomen vrijheid van godsdienst verleenden
aan andersdenkenden.
Hoewel het Kwakerdom, dat ook thans nog in Engeland
en Amerika vele aanhangers telt, reeds spoedig van de
dweepzieke uitwassen bevrijd werd, wijkt het toch in verschillende en belangrijke punten van de waarheid af. Wel betuigen
ze hooge achting en eerbied te hebben voor de Heilige Schrift,
ernaar ze is hun niet voldoende voor de kennis des heils,:
waarom ze ook den Bijbel niet het Woord Gods noemen. Een
Goddelijk Woord is voor hen slechts hetgeen hun inwendig
geopenbaard wordt en waar de bodem van Gods Woord, ons
in de Heilige Schrift geopenbaard, verlaten wordt, staat men
aan allerlei dwalingen bloot. Terwijl de Schrift zegt, dat de
mensch van nature dood is door de zonden en de misdaden
en eene herschepping door den Heiligen Geest, de wedergeboorte, voor den zondaar noodzakelijk is, beweren de Kwakers,
dat er nog een Goddelijk leven in den mensch is overgebleven,
dat, hoezeer ook onder de dagelijksche zonden begraven, toch
door de erfzonde niet is uitgebluscht. Die levensvonk tot
eene heldere vlam aan te blazen is de practische taak, zoo
leeren zij', van den Christen. Vandaar, dat ze Christus meer
in zich dan voor zich noodig achten, terwijl ze vergeten, dat
het eerste wel noodzakelijk is, maar het tweede dient vooraf
te gaan. Daar de Kwakers al het gewicht op het innerlijke
leggen, zien ze van al het uiterlijke van den godsdienst af,
zelfs van de Sacramenten. Zij: willen van geen anderen Doop
weten dan van den doop des Geestes; van geen ander Avondmaal dan van eene inwendige vereeniging der ziel met
Christus.
Alle uitwendige kerkinrichting keuren ze af; de kerkgebouwen noemen Sze minachtend torenhuizen en van bezoldigde
leeraars willen ze niets weten. De wekelijksche rustdag, de
Sabbath, is voor hen ook niet verbindend, maar alle dagen
zijn hun gelijk; alleen ,als de Geest over hen komt, spreken4
,

Beelden en Schetsen.

27

418
en getuigen ze, onverschillig op wat tijd of uur dit ook zij.
Den eed verwerpen ze, evenals het dragen van wapenen.
Zij onderscheiden zich door eene bijzondere kleeding, door
voor niemand het hoofd te ontblooten, zelfs niet voor een
Vorst, en door eenige andere eigenaardige gebruiken. In het
maatschappelijk leven zijn zij! voorbeelden van orde, eerlijkheid en deugd en toen de schrikkelijke slavernij met al hare
gruwelen in Amerika nog heerschte, verzetten de Kwakers
zich krachtig tegen deze onmenschelijke instelling en hielpen
de arme negerslaven zooveel zijg konden, ja, behandelden
degenen, die bij hun eene schuilplaats zochten, als hunne
broeders en zusters.
,

LXI.
Het Methodisme.
WESLEY EN WHITEFIELD.

In het begin der achttiende eeuw zag het er met het godsdienstig leven in Engeland diep treurig uit. Reeds vroeger
(zie: hoofdstuk 43) is gebleken, dat er velen waren, die het
met de Episcopaalsche of Staatskerk niet vinden konden.
Deze menschen werden Puriteinen, d.i. zuiveren, genoemd,
omdat ze de Kerk van eiken Roomschen zuurdeesem wenschten te zuiveren. Ze werden ook Nonconformisten geheeten,
omdat ze niet conform, d. w. z. overeenkomstig de bepalingen dier Kerk leefden.
Eene geheele eeuw duurde de strijd der Puriteinen tegen
de willekeur der Staatskerk en wèl werden ze onder Cromwell
van 1640-1660 de heerschende partij, maar na den dood van;
den beroemden Protector werden ze nog meer in hunne rechten gekortwiekt dan voor dien tijd.
De trouwelooze Koning Karel II liet 8000 der felste tegen
Staatskerk gevangen zetten en niet minder dan-stander
2000 leeraren werden van hun ambt ontzet.
Eindelijk, in Mei 1689, verschafte de Duldingsacte van den
Koning-Stadhouder Willem III vrije uitoefening van godsdienst aan andersdenkenden, maar de kracht, ook der vrije
kerken, scheen verteerd. Op de leeraren viel heel wat aan te
merken; velen waren onrechtzinnig en tamelijk los van zeden,
terwijl het koninklijk hof hierin voorging. Als noodwendig
gevolg verliet ook het volk de rechte paden en bewandelde
den weg der zonde. Ruwheid, tuchteloosheid, zedeloosheid,
-
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dronkenschap,onwetendheid en ongeloof namen hand over
hand toe. En in weerwil van deze diep treurige toestanden
heerschten in alle kringen zelfgenoegzaamheid en voldaanheid
als een zeker bewijs van geestelijke verblinding.
Toch waren er gelukkig nog, ook in de Staatskerk, die
innig leed droegen over 'het verval van Kerk en maatschappij en menig gebed steeg op tot den Koning der Kerk
om eene ware reformatie in geloof en wandel. Er verliepen
echter nog tal van jaren, voor er eene verandering ten
goede kwam.
In het jaar 1729 studeerden aan de hoogeschool te Oxford
de gebroeders Charles en John Wesley, die door den Heere
gebruikt werden om eene herleving en verbetering in den
treurigen toestand der Engelsche Kerk tot stand te brengen.
Beide broeders begonnen de Heilige Schrift ijverig tef
onderzoeken en woonden getrouw de prediking bij. Anderen
wekten zijg op hun voorbeeld te volgen en weldra gingen ze
de huizen binnen om ook voor anderen Gods Woord te lezen
en te bespreken. Hun doel was: heiliging des levens voor
zichzelven en voor degenen, die zij bewerkten.
Zoo, ontstond eene kleine vereeniging, die door de tegen
spottend: de vrome club werd genoemd en ook wel-stander
Methodisten werd geheeten.
• Deze laatste naam werd hun gegeven om de strenge
„methode", d. w. z. de gestrenge levenswijze en manier van
arbeiden, die door hen werd gevolgd. De scheldnaam werd
door de vrienden aangenomen; zij, wenschten immers naar de
in den Bijbel aangewezen methode te leven en te wandelen.
Een nieuw Kerkgenootschap te stichten,. te breken met de
Staatskerk dit lag allerminst in hun plan. Integendeel, zij
waren met hart en ziel aan de Bisschoppelijke Kerk gehecht
en wenschten slechts de Kerk in de Kerk te hervormen.
De omvang van den arbeid van John Wesley nam aanmerkelijk toe, toen hijg na zijne bisschoppelijke wijding in
1728, als hulpprediker te Oxford werkzaam bleef. Vooral aan
de Vereeniging besteedde hij zijne beste krachten en hare
werkzaamheden vermeerderden allengs. Aan verwaarloosde
kinderen werd godsdienstonderwijs gegeven, gevangenissen en
ziekenhuizen werden geregeld bezocht, den armen werd de
,
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troost des Evangelies gebracht. Eene strenge, vrome levens
gepaard met vasten en versmading van al de genoegens-wijze,
der wereld, werd ingevoerd en streng gehandhaafd. Zóó
gehecht was John Wesley aan zijne Vereeniging, dat hijg de
dringende bede van zijn ouden vader en van de gemeente,
die deze diende, om over te komen en de kerk te dier plaatse
te dienen, beslist afwees. Slechts de Vereeniging te Oxford
meende hij , had aanspraak op zijne gaven en krachten. Toch
verliet hiji een poos later zijn geliefd arbeidsveld. Zijn broeder
Charles nl. was beroepen als herder en leeraar der nieuw
gestichte kolonie Georgië in Amerika, terwijl John werd
aangezocht als zendeling onder de Indianen te werken. Beiden
beschouwden deze roeping als van den Heere te zijn en
scheepten zich den 14en October 1735 in. Aan boord troffen,
ze tot hunne groote blijdschap een gezelschap Hernhutters
aan en reeds spoedig voelden beide broeders zich zeer tot
deze menschen aangetrokken. Hunne nederigheid, hunne stilte
vroomheid, hunne gewilligheid om zelfs de nederigste diensten
te bewijzen, de kalmte, waarmee zij spot en smaad verduurden, hunne blijmn edige gerustheid in gevaren, maakten op
de Wesley's een diepen indruk. Vooral John gevoelde, dat
deze Hernhutters iets bezaten, dat hij i miste. Toen een van
hen, de bekende Spangenberg, bij hunne aankomst in Amerika
hem de vraag deed: „Mijn broeder, geeft, u de Heilige Geest
getuigenis, dat gij een kind Gods zijt?" stond hij verlegen
en wist op deze gewichtige vraag niet te antwoorden. Hij
vergat haar echter niet, maar bleef er door Gods genade mee
werkzaam, tot hij het antwoord vond, al was het eerst na
drie jaren.
Van zijn zendingswerk onder de Indianen kwam niets, daar
de verschillende stammen in een onderlingen oorlog waren
gewikkeld. Toch bleef hij niet ledig op de markt staan. Hij
begon te arbeiden onder de blanke bevolking en niet zonder
vrucht. De ernstig gezinde leden vereenigde hijg tot kleine
gezelschappen, die voortaan een- of tweemaal in de week
vergaderden, terwijl hij de uitnemendsten uit die gezelschappen tot een vertrouwe;lijken kring om zich vereenigde, waar -4
door hij den grond legde voor de later bij de Methodisten
ingevoerde klassen.
,
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Had John Wesley dus alle reden om met voldoening op
z'n arbeid in Amerika neer te zien, de tegenstand bleef
ook niet ;uit. De strenge kerkelijke tucht, de levenswijze vol
onthouding maakten hem reeds spoedig gehaat. Vooral toen
hij de nicht van den Overste der kolonie, wier hand hij nog
wel gevraagd had, den toegang tot het H. Avondmaal ver
werd hii' zóó bemoeilijkt, dat hij. in 1738 gedwongen-bod,
was naar Engeland terug te keeren.
,,.Wat ik in het allerminst gedacht had", zeide hij, ,,leerde
ik er: ik ging naar Amerika om anderen te bekeeren en ik
was zelf nog niet bekeerd." Hijg had zijn heil in de goede
werken gezocht en niet in het geloof.
In Engeland teruggekeerd, besloot hij het prediken op te
geven en alleen de ernstige aandrang zijner vrienden deed
hem eindelijk besluiten z'n werk te hervatten.
Maar ook bij al den arbeid in 's Heeren Wijngaard vergat
hij den toestand zijner eigen ziel niet, maar smeekte hij aanhoudend, den vrede te mogen ontvangen, die het verstand
te boven gaat. Dien vrede vond hij eindelijk. Bij het lezen
van Luther's voorrede op den brief aan de Romeinen ging
het licht op in zijne ziel en mocht hij gelooven, dat Christus
ook zijne zonden had weggenomen.
Thans kon hij prediken met al den gloed zijner o vertuiging en weldra bleken de kerkenschier te klein om de
hoorders te bevatten,die den vurigen prediker wenschten te
hooren. Ook zijn broeder Charles, die reeds vroeger Amerika
verlaten had en ook nader tot Christus gebracht was, arbeidde
met al de krachten, waarover hij: beschikken kon, zoodat het
Methodisme van nu aan eene buitengewone kracht ontwikkelde. Als een stormwind bewoog hunne prediking de harten
der toehoorders en plotselinge bekeeringen, vaak vergezeld
van hartstochtelijke aandoeningen, hadden niet zelden plaats.
Het duurde niet lang of spot en vervolgingen van de zijde
hunner vijanden werd ruimschoots hun deel, maar ze bleven
nog altijd voor en in de Staatskerk werkzaam. Zelfs ging
Wesley zóó ver, dat hij hen, die reeds in eene vrije kerk
gedoopt waren, herdoopte, als zijg tot hem overkwamen. Evenwel bereikte de vijandschap zulk eene hoogte, dat weldra alle
Staatskerken voor de Methodisten gesloten werden en ze met
,
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uitbanning uit de gemeenschap der Kerk bedreigd werden,
als ze met prediken voortgingen. Hun bleef derhalve geen
andere keus over, dan hun zoo rijk gezegend werk te staken,
of met de Staatskerk te breken en het met God te wagen.
Wesley aarzelde, niet uit vrees, maar uit liefde tot de Kerk,
waarin hij► was opgevoed en die hijg jaren gediend had. Een
ander echter zette op dezen weg moedig den eersten stap.
Deze man was George Whitefield.
De opvoeding van dezen merkwaardigen getuige der waarheid was juist het tegendeel van die van Wesley. Had deze
eene zeer zorgvuldige en godsdienstige opvoeding genoten,
geleid door eene vrome en begaafde moeder, die wel eens
„de moeder van het Methodisme," wordt genoemd om' den
grooten invloed, dien ze steeds op hare kinderen uitoefende,
ook toen dezen reeds lang volwassen waren; de oppvoe'dingsplaats van Whitefield was eene herberg. Drinken, vloeken,
kaartspelen, liegen en stelen waren de schrikkelijke dingen,
die hij dagelijks zag en hoorde. Tot z'n zestiende jaar leefde
en ademde de knaap, die van een zeer goeden aanleg was,
in deze verderfelijke atmosfeer, maar toen werd hij uit dit
ellendig leven verlost en kon hij de neiging van zijn hart
volgen en zich aan de studie wijden. Sedert hijg als student
te Oxford was ingeschreven, werd onderzoeken zijn lust, maar
toen ook ontstond er eene groote onrust in zijn geweten. Het
goddelooze leven van zijn jeugd woog als een centenaarslast
op z'n ziel en beangstigde hemp vreeselijk. Hij''' sloot zich
daarom bij de Vereeniging van Wesley aan en nam zeer
getrouw de voorschriften en regelen waar. Toch bleef de vrede
des harten uit. Het lezen van waarlijk goede boeken, maar
vooral van Gods Woord, bracht hem door Gods genade tot
het inzicht, dat het leven naar de regelen zijne schuld voor
God niet kon wegnemen. Een lange, bange zielestrijd volgde,
niet ongelijk aan dien van Luther in de kloostercel en ook
hij! werd krank tot nabij den dood, maar de Heere ontfermde
zich over hem en maakte hem gezond naar het lichaam en
de ziel.
„De geest der treurigheid," zoo verhaalt hij zelf, ,,werd van
mij weggenomen en ik verheugde mj.. in God, mijn' Heiland. Na
een langen nacht van verlatenheid en beproeving ging de
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ster, die ik te voren reeds in de verte had gezien, ging de
Morgenster op in mijn hart."
Whitefield was door zijne ernstige krankheid genoodzaakt
zijne studiën voor een tijd af te breken; en Oxford te verlaten,
doch na Zijne herstelling wenschte hij, des te vuriger aan
anderen het heil bekend te maken, dat hij in Christus gevonden had. Hijl was een man van grootti talenten, een volksprediker in den vollen zin des woords, die den rechten toon
wist te treffen om zijne hoorders, vooral de minder ontwikkelden
en onbeschaafden, te boeien. Het volk hing aan z'n lippen,
hetzij hij als een boetgezant de onboetvaardigen met den
donder van Gods toorn dreigde, of in roerende taal de liefde
Gods jegens arme zondaren schilderde. Toen dan ook door
bittere vijandschap de kerken voor de Methodistische predikers
gesloten werden, bedacht Whitefield zich niet lang, maar trad
in de open lucht op voor de arme, onwetende kolenbranders
van Bristol. Dit geschiedde den 17en Februari 1739. De eerste
indrukken van deze preek waren de witte strepen, door de
tranen geteekend op de zwarte aangezichten dier onwetende
menigte, die schier nimmer het lieflijk geklank des Evangelies
gehoord had. Al mocht vriend en vijand z'n daad afkeuren,
Whitefield sprak: „Gode zijg dank, ik heb het ijs gebroken.
Men mag mij ernstig berispen, doch ik zou geen dienaar
van Christus zijn, als ik de menschen welgevallig ware."
Toen John Wesley de daad zijns vriends vernam, was hijg
zeer geschokt en ontrust en spoedde zich naar Bristol. Doch
toen hij de zegenrijke gevolgen der prediking aanschouwde
en ondervond, dat ook voor hem de toegang tot den predikstoel
was gesloten, dacht hij aan de prediking des Heilands, die
overal leerde, waar menschen bijeen waren, en hij eindigde
met zelf te doen, wat hij aanvankelijk in zijn vriend veroordeeld had. In zeer vele plaatsen werd hun voorbeeld gevolgd
en wel werd spoedig door de Overheid het prediken in de
open lucht verboden, maar dit verbod werd weldra een doode
letter. In grooten getale stroomden rijken en armen van heinde
en verre toe. Gewoonlijk was het getal hoorders tusschen de
twintig en dertig duizend, eens zelfs tusschen de zestig- en
tachtig duizend!
Dikwijls trachtte het gepeupel, daartoe opgehitst door vele
,

,
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geestelijken der Staatskerk en ook wel door de plaatselijke
Overheid de prediking onmogelijk te maken en menigmaal
regende het steepen, doch in weerwil van den heftigen tegen
breidde het Methodisme zich meer en meer uit. Gedurig-stand
kwam er meer opwekking en leven en duizenden werden tot
Jezus gebracht.
Maar ook de schaduwzijden werden weldra gezien. Geest
dwalingen van bedenkelijken aard traden hier en-drijven
daar aan het licht. Met de Hernhutters, waarmede de Metho disten nauw verbonden waren, kwam het tot eene breuke,
maar ook de verhouding van Wesley tot Whitefield onderging
eene verandering. De aanleiding hiertoe was de volgende.
Whitefield had voor de tweede maal eene reis naar Amerika
ondernomen, teneinde ook daar voor de goede zaak werkzaam'
te zijn. Onderweg schreef hij zijn bekeeringsgeschiedenis ent
de overdenking hiervan bracht hem onder de leiding des
Heiligen Geestes tot het besef, dat hij als een brandhout
uit het vuur gerukt was. Hij„ vond in de overdenking van
het heil, hem te beurt gevallen, dat de grond van zijne
redding alleen lag in Gods welbehagen, in Gods vrije yen
eeuwige verkiezende liefde in Christus. In deze eeuwige verkiezing vond hij niet alleen den grond, maar ook de vastigheid zijner zaligheid en door den omgang met de Calvinisten
in Amerika werd dit gevoelen niet weinig versterkt. Was
het wonder, dat hij, in 1741 in Engeland teruggekeerd, de
leer, die hem dierbaar geworden was, met gloed beleed en
verkondigde?
Wesley, die op menig punt tamelijk afwijkende gevoelens
beleed en vooral op het gebied der uitverkiezing zeer Arminiaanschgezind was, verzette zich tegen de Gereformeerde
prediking van ,Whitefield, wat eene scheuring onder de
Methodistische belijders tengevolge had in eene Calvinistische
groep, wier ziel Whitefield was, en de overigen, die zich naar
Wesley bleven noemen. Deze laatste groep, die verreweg de
talrijkste was, streefde er steeds naar het verlorene te zoeken,
het afgedwaalde terecht te brengen en de kerk in de kerk te
herstellen. Dit laatste streven moesten ze eindelijk opgeven,
maar aan het eerste bleven ze steeds getrouw met eene
bschamende volharding. Een merkwaardig voorbeeld hiervan
,

,
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was hun arbeid te Cornwalles, een graafschap, dat op godsdienstig gebied diep gezonken was. Door den gezegenden
arbeid van Charles Wesley werd er eene kleine Vereeniging
gesticht, maar de tegenstand was ontzettend. Het huis, waarin
'het gezelschap gehouden werd, werd letterlijk bestormd en do
saamgekomenen werden mishandeld en uit elkaar gejaagd.
Toen John dit hoorde, vertrok hij met nog eenige predikers
derwaarts, zeggende: „Daar is voor den Heere wat te doen."
In den 'eersten tijd durfde niemand hem en zijne helpers.
herbergen en drie weken lang sliepen zijl op den harden grond;
John Wesley was zelfs op ééne zijde doorgelegen, maar dit
=verminderde zijt ijver niet. „Laten we moed houden," sprak
hij tot zijne lotgenooten, „mijn huid is wel aan de ééne zijde
door, !maar de andere is toch nog goed." Niet zelden leden.
ze ook bitteren honger. Toen hij eens van het paard steeg
om zijn honger met wat bramen, die aan den weg groeiden,
eenigermate te stillen, sprak hij schertsend tot zijn metgezel:
„Broeder, we mogen wel dankbaar zijn, dat hier zooveel
bramen groeien, want het is hier een goede streek voor den.
honger, maar een slechte om voedsel te bekomen. Zouden de
lui hier denken, dat we van het preeken kunnen leven?"
Vol moed gingen de onvermoeide strijders voort en de

woorden van den Psalmdichter: „Wie met tranen zaaien zullen
met gejuich maaien,". werden ook aan hen bewaarheid. Toen
Wesley in hoogen ouderdom deze zelfde streek nog eens
bezocht, werd hij er als een ivorst ontvangen!
!Wesley bezat een buitengewoon organiseerend talent. Hij
alleen benoemde de hulppredikers, na hen eerst terdege
onderzocht te hebben, terwijl hij zich het recht voorbehield
hen te ontslaan, wanneer hijg dit in het belang der Vereeniging
dienstig achtte.
Tot de Vereeniging der Methodisten, de zoogenaamde Ver
gezelschappen, werden allen toegelaten, die den toe--enigd
komenden toorn zochten te ontvlieden en van de zonde verlost
wenschten te worden. De duidelijk bekeerden (begenadigden)
vereenigde hij; in bijzondere gezelschappen, die aan strenger
levensregelen onderworpen waren. Toen de gezelschappen in.
ledental sterk vermeerderden, doch de afwijkingen in gelijke
mate toenamen, verdeelde hij, ze in klassen van twaalf per-

427
sonen, die onder een hoofd stonden, door Wesley aangewezen
uit hun midden. Deze hoofden of leiders vergaderden elke
week met den stichter of diens plaatsvervanger, teneinde den
toestand der verschillende klassen te bespreken. Bovendien
bezocht Wesley elke drie maanden de klassen, om met de
leden persoonlijk te spreken en zij, over wier leven en wandel
hij bijzonder tevreden was, ontvingen eene kaart, die hen
overal als werkelijke leden kenbaar maakten. Weldra kregen
alle leden der bijzondere gezelschappen deze kaarten.
Voor de uitwendige belangen der gezelschappen waren afzonderlijke bestuurders aangewezen, die maandelijks aan den
prediker rekenschap hadden af te leggen van hun beheer.
Het toezicht over de geheele Vereeniging berustte bij de
jaarlijksche conferentie, welker ledental niet grooter dan
honderd mocht zijn. 't Spreekt van zelf, dat Wesley zoo lang
hijg leefde, de ziel dezer conferentie bleef.
Charles Wesley trok later de hand van de Vereeniging af.
Hij toch zag met schrik, dat het oorspronkelijk denkbeeld,
de reformatie der Kerk in de Kerk, niet te verwezenlijken
was en de Methodistische Vereeniging zou omgezet worden
in een Kerkgenootschap. Hoewel John dit met kracht zocht
te voorkomen, was het toch reeds twintig jaren na zijn dood
een feit geworden.
Hoewel aan het Methodisme heel wat Remonstrantsche
en andere dwalingen kleven, is het tot rijken zegen geweest.
Inderdaad gingen zij in 'de heggen en de stegen om aan de verlorenen der maatschappij, de vertroosting des Evangelies te
brengen. Bovendien wekte hun beschamende ijver voor de
uitbreiding van Gods Koninkrijk den ijver der andere Kerken
op, die langzamerhand uit den dommel der onverschilligheid
ontwaakten en mede de hand aan den ploeg sloegen.
Toen John Wesley in 1790 stierf, telde de Vereeniging
ruim 120.000 leden. Een eeuw later telden de Methodistische
Kerken in Engeland drie en ;een half millioen belijders en
in Amerika veertien millioen aanhangers, verdeeld over
32000 gemeenten.

LXII.
De Kerk van het Nieuwe Jeruzalem.

In de achttiende eeuw, toen het ongeloof toenam, vermeerdeerde ook het bijgeloof. Vooral de zucht naar het boven
begeerte om in te dringen in de geheimen van-zineljk,d
de overzijde des grafs was een kenmerk van dien tijd..
In deze eeuw ontstond eene nieuwe kerkelijke gemeenschap-,
welker leden in voortdurende betrekking stonden met de
bovenzinnelijke wereld, of dit althans beweerden. De stichter dezer Kerk was Emanuel Swedenborg, de. Noordsche geestenziener (1688-1772). Geboren te Stockholm, de hoofdstad
van Zweden, vermeerderde hijí zijne kennis, aan de hoogeschool verworven, door veelvuldige reizen naar de voornaamste
steden van Europa, waardoor hij met de beroemdste mannen
zijns tijds in aanraking kwam. Hoewel hij in de letteren vol
niet onbedreven was, maakte hij vooral naam in de-strek
wetenschap der wis- en natuurkunde, inzonderheid in de delf
werd hij door den Zwe^edschen koning-stofkunde.I176
benoemd tot raadsheer in het bergwerkcollege te Stockholm
en deze betrekking heeft háí dertig jaren lang met eere bekleed. Rusteloos arbeidde en reisde hijg, tot in het jaar 1745
het groote keerpunt in zijn leven kwam.
Te Londen vertoevende, verscheen hem in de Aprilmaand
van dat 'jaar de Heere Christus, in een purperen mantel
gehuld en omstraald door een schitterend licht. De Heere
sprak tot hem: ,,Ik ben God de Heere, de Schepper en Verlosser. Ik heb u uitverkoren om aan de menschen den ver,
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borgen zin der Heilige Schriften te verklaren. Ik zal u dieteeren, wat gijl te schrijven hebt." Dienzelfden nacht werden
hem de oogera geopend en geschikt gemaakt om in den hemel
en de hel te staren en met de geesten der afgestorvenen te
spreken en om te gaan, zooals hij) het met zijne medemenschen
deed. Twee jaren later vroeg hij ontslag uit zijne betrekking
en van toen af wijdde deze „dienstknecht van Jezus Christus",
zooals hij zich voortaan bij voorkeur noemde, aan zijne be,
spiegelingen en aan de nieuwe taak, waartoe hij zich geroepen achtte. De )zucht tot reizen bleef hem bij, maar 't was
hem thans niet voldoende, dat hij de brandpunten der toenmalige beschaving bezocht: hij vertoefde in den hemel, in
de hel, Copp de verschillende planeten, ja, reisde zelfs naar
de verste oorden van het heelal, terwijl hij in zijne talrijke
geschriften steeds een getrouw verslag gaf van hetgeen hijg
in die ionbekende !oorden had gezien en gehoord. Bewijzen
voor al deze ongehoorde dingen kon hi natuurlijk niet leveren,
doch dit maakte hem geenszins verlegen. Voor hem was dit
alles 'onomstootelijke waarheid en zijn woord moest voor zijne
medemenschen voldoende zijn. Geloofde men zijn leer, des
te beter voor den hoorder; weigerde men geloof te slaan
aan zijne vreemdklinkende verhalen, hij zou geen moeite doen
om den twijfelaar te overtuigen. Hij leerde vooral door zijne
geschriften. Hij viel niemand met zijne overtuiging lastig,
doch als men hem het een en ander vroeg, dan gaf hij
getrouw verslag van hetgeen men begeerde te weten. Tot
aan zijn dood toe bleef hij de beschaafde man der wereld,,
die zich in de hofkringen even gemakkelijk bewoog als in
de woningen zijner vrienden; die zich even gemakkelijk met
hofdames onderhield, met wie hij allergezelligst kon praten,
als met de grootste geleerden, met wie hij de diepzinnigste
problemen der wetenschap behandelde. Maar even gemakkelijk
onderhield hij zich met de geesten, met wie hij de dingen
der eeuwigheid besprak. Zoo leefde en arbeidde hij 1 rusteloos
voort, door allen geacht om zijn beminnelijk karakter, zijn
eenvoud en zijn streng zedelijk leven. Den 29en Maart 1772
overleed hij' te Londen in den ouderdom van ruim 84 jaar,
in onwrikbaar vertrouwen op de waarheid en zekerheid zijner
openbaringen.
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Zijne denkbeelden en gevoelens blijken uit zijne talrijke geschriften en vooral uit zijn laatste hoofdwerk ,,De ware
Christelijke Godsdienst", welk boek hijg den 19en Juni 1770
voltooide, waarom hij dien datum beschouwde als den geboortedag van de door hem gestichte „Kerk van het nieuwe
Jeruzalem".
Zij-ne leer komt in hoofdzaak hier op neer:
Er is slechts één God, de Schepper en Verlosser, die in
Christus als mensch op aarde verschenen is; een Drieëenheid
is er dus niet. Erfzonde bestaat er niet, wel eene zondige
geneigdheid, die verlossing van Godswege noodzakelijk maakt.
Deze verlossing komt echter niet tot stand door het verzoenend lijden en sterven van Christus, die met Zijn eenig offer
de zonde bedekt en den zondaar rechtvaardigt voor God,
zooals de Kerk eeuwenlang geleerd heeft en nog belijdt. Deze
leer der toegerekende gerechtigheid en der behoudenis alleen
door het geloof, is in .Swedenborg's oogen een gruwel. De verlossing, door Christus aangebracht, bestaat volgens hem alleen
daarin, dat van Hem de kracht uitgaat, die den mensch in
staat stelt, de zonde uit zijn hart te verbannen; door boete
en bekeering de echtheid van zijn berouw te toonera en door
strijd en gebed zijne zedelijke natuur te hervormen.
In dit stelsel komt dus de leer der zonde evenmin als
der genade tot haar recht.
De doop is niets +neer dan het middel om iemand op te
nemen in de gemeente des Heeren, terwijl het Avondmaal
de echte kinderen Gods aanvankelijk in den hemel verplaatst.
VoIgens den Swedenborgschen Catechismus wordt men een
echt kind van God, „wanneer men opziet tot den Heere,
zijne verplichting jegens Hem en den naaste vervult en een,
leven leidt naar den regel der wet Gods, vervat in de tien
geboden."
Engelen en duivelen, zooals de H. Schrift ze ons voorstelt,
kent Swedenborg niet. Engelen zijn volgens hem de gestorven goede menschen en duivelen noemt hij de gestorven
booze menschen, die aan gene zijde des grafs hun aardsche
bestaan en bedrijf, natuurlijk gewijzigd, voortzetten. De meeste
inenschen, zoo leert hij, zijn bij hun sterven evenmin rijp voor
den hemel als voor de hel; daarom worden ze omstreeks
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den derden dag na hun dood naar eene tusschenplaats verwezen, waar zich hun ware gedaante ontmaskert. Wie te goeder trouw gedwaald heeft, kan terecht komen, doch wie onverbeterlijk blijkt, zinkt al dieper, zoodat de mensch de schepper is van zijn eigen zaligheid of verderf: praedestinatie bestaat niet. Het leven hiernamaals is eene voortzetting van het
tegenwoordige, doch in verheerlijkten vorm; zelfs huwelijken
worden in den hemel gesloten, beter en wijzer dan hier.
Huizen, paleizen, lusthoven, tuinen en staatsiekoetsen zag
Swedenborg er in menigte. Ook tempels vond hij► er, en de
leeraars, die er zijn, zijn door God zelf voor hun taak bekwaam
gemaakt, zoodat zij', niets dan de zuivere waarheid verkondigen. Ook de straffen der veroordeelden zijn verschillend; som migen zijn in tuchthuizen zonder vensters opgesloten, door
een dwaallicht omschenen; anderen dolen in woestij hen; weer
anderen wonen in ellendige hutten, waar omheen alles dor
en onvruchtbaar is, door afschuwelijke gedierten gekweld.
Verharde Godloochenaars worden in de krankzinnigengestichten der geestenwereld geplaatst.
Ook de groote hervormers beweert hij, gezien te hebben
en sommigen hunner, zooals Calvijn, verkeerden in een allesbehalve benijdenswaardige toestand. De zachtmoedige Melanchton was onafgebroken bezig met schrijven, maar vorderde met
dien arbeid niets, daar de woorden, die hijl neerschreef: „door
het geloof alleen", telkens door eene onzichtbare hand werden
uitgewischt. Deze en dergelijke fraaiïgheden worden door
Swedenborg verhaald als ontwijfelbaar zeker, evenals zijne boven
ontvouwde leer. Toch beweert hij, dat zijne leer op de Heilige
Schrift gegrond is, maar de Schrift naar haar verborgen zin,
waartoe hem de sleutel was gegeven. Echter bevat volgens hem
niet den geheelen Bijbel Gods Woord; van het Oude Testament
stelt hifi tien boeken terzijde en van het Nieuwe behoudt
hij slechts de vier Evangeliën en de Openbaring van Johannes.
In den aldus gedunden Bijbel heeft elke zin, ja, elk woord.
eene verborgen beteekenis.
Reeds bij zijn leven vormde zich een kleine kring van
vereerders rondom hem, maar eerst na zijn dood werd die kring
van belijders aanmerkelijk uitgebreid. In Zweden, in Engeland, te Parijs, in Amerika ontstonden gemeenten, maar ook in
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andere landen van Europa was de invloed van Swedenborg merkbaar. Men berekent het aantal' volgelingen van den zonderlingen,j
doch zeer zeker merkwaardigen Zweed op ongeveer 400.000,
maar telt dan ook die aanhangers mede, die zich niet bij! de
„Kerk van het nieuwe Jeruzalem" hebben aangesloten, doch
bij hun eigen Kerk zijn gebleven, hoewel ze de leer van
Swedenborg hebben omhelsd.
De echte Swedenborgianen wenschen niet als een der vele
Christelijke secten, maar als eene zelfstandige geestelijke ge
beschouwd te worden, die de openbaring eener-menschap
nieuwe Christelijke Kerk, de kroon aller dingen, verwachter
en door hun geloof en wandel de komst dier Kerk verhaasten.
In tegenstelling met de meeste secten bestaat hun gemeenschap voor een groot deel uit ontwikkelde en beschaafde
leden. Over 't algemeen zijn ze geen drijvers, die ,,propaganda" zoeken te maken voor hun beginselen, maar zacht
moedige, arbeidzame menschen. Aan philantrophie, zendingsarbeid en scholenontbreekt het in hun midden niet. Zij
noemen den Bijbel hun vader, Swedenborg hun moeder en
diens geschriften het derde Testament.
Merkwaardig genoeg vond en vindt men in ons vaderland,
zoo rijk aan allerlei secten, geen gemeenten van deze zonderlinge „Kerk". - Toch heeft de stichter dikwijls in Nederland„
vooral in Amsterdam, vertoefd en aan vrienden ontbrak het
hem ook in ons land niet, al waren deze vrienden dan ook geen
volgelingen van hem.

LXIII.
De Fransche Omwenteling.

De grootste schok, dien de geschiedenis der nieuwere tijden
oplevert, is ongetwijfeld de Fransche Omwenteling van 1789.
Haar invloed deed zich op elk terrein des levens gelden en
die invloed werkt nog heden na. Ook de Kerk heeft dien
invloed ondervonden en daarom mag onder de schetsen uit de
Kerkgeschiedenis ook een overzicht van deze gebeurtenis niet
ontbreken, als is het ook hier de plaats niet om dit tijdperk
in bijzonderheden te behandelen.
De maatschappelijke toestand in Frankrijk was in de tweede
helft der achttiende !eeuw ellendig. 't Land was uitgemergeld.
Edelen en geestelijken, vrij van alle belastingen, hadden macht,;
invloed en velerlei groote voorrechten. Het volk daarentegen,
inzonderheid de boerenstand, was verplicht tot drukkende
heerendiensten, tot het betalen van alle belastingen en was van
allen invloed op het Staatsbestuur uitgesloten niet alleen,
maar 't werd door den Adel op alle wijzen verdrukt. De
hoogere geestelijkheid was berucht om het losbandig leven„
dat velen hunner leidden. Daarbij 1 nam het ongeloof. hand over
hand toe. In een vloed van geschriften werd, dikwerf met
veel bekwaamheid en in een wegsleep-enden stijl, eene zoogenaamde wijsbegeerte gepredikt, wier beginsel niet was de
vreeze des Heeren, maar de verloochening van den levenden
-Gold en de verachting van Zijn heilig Woord. De een leerdl
de vrije opvolging van neigingen en begeerlijkheden als van
de stem der natuur; zonde was natuurlijk een term, waar men
Beelden en Schetsen.
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zich niet aan stoorde. Een ander leerde zelfvolmaking door
eigen kracht en naar eigen inzicht en gevoel. Allen kwamen
in het bespotten en ontkennen van het Evangelie overeen.
Geopenbaarde waarheid was priesterbedrog. Met het geloof
aan God viel de gehoorzaamheid weg aan de machten, door
Hem ingesteld. 'Godsdienst noemde men bijgeloof, gezag:
dwingelandij. Geen zedenleer, dan die de mensch zichzelvenf
voorschrijft, geen Staatsvorm of Overheid, dan die het volk
zelf uitkiest. In den aanvang, zoo leerde men, waren alle
menschen vrij, gelukkig en gelijk. 't Volk had zich tot Staten
vereenigd en eene Overheid aangesteld. Het souvereine gezag
berustte derhalve bije het volk. Eene Overheid, die bije de
gratie Gods regeert, erkende men niet. En terecht zegt Mr.
Groen van Prinsterer: Joodra gezag en macht niet van boven
afkomt, heeft het van beneden zijn oorsprong."
Het Fransche volk dronk deze heillooze theoriën in als
water. Voeg hierbij) de verdrukking van den burger- en boeren
huichelarij en de zedeloosheid van de heerschende-stand,e
klasse, is het dan te verwonderen, dat zulk een volk, dat
bovendien in vroeger jaren de geloovige Protestanten ten
bloede toe vervolgd en te vuur en te zwaard had uitgeroeid,
rijp was voor eene vreeselijke omwenteling? De Psalmdichter
zegt: „Wie God verlaat, heeft smart op smart te vreezen,'
en de geschiedenis leert: „Die wind zaait, zal storm oogsten."In 1.789, toen de Nationale Vergadering bijeen gekomen
was, werd een begin gemaakt met de omverwerping van de
bestaande orde van zaken, terwijl deze gewelddadige omkeering in het beruchte jaar 1793 voltooid werd. Vele duizenden, waaronder de Koning en de Koningin, verloren hun
hoofd op het schavot.
In de verschrikkelijke .Septemberdagen van het jaar 17,92
werden mannen en grijsaards, vrouwen en kinderen bij menigte
vermoord. Geheele gewesten werden verwoest en ontvolkt; een
'Schrikbewind ingesteld, dat den binnenlandschen wederstand
door valbijl, schrootvuur, brandstichting en verdelging overwon, oorlog verklaarde aan elk wettig bewind en ondersteuning beloofde aan alle opstandelingen.
Dat was nu de zoo hoog geroemde Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap!
,
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Dat eene Revolutie als deze, die, zooals Groen van Printerer het uitdrukt, in haar diepsten grond de strijd tegen
den levenden God was, ook den godsdienst niet ongemoeid
liet, maar meer en meer vijandig daartegen optrad, kon wel
moeilijk anders verwacht worden. De Staat, zoo leerde men,
diende te zorgen, dat de Kerk werd vrij gemaakt van de
zelfzucht der priesters, en daar de schatkist nagenoeg leeg
was, had men meteen eene goede gelegenheid deze te vullen.
De kerkelijke goederen werden voor Staatseigendom verklaard
en openlijk verkocht, terwijl de bezoldiging 'der priesters en
de verzorging der armen door de Regeering zou geschieden.
De kloostergeloften werden onvereenigbaar geacht met de
rechten van den mensch en mitsdien vo-or nietig verklaard.
Het land werd verdeeld in 83 departementen en elk departement werd tevens een bisdom. Van lederen geestelijke werd
de eed op de constitutie of grondwet geëischt en daar Paus
Pius VI zulks zeer terecht verbood als een ingrijpen van den
Staat in zuiver kerkelijke zaken, weigerden vele priesters den
gevorderden eed af te leggen.
De vijanden der Kerk of liever, de vijanden van allen
godsdienst stelden daarom de Kerk voor als echte vijandin r
der menschheid en van allen waren vooruitgang. Die den
vereischten eed weigerde, werd uit zijn ambt ontzet en tegen
werd genoemd het volk opruien en met gevangenis-sprekn
gestraft.
Men ging verder. De Revolutie wierp in de vreeseliij;ke
dagen van het Schrikbewind het masker geheel af en bij'
Regeeringsbesluit werd de Christelijke Godsdienst afgeschaft
en die der Rede daarvoor in de plaats gesteld. Op de hoeken
der straten van Parijs werden de verschrikkelijke woorden
aangeplakt: „Er is in Frankrijk geen God meer!" Al wat
nog Christelijk was in zeden en gewoonten moest verdwijnen.
Van godsdienstoefening of Zondagsviering was geen sprake
meer; zelfs de jaartelling moest veranderd worden. Om de
tien dagen werd een rustdag ingesteld, die in ijdele vermaken
en zedeloosheid werd doorgebracht. Meer dan 2000 kerken
werden verwoest, de klokken versmolten tot kanonnen, de
heilige sieraden in 't openbaar verkocht, de koninklijke graven
geschonden, de gouden en zilveren gereedschappen tot munt
,
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geslagen. De godin der Rede, eene opera-zangeres van ver
zeden, omstuwd door jonge meisjes, werd met veel'-dachte
plechtigheid op een draagstoel de vergaderzaal der conventie
binnen gedragen, waar de Voorzitter haar in naam des volks
den broederkus gaf. De geheele vergadering rees op van hare
zetels en in plechtigen optocht begaf men zich naar de NotreDame, thans de tempel der Rede geworden. Daar troonde op
het hoofdaltaar, gekleed in een hemelsblauw kleed, getooid
met de phrygische muts en een speer in de hand, de nieuwe'
godin, waarvoor het ongelukkige verdwaasde volk de knie
boog. Helaas! in de ure der verzoeking bezweken duizenden
priesters en zwoeren het Christendom af om het thans gevierde .atheisme te huldigen.
Robespierre, de afschuwelijke dwingeland uit de laatste
dagen van het Schrikbewind, stelde bij decreet weer het
geloof in een Opperwezen in en voerde op zijn beurt honderden verklaarde atheïsten naar de guillotine. De dagen van;
het Schrikbewind waren echter geteld en eene volgende regeering, het dusgenaamde Directoire, liet in 1795 het Christendom vrij.
Bijna een millioen menschen hadden in de vreeselijke om
leven verloren, ongerekend de duizenden, die-wentligh
op de slagvelden waren omgekomen.
En waar liep dit alles op uit?
Dat Frankrijk onder de macht kwam van Napoleon, die
met ijzeren hand regeerde en zijn boden scepter gansch
Europa deed gevoelen en ook ons arm volk, dát God verf
laten had, schrikkelijk verdrukte. De Paus werd van zijIne
wereldlijke macht beroofd en als eengevangene naar Savona gevoerd, toen hij weigerde aan Napoleon's eischen te voldoen.
De Roomsche Kerk in Frankrijk, in schijn in eere hersteld,
was eveneens overgeleverd aan de willekeurige inzichten en
handelingen van den werelddwinger. Totdat aan dien gew eldenaar het woord der Schrift bevestigd werd: „Ik heb
gezien een gewelddrijvenden goddelooze, die zich uitbreidde
als een groene inlandsche boom, maar hij, ging door, en zie,
hij was er niet meer; en ik zocht hem, en hij werd niet
gevonden." (Ps. 37 :35, 36). God verloste Nederland en Europa
in 1813 en 1815 en de vrijgemaakte landen konden juichen:
,
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„De Heere heeft den stok der goddeloozen verbroken, de
scepter der heerschers; de gansche aarde rust, zij is stille;
zij; maken groot geschal met gejuich. (Jes. 14:5, 7.)
Zeker heeft de geweldige revolutie ook iets goeds uitgewerkt, doch dit goede was feitelijk geen vrucht van de revolutie
zelf. Da Costa noemt haar „een orkaan, die de lucht zuiver
vaagt; een stroom, die, verdelgend, hier en daar een ophoogend
en vruchtbaarmakend slib achterlaat."
Groen van Prinsterer zegt ervan: „In het oordeel lag ook
een zegen. In den storm een sedert lang gewenschte ver
atmosfeer en vernieling van hetgeen niet-verschingd
levenswaard was. Gebrekkige en ziellooze vormen, met, velerlei
verkeerdheid en misbruik in verband, werden weggevaagd.
De weg tot doortastende maatregelen werd gebaand. Het
vele goede tot stand gebracht, mag niet worden voorbijgezien.
Verbazend zijn de vooruitgang en de ontwikkeling geweest.
Vele maatschappelijke verbeteringen kwamen tot stand. In
de grondtrekken der regeeringsvormen lag de grond voor
burgerlijke en politieke vrijheid."
Vergeten we evenwel niet, dat dezelfde schrijver er onmiddellijk op laat volgen: „Vooruitgang in het gebied van recht
en zedelijkheid was grootendeels de vrucht van Evangelischen
invloed.... De beschouwing der ongeloovige wijssgeeren (als
Voltaire, Rousseau, e.a.) was, ondanks het anti-christelijke
der hoofdgedachte, van voorschriften eener Christelijke zeden
merg eener Christelijke beschaving doorvoed...-ler,vanht
De ideeën, waarin het, wegsleepende der revolutiebegrippen
lag, waren van Christelijken oorsprong; heilzaam, in zooverre
ze aan het Christendom waren ontleend, verderflijk, omdat ze
daaraan werden ontscheurd. In de Christelijke liefde ligt ware
humaniteit, erkenning der rechten van den mensch, ook van
den geringsten. Daaruit volgt: afschaffing van slavernij`, van
de pijnbank, verdraagzaamheid, in den godsdienst, verheffing
van de mindere standen tot het Staatsburgerschap ... .
Veel, waarop men, als op het, gevolg van vooruitgang,
roem draagt, is door volharding en geloofsmoed der Christenen;
tot stand gekomen." (Groen van Prinsterer: Geschiedenis des
Vaderlands, blz. 673-675).)
Om nog eens op het beeld, dat Da Costa van de Revolutie
,
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teekende, terug te komen, kan het eindoordeel van den Christen
over deze wereldgebeurtenis worden weergegeven in deze
woorden: De Fransche omwenteling van 1789 was eene alles
vernielende overstrooming, en het vruchtbaar slib, dat zij
achterliet, was niet van haar afkomstig, maar was een vrucht
van het Evangelie, dat aan de ware belijders de rechte en
heerlijke Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap schenkt.

LXIV.
De Restauratie.

Toen Napoleon gevallen was, begon het tijdperk, dat men
de Restauratie of de Herstelling heeft genoemd. En wèl was
er veel te herstellen, meer dan menschelijke kracht vermocht.
Ja, men kon de grenzen van landen en Staten, die Napoleon
uitgewischt had, weer herstellen; de Paus kon weer in zijn
ambt en hoogheid den zoogenaamden Stoel van Petrus innemen; de verdreven Vorsten beklommen weer hun tronen,
maar dat waren slechts uitwendige zaken, die de fel bewogen
gemoederen niet tot rust konden brengen.
Wat blééf was de geest der revolutie, al had men ook een
afkeer gekregen van hare vruchten. De fout was, dat men
de werkelijke vruchten, die de schrikkelijke omwenteling
gebaard had, eenvoudig aanzag voor verkeerde uitwassen,
maar de beginselen der revolutie bleef men van harte
aankleven.
Men vergat, dat een uitwendig terugkeeren tot de oude
orde van zaken niets hielp; dat het alleen aankwam op een
terugkeeren tot God, de Bron van alle gezag. Maar dit juist
deed men niet. Men bleef in dit tijdperk, zoo hier als elders,
hoogelijk ingenomen met de beginselen, door de ongeloofspredikers in 1789 geleerd. Alle gezag berustte bij het volk,
dat het, zoo het dit begeerde, aan een Vorst kon overdragen.
Godsdienst, voorzeker, dat was eene goede zaak, maar alleen
voor de binnenkamer. Vooral geen doordringen van de geboden des Heeren in Staat of maatschappij. Wat men beoogde
,
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was een Christendom boven geloofsverdeeldheid, een Christendom dus zonder den levenden Christus. Eenzijdige ontwikkeling van het verstand op 't gebied van onderwijs; op politiek
terrein een huldigen van de theoriën der revolutie; op
koloniaal gebied: stelselmatige wering en belemmering van
den Zendingsarbeid en een heulen met Heidenen en
Mohammedanen.
Groen van Prinsterer teekent het tijdvak der Restauratie
en van de jaren, die er op volgden, met deze woorden: Voor
Nederland als voor Europa was en bleef het geheele tijdperk
van 1793 tot heden revolutionnair. Onder velerlei verandering
van omstandigheid en vormen was er eenheid van beginselen.
De valsche wijsbegeerte, het breken met de Openbaring was
grondtoon en stempel. Eigen wijsheid en willekeur bleef
toetssteen van recht en waarheid, het richtsnoer van Staat en;
maatschappij'. In wrange vruchten der praktijk was de natuur
en de strekking zichtbaar van de revolutie en tevens van het
oordeel Gods. „Mijrn volk heeft mijne stem niet gehoord; dies
heb Ik het overgegeven in het goeddunken huns harten, dat
zijl wandelden in hunne raadslagen."
Zeker, in de eerste jaren na' 1815 was men over 't algemeen
diep doordrongen van het besef, da,t het land des Heerent
was, die Europa van den dwingeland Napoleon bevrijd had.
De Vorsten der groote mogendheden, die het Heilig Verbond
sloten, waarbij ze plechtig, beloofden, als Vaders over hunner
onderdanen te regeeren, erkenden dankbaar de souvereiniteit
Gods, maar zagen in hun ijver tot het stichten van een groote
Broederschap het feit der zonde te veel over het hoofd.
Zelfs de banneling op de rots van St. Helena, Napoleon,
erkende in Zijne vernedering de kracht van het Evangelie.
„Alexander, Karel de Grootei en ik," zoo sprak hij ,,hebben.
groote rijken gesticht, maar waarop hebben wij onze scheppingen gegrondvest? Op de macht! Jezus alleen heeft Zijn
Rijk op de liefde gegrond, en nog heden zouden millioenen
voor hem willen sterven. En het is noch een dag, noch een
slag geweest, welke aan het Christendom die zege verschaft
hebben. Neen, het is een oorlog, een langdurigen strijd van,„
eeuwen, begonnen door de Apostelen en voortgezet door hunne
navolgers. Bij dezen krijg staan alle machtigen der aarde aan
,
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de ééne zijde; aan de andere zijde zie ik geen leger, maar
een geheimvolle kracht van eenige menschen, die geen andere
bondsleuze hebben dan de geheimenissen van het kruis. Welk
een ontzettende afstand tusschen mijne diepe ellende en het
eeuwige Rijk van Christus, dat gepredikt, bemind en aan
wordt over de gansche aarde!"
-gebdn
In dezelfde week, dat dezeongelukkige Keizer naar zijn
verbanningsoord gevoerd werd, trok Paus Pius VII onder het
luid gejubel der van heinde en ver toegestroomde schare de
stad der zeven heuvelen, het eeuwige Rome, binnen. Zelfs de
in Rome wonende Protestanten vormden het plan een gedenkteeken op te richten tot gedachtenis aan het heuglijk
feit van 's Pausen herstelling in zijne macht en eere! Toch
bleek Pius VII evenals zijne opvolgers in niets veranderd te
zijn. In 1816 verbaasde hij de wereld door zijne heftige vervloeking der Bijbelgenootschappen, die door hem op ééne lijn
gesteld werden met de Vrijmetselaarsvereenigingen.
De geweldige stormen, die van Frankrijk uit ook over,
Duitschland waren losgebroken, hadden velen ernstig gestemd
en weer doen -,vragen naar de oude beproefde paden van
weleer. Op het derde Eeuwfeest der Hervorming lag het nog
versch in het geheugen, wat men geleden had en daarom`
voelden vele harten zich getrokken tot het heerlijk geloof vang
Luther, wiens schoone psalm: „Een vaste burcht is onze God,"
bij duizenden weerklank vond.
Toch toonde ditzelfde Eeuwfeest aan Duitschland, dat de{
studeerende jongelingsschap^ in Luther wel den held der vrijheid, maar niet den held des Geloofs eerde. Het krachtige
woord van den grooten Hervormer: „Het Woord zullen zij
laten staan," werd juist door hoogleeraren en studenten, zoowel als door vele predikers in den wind geslagen.
Aan Duitschland komt de droevige eer dan ook toe, dat
juist daar het eerst de Moderne Godgeleerdheid verkondigd
werd.
Toch ontbrak het ook niet, Gode zij dan! aan Godvreezende
predikers, die met woord en pen voor de eere Gods opkwamen.
Als zoodanig mogen genoemd worden de godvruchtige Zahn,
als schrijver van de Bijbelsche- en Kerkgeschiedenis ook ten
onzent zeer bekend, en niet minder de ook in ons land
,
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geliefde predikers Krummacher, wier werken nog heden ten
dage met genot en stichting gelezen worden.
Een maatregel, die tot heel wat twist aanleiding gaf, was
de poging om 'de Luthersche met de Gereformeerde Kerken
te vereenigen. De gemoedelijke vrome Koning van Pruisen,
Frederik Willem III, zou niets liever gezien hebben, dan dat
het geheele menschdom ééne algemeene broederschap vormde
en bij hem kwam de gedachte om beide Kerken te vereenigen
met nieuwen aandrang op . Nieuw was deze gedachte niet,
maar nimmer was de vereeniging gelukt. Nu echter de vrome
Koning z'n machtigen invloed met kracht aanwendde, kwam
ze tot stand. Het hinderde den Vorst geweldig, dat hij met
zijn Huis tot de Gereformeerde Kerk behoorde, terwijl het
grootste deel zijner onderdanen Luthersch was. De bekende
Schleiermacher verklaarde zich terstond voor de Vereeniging;
de Gereformeerden over 't algemeen ook, want de fijne puntjes
van de belijdenis waren er bij! de meesten af. De steile onverdraagzame Lutheranen waren in de minderheid en de
Vorst kreeg zijn zin: op het derde Eeuwfeest der Hervorming
kwam de Vereeniging tot stand onder den naam van Ver
Evangelische Kerk. Hoewel de Geloofsbelijdenissen-enigd
van beide Kerken onaangeroerd bleven, werd er toch een
Agenda of regel voor de openbare godsdienstoefeningen ingevoerd wat tot groaten tegenstand leidde. Vooral de onverdraagzame Lutherschen raasdengeweldig tegen de Gereformeerden. Anderen weer vreesden en niet ten onrechte --voor verflauwing in de belijdenis. Boete, inkwartiering, gevangenis waren het lot dergenen, die zich tegen de regeering
verzetten. Eerst in 1838 hielden de vervolgingen op, terwijl
later aan de ontevredenen vrijheid gegeven werd de nieuwe
Staatskerk te verlaten.
Een groote ramp voor Duitschland's kerk is het voort
ongeloof en het verlaten van den bodem-woekrnvaht
der Heilige Schrift door zoovele predikers. Dit droevige feit
wordt trouwens in Duitschland niet alleen gezien en waar
het geloof taant en de belijdenis geminacht wordt, daar zoekt
men ook tevergeefs naar een wandel, waardig1 jk het Evangelie
van Jezus Christus.
,

LXV.
De Apostelen van het Ongeloof.

Het laatste gedeelte der 18e eeuw was op elk gebied een
tijd van gisting. Alles moest veranderd en vernieuwd worden;
het verstand zat op den troon en uit de hoogte zag men
neer op alles, wat godsdienst heette.
In dien tij1d stonden de mannen op, die doordrongen waren
van het besef, dat de godsdienst een eigen, onaantastbaar
terrein bezit, maar dat hij moest vernieuwd worden naar de
heerschende begrippen en in overeenstemming gebracht met
de resultaten der wetenschap en beschaving, Wat hiermee in
tegenspraak was, moest onverbiddelijk over boord geworpen
worden. Aan het godsdienstig gevoel werd de eereplaats
toegekend, voor zooverre dit gevoel niet in tegenspraak was
met de hoogte, die de wetenschap toenmaals bereikt had.
Dat onze kennis door de zonde verduisterd is en het gevoel
daarom niet zelden dwaalt, dat was natuurlijk een der
verouderde begrippen, waarmee niet meer gerekend werd.
De mannen, die in dien tijd als verlichters en, zooals ze
werkelijk meenden, als handhavers van den godsdienst optraden, waren de Vaders der Moderne Godgeleerdheid, van
wie Schleiermacher een der voorloopers was.
Deze merkwaardige persoonlijkheid, op wiens uitspraken
Modernen en Orthodoxen zich beiden beroepen, werd den
glen November 1768 te Breslau geboren. Daar zijn vader
veldprediker was en daarom slechts zelden thuis kon zijn,
ontving de knaap zijne opvoeding van eene strenge, doch
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vrome moeder, die de verkeerde neigingen van haar zoon
met verstand wist te onderdrukken.
Op school muntte de begaafde knaap al zeer spoedig boven
zijne medescholieren uit door ijver en zeldzame ontwikkeling,
maar reeds op z'n twaalfde jaar kon hij : zich niet verzoenen
met de leer der eeuwige straf en evenmin met die van
Christus' plaatsbekleedend lijden en sterven.
Om den veelbelovenden, doch thans reeds met twijfel
behepten zoon niet alleen te huis, maar ook op school onder
beslist Christelijke beademing te brengen, zond zijn vader
hem naar de school der Hernhutters te Niesky, waar hijg zich
spoedig schikte en zulke vorderingen maakte, dat hij; weldra
het Seminarium te Barby kon bezoeken. Hier werd hij de
ziel van een uitgelezen vriendenkring, voor welken kennis
het hoogste genot was. Onder studie en lectuur werd de tijd
aangenaam doorgebracht, maar ook de geschriften der nieuwe
wijsgeeren met ijver onderzocht. Het gevolg was, dat de jonge
Schleiermacher meer en meer aan het twijfelen raakte aan-:
gaande het geloof, waarin hij+ van jongs af was onderwezen.
In tal van brieven aan zijn vader klaagde hij over zijn toenemenden twijfel. In een dier brieven heette het: „Ach, beste
vader, als gij het daarvoor houdt, dat zonder uw geloof niets,,
althans niet de zaligheid aan gene, de rust aan deze zijde
des grafs te erlangen is, en dat gelooft gij immers? o,
bid dan God, dat Hij mij' geloof schenke, want het is voor
mij verloren!"
In een anderen brief klaagt hij: „Ik kan niet gelooven, dat
Hij, die zichzelf slechts Zoon des Menschen noemde, de ware
en eenige God was. Ik kan niet gelooven, dat Zijn dood eene
plaatsbekleedende verzoening was, immers, Hij zelf heeft het
nooit gezegd, (?) en ik kan ook niet aannemen, dat zijg noodig
is geweest, want God, die de menschen niet tot volmaaktheid,
maar alleen tot het streven daarnaar heeft geschapen, kan hen
onmogelijk eeuwig straffen, dewijl zij niet volmaakt zijut
geworden." Tevens vroeg hij; verlof het Seminarie, waar de
studie zeer eenzijdig was, te mogen verlaten om zich elders
verder te bekwamen.
Na eenig weifelen gaf zijn vader toe en de jonge student
vertrok naar Halle, waar hij zich met de borst op de studie
,
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toelegde, zoodat hij in 1790 zijn laatste examen kon afleggen.
Hij was daarop gedurende eenige jaren als onderwijzer werkzaam en aanvaardde in 1796 het leeraarsambt in de kerk
La Charité te Berlijn.
Hier kwam hij in aanraking met de woordvoerders der
wetenschap en met de talrijke middelen tot beschaving, welke
de hoofdstad aanbood en met geestdrift maakte hijg van deze
middelen gebruik. Schleiermacher was een m;an, rijk aan diep
en innig gevoel, zoodat hij' wel eens „de virtuoos van het
gevoel" is genoemd. Hierop wijist niet alleen zijn geheel
Theologisch systeem, maar ook zijne liefde voor de vrouwen,
die zóó in het oog loopend was, dat hij meer vriendinnen
dan vrienden had, ja, dat hij oogenblikken kende, dat hijg het
betreurde, zelf geen vrouw te zijn!
Het doel, dat Schleiermacher beoogde b7j zijn spreken en
schrijven was: aan den godsdienst de plaats toekennen, welkil
hem (altijd volgens zijne opvatting) wettig toekwam. Zijn
hoofdwerk in dezen tijd was: „Redevoeringen over den Gods-^
dienst voor de beschaafden zijner verachters ".
Het standpunt, dat de schr7jver inneemt, is het Pantheïstische. Een God, die, van de wereld gescheiden, boven haar
verheven is, kent de schrijver niet. In de wereld zijn eeuwige
wetten, die haar beheerschen. Van een ingrijpen Gods, van
wonderen en gebedsverhooring mag 'geen sprake zJijn. Godsdienst is niet het gelo oven aan wonderen, aan leerstellingen
of iets dergelijks: Godsdienst is dan ook geen zaak van het
verstand, maar van het hart. Zijn wortel ligt in 's menschen
gemoed en zijn eigendommelijk gebied is het gevoel. Hij is
godsdienstig, die altijd van het deel naar het geheel, van het
eindige naar het oneindige opklimt; die in het vele het ééne
ontdekt; die oog heeft voor de gedachte, de orde, den geest
der wereld. Hij is godsdienstig, die in het diepst zijner ziel
Gods tegenwoordigheid gevoelt. Voor hem is het leven, de
arbeid, de smart, de vreugde, alles heilig, omdat hi alles in
aanraking brengt met God. Dezen godsdienst nu kan ieder
bezitten, onverschillig of hijs Christen of Heiden heet. Wie
zóó doet, wie altijd oog heeft voor het oneindige, zoodat hij
zich eindelijk daarmee één weet, die is onsterfelijk; eene andere
,onsterflijkheid is er niet.
,
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Doordat elk, die waarlijk godsdienstig is, zich aan anderen
geeft en anderen wederkeerig op hem werken, ontstaat de
godsdienstige gemeenschap, de Kerk.
De verschijning van dit boek baarde heel wat opzien en
beweging en aan voor- en tegenstanders ontbrak het niet.
Na eenige Iotswisseling werd hijg tot hoogleeraar aan de
Berlijnsche Hoogeschool benoemd en onvermoeid arbeidde hij
als Professor, als prediker en als schrijver. Alle gewichtige
vragen van den dag hadden zijne belangstelling en hij ijverde
zeer voor de vereeniging van de Luthersche met de Gereformeerde Kerk en voor losmaking van de Kerk van den
Staat. De verplichte belijdenis bestreed hij vinnig en evenzeer
zag hijg met schrik het opkomend confessionalisme, d.i. het
ijveren voor de rechtzinnige belijdenis. De beginselen van
de Fransche revolutie was hij ' van harte toegedaan, al kon
hij den koningsmoord van 1793 ook niet goedkeuren, niet
zoozeer, omdat het den moord van een gekroond hoofd gold,
alswel, omdat niemand het recht had z'n medemensch het
leven te benemen.
Toch hadden in den loop der jaren de denkbeelden van
Schleiermacher eene g^roote wijziging ondergaan. Dit bleek uit
,
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zijne Geloofsleer, die in 1822 verscheen. In dit werk leert hij,

dat men, om het eigenaardige karakter van het Christendom
te leeren kennen, tot Christus terug moet gaan. Diens beeld
is in den Bijbel te vinden, evenals de teekening van den
mensch. Van ' Christus gaat de verlossing uit, waaruit volgt,
dat Deze dus geen verlossing noodig heeft gehad en zonder
zonde is geweest. Bij' alle anderen is het Godsbewustzijn verduisterd en daarom zijn zij- tot het goede ongeschikt. Natuurlijk
trok die Christus ontvankelijke zielen aan. Zij teekenden Zijn
beeld in de Evangeliën, waardoor het in de Kerk, dat is de
gemeenschap der geloovigen, bleef voortleven. Alleen wie
zich hierbij aansluiten, ondervinden Christus' gemeenschap.
Inderdaad eene merkwaardige wijziging van denkbeelden,
vergeleken met de ideeën, die hij in zijne „Redevoeringen'
ontwikkeld had.
Ook dit boek werd druk besproken, maar aan weinigen
voldeed het. De Orthodoxen noemden hem een ondergraver
van den Godsdienst en de andere partij beschuldigde hem
;
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zelfs van opzettelijk bedrog, daar hij, Orthodox wilde schijnen,
ofschoon hij het niet was.
Misschien is de „Geloofsleer" te beschouwen als eene poging
om verzoening te brengen tusschen gelooven en weten.
In 't laatst van z'n leven troffen Schleiermacher groote rampen, in 1820 verloor hij, ,zijn eenig zoontje en twee jaren later
zijne geliefde zuster.
Intusschen waren ook zijne dagen geteld. Den 6en Februari
1834 werd hij door eenti hevige longontsteking aangetast,
die zeven dagen later aan zijn werkzaam leven een einde
maakte.
De eigenlijke vaders der Moderne Theologie waren de
Tubinger Godgeleerden: Professor Ferdinand Christiaan Baur
en z'n school. Baur begon de boeken van het Nieuwe Testament aan de nieuwere wetenschap te toetsen en kwam tot
het droeve resultaat van ontkenning en verwerping, dat het
kenmerk is van het Modernisme. Baur zelf stierf in 1860.'
De grootste twijfelaar van den nieuweren tijd was David
Friedrich Strauss, die den 27en Januari 1808 te Ludwigsburg
geboren werd. Zijn vader, een kleinhandelaar, was een man
met een ijzeren wil, een dichterlijken aanleg en een onverzadelijken trek naar studie, welke eigenschappen in niet
mindere mate den zoon waren toebedeeld. Wat hijs echter,
helaas! met zijnen vader niet gemeen had, was diens onwrikbaar geloof aan de waarheid der Heilige Schrift en het
verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus.
Reeds als knaap openbaarde zich het sterk geheugen, het
vlugge verstand en de rijke aanleg van den jongen Strauss,
die aan het Evangelisch Seminarie te Blaubeuren, waar de
reeds genoemde Baur zijn leermeester was, boven al zijne
medescholieren uitmuntte.
In 1825 vertrok hij als student naar Tubingen, waar hijf
zich aanvankelijk aan Somnambulisme, Theosofie en dergelijke
geheimzinnigheden overgaf. Door Schleiermacher aan dien
invloed onttrokken, volgde hij met geestdrift de lessen der
Tubingsche godgeleerden, inzonderheid van Prof. Baur en nam
hunne leerstellingen maar al te getrouw over.
Nadat hij zijne studiën voltooid had, was hij eenige jaren
werkzaam, eerst als hulpprediker, daarna als onderwijzer.
,
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Vervolgens legde hij z'n ambt neder om zich geheel aan zijne
studiën te kunnen wijden. Reeds lang toch had hij, het plan
gevormd een leven van Jezus te schrijven en hij had daarover
zóoveel nagedacht, dat het geheele werk van 1400 bladzijden
in één jaar voltooid was. In 1835 verscheen het boek onder
den titel van: ,,Het leven van Jezus, critisch bewerkt." In dit
werk gaf de schrijver een critiek der Evangelie-geschiedenis.
Op den voorgrond plaatste hij, de stelling: „Wonderen zijn
onmogelijk." Op die wijze werd de gansche Evangelie-geschiedenis mythe of verdichting genoemd. Ontzaglijk was de opgang, die dit boek maakte. Vier verschillende herdrukken
volgden elkaar in korten tijd op en in vele talen werd he
overgezet. Aan heftige bestrijders ontbrak het hem natuurlijk
evenmin als aan bewonderaars.
}Strauss zelf scheen intusschen niet zoo innig overtuigd te
zijn van ede onweerlegbaarheid zijner bewijzen, want bij! de
derde uitgave van zijn boek nam hij, om zijne tegenstanders
te believen, de meest opzienbarende stellingen terug. Zoo handelt iemand niet, die van de waarheid zijner denkbeelden ten
volle overtuigd is!
Omstreeks dezen tijd bood de vrijzinnige Regeering van
Zurich hem een Professoraat in de Godgeleerdheid aan, maar
de tegenstand van het volk was zoo hevig, dat de Raadt
verplicht was de benoeming in te trekken. Dit verbitterde
hem dermate, dat hij, toen een vierde druk van zijn boek
noodig was, al de teruggenomen stellingen weer plaatste en
voortaan een ambteloos leven leidde.
In 1840 verscheen zijn „Christelijke Geloofsleer ", waarin hij
de meest algemeen aangenomen leerstellingen verwierp . God
is niet persoonlijk; het geloof aan de onsterfelijkheid is de
laatste vijand, die de critiek te bestrijden en zoo mogelijk te
.overwinnen heeft.
Met dit werk, dat ook veel opzien baarde, verliet Strauss
het pad der Theologische wetenschap en wijdde zich voorts
twintig jaren lang aan de letteren.
In 1842 trad hij in het huwelijk met eene bekende zangeres,
maar reeds na vijf jaren werd deze echtverbintenis met onderling goedvinden ontbonden, daar beide echtgenooten te zeer
verschilden in karakter en ontwikkeling. Strauss behield zijne
,
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beide kinderen en leidde voortaan een zwervend leven.
Twee jaren voor zijn dood, in 1872, verscheen zijn laatste
werk onder den titel „Het oude en het nieuwe geloof, eene
belijdenis." Hij schreef dit boek, omdat hij, der wereld niets
wil schuldig b-lijven en opdat men wete, wat men aan hem
heeft. Het boek is verdeeld in twee afdeelingen. Elke afdeeling
bevat eene vraag, die uitvoerig beantwoord wordt. Deze
vragen luiden: 1. Zijn we nog Christenen? 2. Hebben we
nog godsdienst? 3. Welke is onze wereldbeschouwing? 4. Hoe
regelen wij ons leven? De eerste vraag wordt ontkennend
beantwoord; hij en de zijnen zijn geen Christenen meer, daar
ze het oude kerkgeloof, de Christelijke dogma's en de
wonderverhalen aangaande Jezus niet meer willen aannemen.
Daarmee willen ze echter niet gezegd hebben, dat ze geen
godsdienst hebben, want die hebben ze wel. Ze aanbidden
wel geen persoonlijken God, maar zij: verlaten zich op het
Universum met zijne doelmatigheid en volkomenheid. Bij de
beantwoording der derde en vierde vraag toont de schrijver
aan, dat wijl de dingen tot hunne natuurlijke oorzaken en de
handelingen der menschen tot hunne natuurlijke motieven
moeten terug voeren. Verder behandelt hij in dit werk vele
belangrijke vragen, al is het dan soms ook tamelijk oppervlakkig.
Dit boek maakte nog , meer opgang dan zijne vorige werken.
In een half jaar tijds toch verschenen niet minder dan zes
herdrukken en dat de bestrijding scherp was is te begrijpen,
vooral van de zijde der Liberalen, die zich haastten te verklaren, dat zij+ geenszins tot de partijgenooten van Strauss
behoorden. Niet ten onrechte werd van rechtzinnige zijde
beweerd, dat in dit beruchte boek het Ongeloof in al zijne
naaktheid werd ten toon gesteld.
In 't laatst zijns levens werd Strauss aangetast door een
soort van kanker in de ingewanden, die zijne krachten spoedig
sloopte. Hij leed kalm, werkte zooveel zijne pijnen het toelieten
en overleed den Sen Februari 1874, den naam nalatende, dat
hij een der hevigste bestrijders van Gods Woord was geweest
en een der heftigste apostelen van het Ongeloof kan worden
genoemd.
Inderdaad eene diep treurige vermaardheid!
,
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LXVI.
De Synodale Organisatie.

Toen in het jaar 1795 in ons vaderland de Revolutie zege
kwamen de Gereformeerde Kerken dezer landen in-vierd,
eene andere verhouding te staan tot den Staat. Immers, het
beginsel van Scheiding tusschen Kerk en Staat was aangenomen en nu hield de bevoorrechting der Gereformeerde
Kerken bioven de andere Kerkgenootschappen op en vooral
op financiëel gebied werd diep verandering al zeer spoedig
merkbaar. Hoeveel er echter ook veranderde, de Organisatie
der Kerk bleef onaangetast. Wel liet Lodewijk Napoleon, van
1806-1810 Koning van Holland, in 1809 een Concept-Reglement op de Organisatie van het „Hervormd Kerkgenootschap"
gereed maken, maar. door zijn overhaast vertrek in 1810
kwam dit Reglement zelfs niet in behandeling. De Organisatie
bleef dus op den ouden voet gehandhaafd, want de verandering, die de machtige Keizer Napoleon, na onze inlijving bij
Frankrijk, van plan was in te voeren, werd verhinderd door
den loop der politiek's gebeurtenissen.
Een nieuw tijdperk brak voor de Gereformeerde Kerken
in ons land aan bij de verheffing; van Oranje tot, de Koninklijke
waardigheid. In 't begin was Koning Willem I niet genegen
om zich te mengen in de huishoudelijke aangelegenheden
der Kerk, want nog in 1814 verklaarde hij, dat de Regeering
in kerkelijke zaken alleen bevoegd was tot het nemen van
financiëele maatregelen. Een jaar later echter benoemde de
Vorst eene commissie van elf predikanten uit de verschillende
;
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provinciën onder voorzitterschap van den Secretaris van Staat
om een Concept-Reglement op het bestuur der Hervormde
Kerk te ontwerpen. Toen het ontwerp gereed was en de ,Raad
van State er 't een en ander in gewijzigd had, werd het aan
de goedkeuring des Konings onderworpen, die er nog heel
wat veranderingen maakte en het vervolgens als Algemeens
Reglement van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap
vaststelde. In Mei 1816 kwam op koninklijk bevel een door
hem aangestelde Synode samen, welker zittingen door den
Commissaris-Generaal met een toespraak geopend werden. De
Synode, met koninklijk gezag bekleed en uit den aard der
zaak de gewillige dienaar des Konings, was oppermachtig
tegenover de Kerk, de ambtsdragers en de lidmaten. Zonder
lastbrieven der ,gemeenten berustte nu voortaan de hoogste
wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht b^iji de
Synodale Kerkregeering.
Deze inrichting is in alle opzichten in strijd met `het Gereformeerde kerkrecht. Immers, de Dordtsche Kerkenorde van
1619 kent geen andere heerschende macht over de Kerken
dan die van Koning? Jezus zelf, wiens ambtsdragers slechts
eene bedienende macht hebben, omschreven in en gebonden
aan het Woord van hun Koning. Door deze ambtsdragers,
die samen den Kerkeraad vormen, regeert Jezus zelf Zijne
Kerk, d.i. de vergadering Zijner gelolovigen in stad of dorp .
Omdat eene plaatselijke Kerk, krachtens de eenheid van het
lichaam van Christus, niet op zichzelf mag blijven staan, maar
ook met de gedeeltelijke openbaringen van dat lichaam aan
naburige plaatsen gemeenschap der heiligen moet oefenen,
komen de naburige Kerken in Classen,, 'de Classen in Provinciale
Synoden en deze laatste in Nationale Synoden samen tot
onderlinge opbouwing en bewaring.
Deze zijn de zoogenaairide „meerdere" vergaderingen, dus
genoemd, niet omdat zij hooger zijn dan de Kerkeraden, maar
alleen omdat ze talrijker zijn. Nu hebben deze grootere vergaderingen wel zeker zeggenschap over de kleinere, maar dit
is alleen vrucht van gemeenschappelijk overleg en altijd ge
-bonde
begrensd door Gods Woord.
De Classe of 'Synode bestaat slechts zoolang de Kerken
Classicaal of Synodaal saamvergaderen en als uitvoerders van
,
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de genomen besluiten treden Deputaten der Classe of Synode
op, maar van „hoog+ere Besturen" is in do Dordtsche Kerken
geen sprake.
-orde
De Koning had dus door zijne veranderingen zich schromelijk vergrepen aan de rechten der Kerk, maar de meesten
legden er zich stil hij neer en de Liberalen juichten over de
gemaakte groote veranderingen. De Classe Amsterdam zond
echter eene commissie met een bezwaarschrift naar den Koning
doch deze commissie ontving het antwoord, dat de Vorst zich
het recht voorbehield wijzigingen te maken in het bestuur
der Kerk, wier leeraars uit 's lands kas bezoldigd werden.
Wat de leer betrof, kon het Reglement zelf hen geruststellen,
want in Art. 9 werd van de Kerkbesturen de handhaving
van de leer der Hervormde Kerk gevorderd.
Men legde zich bij dit antwoord neder, doch weldra bleek,
dat ook de kerkleer niet onaangetast zou blijven. Al spoedig
toch wijzigde de nieuwe Synode het onderteekenings-formulier
voor aanstaande predikanten in dier voege, dat ze niet meer
tot onderteekening verplicht waren omdat, maar voor zooverre
de leer met Gods Woord overeen kwam. Hierdoor werd de
kansel opengesteld voor mannen van allerlei richting en aan
de leugen een vrijbrief geschonken om ongehinderd de ge-

opende kerkdeur binnen te treden.
Stilzwijgend berustten de meesten bij dit uitwissohen der
grenslijnen tusschen geloof en ongeloof, maar toch werd hier
en daar eene waarschuwende stem vernomen.
Het tweede eeuwfeest der Dordtsche Synode ging in 1819
schier onopgemerkt voorbij. Immers, men gevoelde zich vol
tegenwoordige en roemde in dwaze zelfmisleiding-danmeth
de voortreffelijkheid van Kerk en leeraren en luide prees men
den vrede en de verdraagzaamheid, waarmede men in liefde
elkaar verdroeg.
Daar werd plotseling die rustige rust verstoord door den
Leidschen predikant Ds. Schetsman, die met zijn boek ,,Eer
zuil voor de Dordtsche Synode" openlijk in 't krijt trad voor
de leer der Vaderen, of liever voor de onvervalschte leer van
de Heilige Schrift.
De koene strijder voor de waarheid werd met smaad en
laster overladen, want zijn geschrift verwekte een storm van
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verontwaardiging, maar de trouwe wachter op Sions muren
was toch een middel geweest in de hand 'des Heeren om veler
oogen te openen voor het toenemend verval; er begon weer
een vragen te komen naar de oude paden, die men moedwillig
verlaten had.
Eenige jaren later, in 1827, gaf Ds. Molenaar van Den Haag
z'n „Adres aan al mijne Hervormde geloofsgenooten" uit. De
schrijver, die uit overgroote voorzichtigheid zijn naam verzweeg, behandelde in dit werkje het verval van godsdienst
en Kerk. Met nadruk wees hijg op, de algemeene afwijking
van de Gereformeerde beginselen, zoowel in leer als in leven.
Sterk gispte hij de nieuwe onderteekeningsformule voor de
aanstaande leeraars der Kerk, waarin hij; niet alleen eene
losmaking van den band der formulieren zag, maar ook eene
oneerlijkheid tegenover de gemeente.
Machtig was 'de indruk, welken dit eenvoudige woord
maakte. In 't zelfde jaar, waarin het de pers verliet, werd
het acht maal herdrukt. Het verwekte ,zoo groote opschudding,
dat de Koning den Minister van Justitie gelastte een streng
onderzoek in te stellen, wie de schrijver was. Deze werd
spoedig ontdekt en voor den Minister van Eeredienst geroepen
om zich te verantwoorden. De goede vreesachtige man beloofde
beterschap, verzekerende, dat hij niets ondernemen zou wat
de rust der Kerk zou kunnen, verstoren. In een koninklijk
besluit, dat aan alle Kerkeraden gezonden werd, werd kennis
gegeven van Molenaar's belofte, met de bijvoeging, dat Z. M.
„deze onaangename zaak zou laten rusten, in het vertrouwen,
dat Ds. Molenaar zich zorgvuldig zou onthouden van alles,
wat de rust der Kerk zou kunnen verstoren en hij! zich overeenkomstig de Reglementen der Kerk zou gedragen." De
Haagsche predikant 'bleef aan zijne belofte getrouw en hield zich
verre van den kerkelijken strijd dier dagen, eene handel
waarvoor hem de bedenkelijke eer te beurt viel, dat hij-wijze,
door den Koning benoemd werd tot Ridder der orde van
den Nederlandschen Leeuw. De gevolgen zijner daad waren
echter niet meer te keeren.
Een bewijs voor de echt kleinzielige afkeer van de waarheid
en daarom ook van die mannen, die openlijk durfden op tg
komen voor de eere Gods, levert de schandelijke behandeling,
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den Godvruchtigen leeeraar Herman Friedrich Kohlbrugge
aangedaan.
Deze merkwaardige man was in het jaar 1827, nadat hiji
zijne studiën voltooid had, tot proponent bevorderd bij. de
Hersteld-Luthersche Kerk te Amsterdam. -Onder grooten toeloop predikte Kohlbrugge in deze gemeente met jeugdig vuur
's menschen volk-omen ellende, de noodzakelijkheid van geloof
en wedergeboorte door almachtige genade, de rechtvaardiging
des zondaars voor God door het geloof alleen en de Benig
geldende gerechtigheid van Christus. Tevens vergat hij niet,
te wijzen op de gevaren eener doode rechtzinnigheid, maar
drong er steeds op' aan, dat belijdenis en leven met elkander
gepaard moeten gaan. Weldra leverde hij een aanklacht in
tegen een der predikanten zijner gemeente wegens onrecht
doch het Luthersche Consistorie handhaafde dien-zinghed,
leeraar, noemde de aanklacht van Kohlbrugge laster en beval
hem dien onmiddellijk te herroepen. Dit was den jeugdigen
man, die ernst met zijn heilig dienstwerk maakte, onmogelijk
en daarom volgde reeds in Mei van hetzelfde jaar, waarin hij
beroepbaar verklaard was, zijne afzetting. Kohlbrugge begaf
zich daarop naar Utrecht, waar hij twee jaren later promoveerde tot Doctor in de Godgeleerdheid met een proefschrift
over Psalm 45. Voortgezette studie en het verkeer met Ds.
Laatsman, predikant te Rheden, brachten hem in aanraking
met de werken van Calvijn en met de geschriften van
schrijvers uit den bloeitijd der Gereformeerde Theologie in
ons land. Het ijverig onderzoek dezer geschriften wijzigde
zijne denkbeelden dermate, dat hij van Luthersch Gereformeerd werd en begeerte had zich bij' de kerk zijner keuze te
voegen. Hij: diende daartoe bij den Kerkeraad van Utrecht
een verzoekschrift in, mede namens zijne vrouw, maar na
eindeloos onderhandelen, werden beiden afgewezen.
De Kerkbesturen waren zóó beducht over den invloed van
dezen innig vromen Godgeleerde, dat de Synode in 1830 een
wetsartikel inlaschte, waardoor voor altijd de deur der Kerk
gesloten werd voor hem, die de Belijdenis dier Kerk van
harte als de zijne erkende en liefhad. De miskende man heeft
over zijne smadelijke bejegening een geschrift in 't licht
gegeven, dat tot titel voert: „Het lidmaatschap der Hervormde
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Gemeente hier te lande mij willekeurig belet." Zijne echtgenoote was intusschen onder al deze droevige omstandigheden
bezweken en was van de strijdende tot de triomfeelrende Kerk
overgegaan, zoodat zij de inschrijving in een aardsch lidmatenboek niet meer noodig had. De zwaar beproefde man eindigde
zijn geschrift aan het sterfbed zijner vrouw. „Ik heb dit
schrijven geëindigd," zoo zegt hij, „aan de sponde mijner
doodkranke echtgenoote. Niemand verdenke in zulke plechtige
oogenblikken mijn hart. Ik ben sterflijk; misschien nog een
weinig strijd, tranen, verdrukking en beproeving voor mij, en
ik juich met haar en alle verlosten voor den troon van het
Lam Gods, dat mij heeft liefgehad en mij gewasschen heeft
van al mijn zonden in Zijn dierbaar bloed." Groote verontwaardiging verwekte bij de lezing van dit geschrift het
onverantwoordelijk gedrag der Kerkbesturen en sommigen
van Kohlbrugge's vrienden drongen op eene afscheiding aan,
waarbij hij een der leiders zou zijn, maar hiertoe was hij', niet
te bewegen. Korten tijd later nam hij afscheid van den
vriendenkring, die zich te Utrecht rondom dezen diepen
Schriftverklaarder verzameld had en vertrok hij naar Duitschland. Ook hier echter bleven de Kerken voor hem gesloten,
daar men bevreesd was dat hij, :als bekend Calvinist, do
Unie zou tegenwerken. Teleurgesteld in zijne liefste verwachtingen keerde hij naar Utrecht terug, maar Bene door hem
uitgegeven leerrede over Romeinen 7 :14, waarin zijne eigen
opvatting van de heiligmaking doorstraalt, vervreemdde-ardige
velen zijner vroegere vrienden en vereerders van hem, zoodat
Eiji weer nagenoeg alleen stond. Eindelijk kwam er uitkomst
voor den miskenden man; in 1846 werd hij beroepen tot
leeraar der Gereformeerde gemeente te Elberfeld. Met dankbaarheid, zij het ook met weemoed, dat hij in zijn vaderland
het Woord Gods niet bedienen mocht, nam hij: het op hem
uitgebracht beroep aan, maar nieuwe teleurstelling wachtte
hem. Niet minder dan zeven predikanten, tot wie hij het
verzoek gericht had hem te willen ordenen, weigerden beslist
hem dezen dienst te bewijzen. Toen maakte hij gebruik van
het ambt der geloovigen en liet zich met gebed en handoplegging van de ouderlingen zijner gemeente tot zijn gewichtig
doch heerlijk dienstwerk inleiden. Groot is de invloed geweest,
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dien deze uitnemende godgeleerde heeft uitgeoefend, niet alleen
in de stad zijner inwoning maar verre daar buiten, tot zelfs
in Bohemen. Niet het minst echter in ons vaderland, waar de
officieele Kerkbesturen hem zelfs een plaatsje in het lidmatenboek weigerden, werden zijne geschriften door duizenden
gelezen, en vooral in die steden en dorpen, waar de Gereformeerde leer niet meer op- de kansels gehoord werd, kwamen
hare belijders op den dag des Heeren in kleiner of grooter
kringen samen, om te genieten van zijne preeken en daardoor
opgebouwd te worden in hun allerheiligst geloof. Velen van
deze vrienden getroostten zich vaak de moeite en de kosten
('t waren voor een groot deel de „kleine luijden") om naar
Elberfeld te reizen, teneinde hunne kinderen door Kohlbrugge
te laten doopen.
Later zijn leerlingen van dezen vromen en diep ingeleiden
godgeleerde in de Hervormde Kerk als predikanten toegelaten.
Sommigen dier mannen zijn in eigenaardige opvattingen
echter verder gegaan dan hun meester.
Het ►onrecht, hem in ons land door de Kerkbesturen aangedaan, is in 't laatst zijns levens gedeeltelijk hersteld. Op
enkele, plaatsen toch werd hem nu en dan toegestaan den
kansel te beklimmen; zoo preekte hijg den 12en November
1871 te Amsterdam, waar de welbekende Dr. A. Kuijper, die
destijds aldaar predikant was, hem een beurt afstond. Hoe
moet de miskende man te moede zijn geweest, toen het
geleden onrecht geheel werd opgeheven en de gemeente
te Zoutelande in Zeeland hem beriep als Dienaar des Woords.
Toch meende hij voor dit beroep te moeten bedanken, daar
zijne gemeente hem lief en dierbaar was geworden. Na een
rijk gezegenden arbeid van zeven en twintig jaren als herder
en leeraar stierf hij den 5en Maart 1875 in den ouderdom
van twee en zeventig jaar.
Vooral door zijne talrijke geschriften spreekt deze van God
geleerden godgeleerde nog nadat hij gestorven is. Ook van hem
geldt het woord: „De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot
zegening zijn."

LX VII.
De Reveil.

Vóór het tot een breken kwam met de Organisatie van
1816, ontstond er in ons land eene opwekking over een deel
des volks, die onder den naam van den Réveil bekend is.
Deze opwekking was een uitheemsche plant, uit Zwitserland
op onze erve overgebracht. Nationaal is de Réveil nooit geworden; gepopulariseerd is hij door niemand en van het
begin af droeg hij een aristocratisch karakter. Aan den
Calvinistischen aard van ons volksleven is deze beweging dan
ook vreemd gebleven, zoodat slechts een deel van ons volk
er door aangegrepen werd en zijg, die er buiten stonden,
volstrekt niet allen behoorden tot hen, die buiten den kring
der geloovigen moeten gerekend worden. De Réveil legde
den nadruk op wedergeboorte en persoonlijk geloof, op het
zoeken van wat verloren is. Maar deze kostelijke en onmisbare
zaken openbaarde het Calvinisme ook in zijn bloeitijd. Tegenover deze lichtzijden staan ook bedenkelijke schaduwzijden.
De Réveil toch was meer een zaak van het gevoel dan wel
van het verstand. Bilderdijk, de voorlooper ,van deze, beweging,
schreef in 1822: „De geheele godsdienst behoort tot het gevoel,
is waarlijk gegrond in de inwendige bevinding." Het gevolg
hiervan was, dat de Réveil op het stuk der dogmatiek tamelijk
zwak was; hij gaf geen afgerond geheel van leerstellingen,
of juister gezegd: hij zag nu juist niet zoo heel scherp op
het gebied der belijdenis. Feitelijk had :hij maar drie dogma's:
de Godheid van Christus, Zijn plaatsvervangend lijden en
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sterven en de ingeving der Heilige Schrift. Als voorlooper van
den Réveil moet Mr. Willem Bilderdijk genoemd worden,
een man van buitengewone dichtergaven en zeldzame geleerdheid, de koene strijder voor de waarheid; de man, die het
waagde tegen deze dwaze zelfgenoegzaamheid en vergoding
zijns tijds zijne machtige stem te verheffen, „een wangeluid
in het koor der voldaanheid", vaak , schril soms onbillijk zelfs,
doch tevens heilzaam,. Na een fel bewogen leven vestigde de
miskende geleerde zich in 1817 te Leiden, waar hij voor een
uitgelezen kring van jongelingen een cursus opende voor de
Geschiedenis des Vaderlands in anti-libertijnschen en antiArminiaanschen geest. Uit dezen talentvollen studentenkring
zijn de mannen voortgekomen, die den strijd zouden aanbinden
tegen den revolutie-geest in Kerk en Staat. De meest bekende
kampioenen voor waarheid en recht, uit de Bilderdijksche
school voortgekomen, zijn o.a. Da Costa, Van der Kemp,
Baron van Wassenaar van Katwijk, Groen van Prinsterer,
Jhr. Elout van Soeterwoude en Capadose. Laatstgenoemde
was geneeskundige, de overigen waren rechtsgeleerden.
Da Costa, de bezielde dichter, doctor in de rechten en de
letteren, was een geboren Jood, evenals zijn vriend Capadose.
Hij was een der meest geliefde leerlingen van Bilderdijk en
zeker niet het minst door middel van den omgang met en
het onderwijs van den grooten meester had hij den Christus
des Heeren als Zijn Zaligmaker gevonden. Door Ds. Egeling
den Zoen October 1822 te Leiden gedoopt tegelijk met Capadose, goot hij zijn gansche ziel uit in het heerlijk schoone
gedicht „God met ons". Een jaar later opende de hoogst
begaafde dichter den strijd tegen het ongeloof met de uitgave
van een geschrift „Bezwaren tegen den Geest der eeuw",
waarin hij het hoog geroemde heden stelde tegenover het
diep veracht verleden. Dit geschrift verwekte eene heftige
verontwaardiging. Nog meer hoon en spot werd naar het
hoofd van den jeugdigen schrijver geslingerd dan vijf jaren
vroeger Ds. Schotsman getroffen had en Bilderdijk zelf
greep naar zijne scherpe pen om den geliefden leerling
te verdedigen tegen de mokerslagen van den smaad en
den laster. De geduchte aanval van Da Costa op den
geest der eeuw had echter doel getroffen; het geweten
,
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van velen werd wakker geschud en de zelfgenoegzaamheid
kreeg een knak, dien het nimmer te boven kwam. Het bemoedigend slot der „Bezwaren": „Uit deze duisternis zal weder
licht te voorschijn komen. Wij mogen in Christus op een,
naderend herstel van de afdwalingen en van de gruwelen,
die wij beleven, hopen" deze woorden vonden bij velen
weerklank. Dit slotwoord werd de leuze van den Reveil. Van
nu af werd Da Costa dan ook de man, waarom allen zich
vereenigden, die ook maar eenigermate met den Réveil in
betrekking stonden. De dichter werd Evangelist. Te Amsterdam, waar hij zich gevestigd had, hield hij des Zondagsavonds
aan zijn huis Bijbellezingen, terwijl hij op Vrijdagavond de
aanzienlijken der hoofdstad om zich vereenigde en weldra
brachten deze zoogenaa,mde soirées réligieses den zegen van
den Réveil ook over tot de kringen der aanzienlijken in de
andere groote steden.
Zijne Bijbellezingen zijn later in druk verschenen.
Da Costa bracht dus den Réveil tot de hoogere standen en
werd in dezen arbeid krachtig gesteund door de geschriften
en de toespraken vn Fransche predikanten, die hier tijdelijk
vertoefden, zooals Merle d'Aubigné en Malan; ook door
anderen, zooals de Waalsche predikanten Secretan, Pierre
Chevalier en Bahler. Hoewel de predikanten zich dus volstrekt
niet allen aan deze beweging onttrokken, toonde toch de
Réveil geen kerkelijk karakter, maar openbaarde zich meer
als een leekenarbeid. Wat Da Costa te Amsterdam deed,
trachtte Dr. Capadose op zijne wijze te bereiken in Den Haag
met zijne oefeningen, en hun arbeid werd gewoonlijk meer
gewaardeerd dan de -bediening des Woords door geordende
leeraren. De predikanten, die dan ook in den arbeid dezer
beweging meegingen, z.a. Ds. Ter Borg, predikant bij de
Doopsgezinde gemeente te Amsterdam, Ds. Laatsman, Her
vormd leeraar te Rheden, e.a. waren meer huns ondanks meegegaan dan krachtens hun ambt.
De Réveil kwam tot zijne volle ontwikkeling in de jaren
1845 1854, toen mannen van deze beweging te Amsterdam
samen kwamen in de Vergaderingen der Christelijke Vrienden.
Op deze samenkomsten, die jaarlijks plaats hadden, werden
de belangen van Kerk, Staat en Maatschappij behandeld.
,

Vooral op het gebied der Christelijke barmhartigheid hebben
deze vergaderingen heerlijke vruchten afgeworpen. Aan Ds.
0. G. Heldring (1804-1876), predikant te Hemmen, den
stichter van 't asyl Steenbeek voor gevallen vrouwen en meisjes
te Zetten, komt de eere toe het plan tot de samenkomsten
der Christelijke Vrienden ontworpen te hebben. Haar Voor
welbekende Mr. Groen van Prinsterer, de leider-ziterwasd
der Anti-revolutionnaire partij, de voortreffelijke geschied
tegenstander van den liberalen Minis--schrijve,dpnl
ter Thorbecke, de man, wiens leuze het was: „Tegen de Revolutie het Evangelie", de vader van het Christelijk Onderwijs,
de -edele strijder voor de eere Gods op alle terrein des levens,
de bekwame staatsman, wiens hoogste roem was Evangelie.
belijder te zijn.
Willem de Clercq, de begaafde improvisator, de man, die
het middel had mogen zijn om Groen van Prinsterer dieper
in den Réveil te mogen inleiden, werd evenmin op del . ver,
gaderingen gemist als Da Costa en Capadose. O-ok J. A.
Wormser, deurwaarder bij de Amsterdamsche rechtbank, behoorde tot de Christelijke Vrienden. Zijn ideaal was: de vereeniging van allen, die waarlijk tot de Gemeente des Heeren
behoorden.
Da Costa verklaarde van dezen man, die aan een ruim
hart een scherpen blik en een helder hoofd paarde, dat, als
hij Minister was, Wormser geen oogenblik langer deurwaarder
zou blijven. Hij was de schrijver van het bekende werkje
over den Kinderdoop en tevens de vader van het Seminarie
tot opleiding van Gereformeerde leeraars en zendelingen
onverschillig van welke gezindheid, mits men de Gereformeerde
prediking slechts begeerde. Zijne pogingen leden echter schip
breuk door het gemis aan samenwerking met de Afgescheidenen, die in 1854 eene eigene Theologische School stichtten.
Later, toen de bekeerde Jood Dr. ,Schwartz in 1850 te Amsterdam kwam, werd het plan van een Gereformeerd Seminarium weer opgevat en in 1853 geopend met Dr. Schwartz
en Da Costa als docenten. Tot bloei kwam dit Seminarie
echter niet, want de hoop, dat de aldaar gevormde jonge
mannen als predikanten in de Hervormde Kerk zouden toegelaten worden, bleek ijdel te zijn.
{
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Dr. Schwartz arbeidde niet alleen in de vergaderingen der
Christelijke Vrienden en als leeraar aan 't Seminarie, maar
ook als -prediker en als redacteur van, het door hem opgerichte
weekblad „De Heraut." In 1864 vertrok hij naar Londen, waar
hij zes jaren later overleed.
De eenige democraat in den aristocratischen kring van den
Réveil was Ds. J. de Liefde. In 1839 werd hij Doopsgezind
predikant te Zutphen, maar toen hij tot bekeering kwam,
geraakte hij in een uiterst moeilijke verhouding tot zijne
liberale gemeente. De toestand werd op 't laatst zóó gespannen,
dat hij, in 1848 ontslagen werd. Op verlangen zijner talrijke
vrienden, meestal „kleine luij:den" uit de Hervormde Kerk,
werd hij voorganger eener vrije gemeente te Zutphen. Een
poos ging het werk voorspoedig, totdat ook in de pas gestichte
gemeente moeilijkheden rezen van bedenkelijker aard. Zijne
gemeenteleden begeerden - n.l. dat hij den H. Doop aan hunne
kinderen bedienen zou en dit nu was hem onmogelijk. Wel
was hij van harte de Calvinistische beginselen toegedaan,
gelijk ook trouwens uit zijne predikatiën genoegzaam bleek,
maar op het punt van den Doop week hij af, daar hij den
Doop der bejaarden voorstond. Tevergeefs was het, dat hij
aanbood zijne preekbeurt af testaan aan een Gereformeerd
leeraar, als er ouders waren, die den doop voor hun kind
begeerden; zij, die hem vroeger op de handen gedragen hadden,
mistrouwden hem en hij was verplicht ook dezen kring te
verlaten, terwijl de vrije gemeente weldra uiteen spatte, nu
ze den leider miste. Ook te Amsterdam stichtte hij eerre vrije
gemeente en daar zoowel als op. de vergaderingen der Christelijke Vrienden ijverde niemand harder voor het breken met
de Synodale Organisatie dan hij. Geheel in den geest van den
Reveil stichtte hij in de hoofdstad de Vereeniging tot Heil
des Volks (1855), die nog bestaat en door haar arbeid in de
achterbuurten op Zondagsscholen, breischolen, volkslezingen
en huisbezoek voor honderden tot zegen was en nog is.
Later vertrok hij' naar Londen, waar hij door geschriften
arbeidde aan de uitbreiding van het Koninkrijk Gods, terwijl
hij des Zondags overal preekte, waar men hem den kansel
afstond. In 't laatst zijns levens keerde hij naar het vaderland
terug, waar hij weldra overleed. D!e Liefde bezat als volks- en
,
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kinderschrijver buitengewone talenten en door zijn vele geschriften is hij voor een grootgin kring tot zegen geweest.
Een bijzondere plaats onder de mannen van den Réveil
heeft Ds. Witteveen ingenomen door zijn streng kerkelijk.
standpunt. Eerst toen heem alle vooruitzichten op reformatie der
kerk door de kerk scheen afgesneden, heeft hijg gearbeid tot
reformatie door Evangelisatie en het stichten van Vrije Kerken.
Witteveen werd den 3en Mei 1819 te Oosthem in Friesland
geboren. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd had hij, vooral
onder den invloed zijner moeder en grootmoeder' godsdienstige
indrukken, die echter later verf lauwden. Zijn dienstplicht
volbracht hij te Harderwijk, waar zijn vader destijds predikant
was. Na zes jaren den soldatenrok gedragen te hebben, hervatte hij zijne afgebroken studiën en den 20en Juni 1846 werd
hij bevestigd als predikant te Ermelo oeps de Veluwe, waar hij
tot zijn dood werkzaam bleef, niettegenstaande hij vele beroepen ontving.
Ermelo had te dien tijde geen besten naam. Wel stonden
de bewoners bekend om hunne uitwendige orthodoxie, maar
tevens om hunne ruwheid van zeden. De jonge prediker,
die krachtig bekeerd was, drong niet alleen aan op rechtzinnigheid in de leer, maar ook op een leven, waardig het Evangelie
van Jezus Christus. Tevens ijverde hij sterk voor het Christelijk
Onderwijs en niet minder voor de Zending, en om al .deze
dingen ondervond hijg heftigen tegenstand. Ook hij, zou ondervinden, dat getrouwheid aan de Goddelijke voorschriften
noodwendig tot eene botsing moest leiden met een Kerkbestuur,
dat handhaving harer reglementen boven alles eischte.
Ds. Witteveen had de kerkelijke tucht toegepast op den koster
zijner gemeente, waaraan deze zich eerst onderwierp, maar
waar hij zich later tegen verzette. De leeraar werd voor het
Classikaal Bestuur van Harderwijk en vervolgens voor het
Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland gedaagd en daar hij
onverzettelijk bleek, werd hij in zijne bediening geschorste
Onder protest tegen deze onwettige schorsing wilde hijg op
Zondag 17 October 1859 naar gewoonte den kansel beklimmen,
maar zulks werd hem door de militaire macht, die den consulent der gemeente Ds. Ruijs van Putten ter hulpe was
gesteld, belet.
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Ds. Witteveen hield nu in de pastorie godsdienstoefening,
maar kort daarna werd hij afgezet en moest de pastorie ver
Maar Ermelo verliet hij niet. „De Heere Jezus," zoo-laten.
sprak hij, ,,heeft mij ,als predikant van Ermelo, aangesteld en
daarom kan geen Synodaal Bestuur mij afzetten. Ik blijf dus
herder en leeraar mijner , gemeente en ,trots de Synodale bullen
van afzetting mag ik Ermelo niet verlaten."
Een groot deel der gemeente bleef b'ij den getrouwen leeraar,
op wiens bediening in de laatste jaren veel zegen had gerust,
want door Gods genade waren vele zondaren tot bekeering
gekomen. De gemeente openbaarde zich thans vooral als
Zendingsgemeente. Er werd eene Zendingskerk gebouwd, een
Zendingshuis voor de opleiding van jonge mannen tot zendeling, eene Christelijke school en een huis van Barmhartigheid
voor de verpleging van kranken en verwaarloosden.
Betoonde Witteveen zich steeds een warm vriend van Israël,
het oude volk Gods, dei beminden om der vaderen wil,
vooral op het gebied der uitwendige Zending heeft hij veel
gearbeid. Hij wist in den lande belangstelling te wekken voor.
dezen arbeid in 's Heeren Wijngaard en zond de door hem
opgeleide Zendelingen naar Java, Sumatra en Egypte. Steeds
ijverde hij voor Zending d-oor de Kerk.
Witteveen heeft veel geleden, ook door de gedwongen
afzondering, waarin hij verkeerde en waartoe hij] gebracht
werd, doordat vele broederen hem in de ure der beproeving
alleen lieten staan, uit vrees, dat zij hunne positie zouden
benadeelen. De eenzame arbeider in den Wijngaard des
Heeren ontsliep in vrede op den 9en Mei 1884 in den ouderdom van ruim 71 jaren. Een eenvoudige grafsteen dekt het
graf, gedolven op den Godsakker bij •de door hem gestichte
Zendingskerk, met den tekst, die zijn lijf spreuk was: „Mijne
genade is u genoeg."
,

LX VIII.
De Afscheiding.

Terwijl in de hoofdstad des lands en ook op andere plaatsen.
de mannen van den Réveil en anderen met hen worstelden
tegen den geest der eeuw en ijverden voor kerkherstel zonder
de banden te verbreken, die hen aan de Synodale Organisatie
bond, was in twee dorpjes in het noorden en zuiden des lands,
de afscheiding reeds tot stand gekomen.
Te Ulrum in Groningen stond 'Hendrik de Cock als predikant sedert 1829. Als student had hij zijne opleiding ontvangen aan de Groninger Universiteit, waar de Gereformeerde
Theologie onbekend was of tenminste niet onderwezen werd.
Hierdoor stond hij' tegenover zijne gemeente, waar de Gereformeerde leer nog in eere was, als een vreemde. De omgang
met zijne gemeenteleden, het lezen van de geschriften van
den Graaf van Zuijlen, een der mannen van den Reveil, bovenal
de studie van Calvijn, brachten in zijne denkbeelden een
geheelen omkeer te weeg. Het duurde niet lang, of het geloof
der gemeente was ook den leeraar dierbaar geworden, die
thans een ijverig prediker der waarheid en een getrouw herder
der kudde geworden was.
Toen deze heerlijke verandering bekend was geworden,
kwamen degenen, die hongerden naar het Brood des Levens,
uit de omliggende plaatsen, tot zelfs uit Friesland, om den
jeugdigen prediker te hooreen., die in alles toonde een trouw
wachter te zijn op Sion's muren, in tegenstelling, helaas! met
de meesten zijner ambtsbroeders in zijne omgeving. Toen de
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Ulrumsche leeraar echter aan deze ho-orders, die tot eene
andere kerkelijke gemeente behoorden, niet alleen het Woord,
maar ook op hun verzoek den H. Doopi aan hunne kinderent
bediende, geraakte hij in moeilijkheden. In 1833 verbood het
Classikaal Bestuur hem het doopen van kinderen uit andere
gemeenten, maar Ds. De Cock stoorde zich aan dit verbod
niet en ging op dezelfde wijze voort. Toch brak het conflict
tusschen De Cock en de Synodale Organisatie niet uit over
de Doopsquaestie, maar om een tamelijk scherp geschrift, dat
hij had uitgegeven. De aanleiding was deze: Van de hand der
heeren Brouwer en Reddingius was een werkje verschenen,
waarin zij, volgens De Cock „van hun haat tegen het waarachtige Christendom, de Gereformeerde leer en de ware
Gereformeerden de onmiskenbaarste bewijzen gaven." De U1rumsche leeraar had daarop geantwoord en z'n geschrift tot
titel gegeven: „De schaapskooi van Christus aangetast door
twee wolven en verdedigd door H. de Cock." Om dit scherpte
verweerschrift werd hij voor het Classikaal Bestuur gedaagd,
dat hem gelastte, zijn geschreven woord te herroepen en toen
hij zulks weigerde, werd hij voor onbepaalden tijd geschorst,
doch met behoud van tractement. De geschorste predikant
beriep zich op het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen.
De reis naar de hoofdstad der provincie was uiterst moeilijk,
want de man was blootgesteld aan smaad en spot en mishandeling, ja, te Groningen had de politie de uiterste moeite
hem tegen het grauw te beschermen. Het Kerkbestuur, dat
hem zeer vijandig gezind was, verzwaarde zijn vonnis, door
de schorsing uit te strekken over twee jaren met inhouding
zijner jaarwedde.
Ds. de Cock onderwierp zich aan deze uitspraak en onthield
zich van allen kerkedienst, doch gaf tal van brochures in het
licht, dikwijls niet gespeend aan scherpe uitdrukkingen.
Intusschen had hid eene aanprijzende voorrede geschreven
voor een boekje, dat door zekeren Jacobus Klok, schilder te
Delfzijl, was opgesteld en waarin de Gezangbundel, die in
1807 was ingevoerd, als ,,een gehee} van 192 ,Sirenische
Minneliederen" werd getoetst, gewogen en te licht bevonden.
Ofschoon het gebruik van den Gezangbundel bijl den eeredienst verplichtend was gesteld, had De Cock dit reeds lang
,
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nagelaten, zonder dat het Kerkbestuur hem om deze zaak
bemoeilijkte, doch de uitgave van het boekje van Klok kostte
hem zijne betrekking; den 29en Mei 1834 werd hij, afgezet.
Daar hij van oordeel was, dat hij geen poging onbeproefd
mocht laten om recht te erlangen, wendde de afgezette predikant zich tot het Synodaal Kerkbestuur, door welke zaak hij
toonde, dat hij niet separatistisch gezind was. De Synode was
hem gunstiger gezind dan het Provinciaal Kerkbestuur, want
zij! schorste hem voor den tijd van een half jaar met de
bepaling, dat hij binnen dien termijn aan het Prov. Kerkbestuur van Groningen ,,zijn berouw en leedwezen zou moeten
betuigen wegens het bedrijf, waaraan hij schuldig was verklaard,
ter zake van de uitgave van het werkje, getiteld: De Evangelische Gezangen etc. om tevens plechtig bij dit Kerkbestuur
de belofte af te leggen, -dat hij zich voortaan stiptelijk zou
gedragen naar al de bestaande reglementen en verordeningen;
zullende bij gebreke hiervan het genoemd Kerkbestuur
gemachtigd zijn hem namens de Synode geheel af te zetten.
Vruchteloos verzekerde Ds. De Cock aan de Kerkelijke rechters,
dat hij hun in alles ter wille zou zijn, wat niet met Cods
Woord en zijn geweten in strijd was. Hem werd eenvoudig
geantwoord, dat men in geen woordenwisseling kon treden,
maar alleen hem met de uitspraak van de Synode in
kennis wilde stellen.
Nog één weg meende - hij te moeten inslaan, n.l. zich tot
den Koning te wenden, die volgens het inzicht van De Cock
naar art. 36 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis geroepen
was de kerkleer te handhaven. De dood echter van een ge
bezoek van Ds. Scholte deden hem van dit-liefdknht
plan afzien, temeer, daar hij overtuigd was, dat deze stap
toch niet helpen zou.
Terwijl deze dingen in het noorden des lands geschiedden,
ontstond eene soortgelijke beweging in het Zuiden. Te Doeveren
in Noord-Brabant arbeidde sedert 1833 als herder en leeraar
Ds. H. P. Scholte. Deze man was in 1806 te Amsterdam
geboren en behoorde oorspronkelijk, evenals Kohlbrugge, tot
de Hersteld Lutherse-he gemeente, waarbij zijn vader ouderling was. In de dagen, toen Kohlbrugge met het Luthersch
Kerkbestuur in botsing was gekomen, woonde deze bij Scholte's
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moeder in. Deze omstandigheid, gevoegd bij de verdere ont
wikkeling zijner denkbeelden, deden Scholte besluiten tot de
Hervormde Kerk over te gaan. Te Amsterdam geraakte hij
onder den invloed van den Réveil, maakte kennis met de
voormannen van dee machtige beweging, vooral met Da
Costa, en toen hij te Leiden studeerde, kwam hij meer dan
eens in aanraking met Bilderdijk, die hem zelfs een exemplaar van zijne dichtwerken ten gieschenke gal. Toen hij te
Deveren predikant was, trok zijne Gereformeerde prediking
veler aandacht, maar ook hij kon zich moeilijk spenen aan
scherpe uitdrukkingen. Zijne ongereformeerde ambtgenooten
noemde hij leugenprof eten, Baälpriesters en afgodendienaars
en gezangen weigerde hij te laten zingen, al mochten de
Kerkelijke reglementen dit ook voorschrijven.
Eerst in 1834 geraakte hij in kennis met Ds. de Cock, toen
deze hem en geschrift ,,De Schaapskooi" had toegezonden.
Hij schreef zijnen door velen verguisden :amhtsbroeder seen brief,
waarin hij hem aanmoedigde opi den ingeslagen weg voort te
gaan, hem tevens meedeelende, dat hij het zingen der
gezangen reeds lang had afgeschaft, hoewel hij beleed, dat hij
niet overtuigd was, dat hij zoo noodig, het prediken er
voor mocht opofferen.
Toen de vurige prediker de schorsing van Ds. de Cock ver
nam, schreef hij hem, of hij en Zijne gemeente niet genegen
waren zich vrij te maken van -del Synodale Kerk en aldus
een toevluchtsoord te worden voor alle kinderen Sions uit
den omtrek. Hoewe1 Ds. de Cock toen nog volstrekt niet genegen was tot afscheiding, was het broederlijk schrijven van
den Doeverschen predikant eene ware verkwikking voor den
miskenden man, temeer, daar alle bewijzen van sympathie
der overige recbtzinnige leeraars uitbleven. Maar Ds. Scholte
deed meer dan schriftelijke bewijzen van instemming zenden:
hij spoedde zich naar Ulrum om den man te bezoeken, die
den moed had openlijk den strijd met de Kerkbesturen aan
te binden en voor den Naam des Hoeren smaadheid te verduren. In weerwil dat de Consulent het verbood, trad Ds.
Scholte des Vrijdagsavonds in de kerk te Ulrum op en
preekte over de woorden van Jesaja 8 :11-15, doopte
eenige kinderen en maakte aan de saamgestroomde schare
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bekend, dat hij, zoo de Heere wilde, den aanstaanden
Zondag weer voor de gemeente hoopte op te treden. Dit
gelukte echter niet, want reeds den volgenden dag kwam er
een schriftelijk bevel van het Provinciaal Kerkbestuur van
Groningen aan den Kerkeraad en den Consulent van Ulrum
om Ds. Scholte het prediken te verbieden. Wel beproefde
deze des Zondagsmorgens op- te treden, maar de Consulent
weigerde dit, waarop hij als toehoorder de preek van den
Consulent bij!woonde. Na afloop van den dienst verzocht
Scholte des namiddags te mogen preeken, wat eveneens
geweigerd werd, terwijl op last van de vijandige kerkvoogden
door het burgerlijk bestuur de deuren van het kerkgebouw
gesloten werden. Ds. Schoite preekte nu in de open lucht,
wat zonder stoornis afliep en vertrok nog denzelfden dag naar
de stad Groningen.
Die Vrijdagavondpreek had voor hem echter onaangename gevolgen, want hijg werd gedagvaard door den rechter
te Appingadam om zich te verantwoorden wegens eene aanklacht van Majesteitsschennis en het prediken van oproer.
Natuurlijk voldeed hij; aan dit bevel, maar nadat hij
zich verantwoord had, werd hij naar de gevangenis ge,

bracht en als een misdadiger in een hokopgesloten. Zes

dagen later werd hij in vrijheid gesteld en tevens van
alle rechtsvervolging ontslagen. Ds. de Cock, hoewel geheel onschuldig aan de geheele zaak, werd veroordeeld tot
f 50.— boete.
Door alles wat er geschied was kwam' Ds. de Cock eindelijk
tot de overtuiging, dat het wel tot een breken met de Hervormde Kerk moest komen. Op Maandag, den 13en October
1834 deelde hij zijn besluit aan den Kerkeraad mede, die
daarop de acte van afscheiding teekende. Den volgenden
dag werd de gemeente in eene woning saamgeroep-en, en
nadat er knielend gebeden was, werd haar de vraag voorgelegd ,,of zijg als gemeente voortaan onder het bestuur der
Hervormde Kerk zou staan, dan of zij, met verwerping van
dat bestuur, als eene zelfstandige gemeente hare rechten zou
handhaven; of zij den haarontroofden leeraar wenschte te
behouden, dan of zij zich dien roof wilde laten welgevallen."
De groote meerderheid der gemeente, uitgezonderd Ds. de
,
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Cock zelf, teekende daarop de acte van Afscheiding, waarin
verklaard werd, dat de Nederlandsche Hervormde Kerk de
valsche Kerk is, „weshalve zij zich afscheiden naar Art. 28
van degenen, die niet van de Kerk zijn, zoodat zijg dus geen
gemeenschap meer willen hebben met de Nederl. Hervormde
Kerk, totdat deze terugkeert tot den waarachtigen dienst des
Heeren." Tevens verklaarde zij zich te houden aan de drie
Formulieren en aan de Dordtsche Kerkenorde.
Ds. de Cock zond de acte vat Afscheiding aan de Kerkelijke
en wereldlijke besturen, terwijl hij aan; den Ring, waartoe
Ulrum behoorde, er het bericht bij voegde, dat de Kerkeraad
voortaan in den dienst door zijn eigen leeraar zou voorzien
en derhalve de hulp- der ringpredikanten niet meer zou aan
Ook de Koning werd er mede in kennis gesteld, terwijl-nem.
tevens ,,bescherming der vromen in hunne rechten" werd gevraagd. Daar De Cook in de meening verkeerde, dat de kerke
goederen het eigendom der gemeente waren en dat na-lijke
zijne losmaking van de Hervormde Kerk hij geheel vrijs was,
begaf hij zich den volgenden Zondag in ambtsgewaad naar de
Kerk om het Woord te bedienen, doch toen hijg den kansel wilde
beklimmen, werd hem dit door dei politie belet. Hij zette zich
in eene bank neder, doch toen de ringpredikant den preekstoel
wilde opgaan, versperde het volk dezen den weg. Onder
groote opschudding verhief De Cock zijne stem en vroeg de
schare, wien zij wenschte te hooren. 't Antwoord luidde: „Ds.
de Cock!" Deze hield daarop, staande op eene bank, eene,
predikatie, die met stille aandacht werd aangehoord. Aan 't
einde las hij: de acte van afscheiding voor benevens de
namen van hen, die niet onderteekend hadden en die derhalve
geacht werden van de gemeente te zijn afgegaan.
De Cock had zich reeds tot de burgerlijke overheid gewend
om bescherming en hulp tegenover een Kerkbestuur, dat
hem het gebruik der kerk weigerde, maar op verzoek der
Synode zond de Regeering 150 soldaten naar Ulrum, die bijl
de geestverwanten van De Cock werden ingekwartierd. Deze
zelf moest er twaalf huisvesten en ondervond van den bevelvoerenden officier de schandelijkste behandeling. Zijne woning
mocht hij niet verlaten en eene wacht werd voor de pastorie
geplaatst om hem te bewaken. Den volgenden Zondag was
,
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de kerk door de gewapende macht vroegtijdig afgezet, zoodat
de ringpredikant ongehinderd den dienst kon waarnemen.
Den volgenden dag werd het arrest van Ds. de Cock opgeheven, maar lang duurde zijne vrijheid niet, want om het
gebeurde van den vorigen Zondag werd hij veroordeeld tot
f 150.— boete en drie maanden gevangenisstraf. In den kerker ontving hij van de Synode de afzettingsbul, maar ook van
zijn God heerlijke vertroostingen. Toen hij na zijn straftijd
weer naar Ulrum terugkeerde, was de vijandschap tegen hem
zoo groot, dat hij" nergens eene woning kon krijgen en verplicht
was het dorp te verlaten en zich elders te vestigen.
Ds. Scholte was intusschen ook geschorst wegens zijn ge
te Ulrum. Zijne gemeente te Doeveren was hierover zoo-drag
verontwaardigd, dat binnen drie dagen door schier de geheele
gemeente de acte van Afscheiding geteekend werd. Ook deze
broederen verkeerden in de meening, dat zijl in het bezit der
kerkelijke goederen zouden blijven, maar ook hier was teleur
hun deel. Militaire macht werd in het dorp gelegerd-steling
en, wat erger was, de gemeente geraakte weldra herderloos
wegens het vertrek van Ds. Scholte naar Utrecht.
Voorloopig waren deze beide gemeenten, Ulrum en Doeveren,
de eenige, die tot afscheiding kwamen. Wel was van Ulrum
eene „uitnoodiging aan de geloovigen en ware, Gereformeerden
in Nederland" gericht „om het ambt der geloovigen uit te
oefenen en zich bij de ware Kerk te voegen," doch deze
uitnoodiging had alleen tengevolge, dat eenige honderden
zich afscheidden, zonder dat zij in eenig kerkverband traden.
Tot de mannen, die de Vaders der Scheiding kunnen
genoemd worden, behooren, behalve De Cock en Scholte, Ds.
Brummelkamp, Ds. van Velzen en Ds. van Raalte. Deze
jeugdige predikers waren academievrienden van Scholte en
stonden onder den invloed van den Réveil. Aanvankelijk was
Brummelkamp minder ingenomen met de Scheiding, maar wel
was hij het met deze broederen van harte eens wat hunne
begeerte betrof om tot de oude Gereformeerde beginselen
terug te keeren. Ook zijn zwager:, D. S. van Velzen predikant
te Drogeham, dacht er eveneens over. Beiden stelden een
adres aan de Synode op met het verzoek de ongereformeerde
predikers te noodzaken tot de oude paden terug te keeren.
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Voor zj hun adres verzonden, verzochten zijg aan hunne
ambtsbroeders in de classe het mede te onderteekenen, doch
niemand had daartoe lust of moed. Als eenig antwoord op hun
adres werd er namens de Synode een onderzoek ingesteld naar
hunne onbepaalde gehoorzaamheid aan de Kerkelijke regle^
menten. Tegen den dwang der Synode, die elken leeraar met
afzetting bedreigde, die weigerde gezangen te laten zingen,
kwam Brummelkamp openlijk in verzet, terwijl hij tevens bekende, dat hij den gezangbundel niet gebruikte en ook niet
beloven kon, dat hij aan een anti-gereformeerd bestuur gehooramen zou. Het gevolg van deze stoute taal was te voorzien:
de predikant van Hattem werd van den predikdienst ontzet,
welke daad hij beantwoordde door zich 'af te scheiden; slechts
één diaken bleef den Leeraar getrouw ,en rukte zich mede los
uit de banden, waarin de Kerkbesturen de gemeenten bekneld hielden (1835).
Ds. van Velzen, een krachtig prediker der waarheid en een
onversaagd strijder, had een boekje geschreven, dat tot titel
voerde: „Stem eens wachters op Sions muren," en waarii
algemeene toestanden besproken werden. Hoewel dit geschrift
dus geen rechtstreeksche aanval was op de ongereformeerde
Kerkbesturen, werd de schrijver toch in hetzelfde jaar geschorst,
te meer, daar hij zich tegen het zingen der gezangen in de
kerk verzet had. Toen hij daarop ridderlijk verklaarde den
gezangbundel niet te willen gebruiken, klaagde zijn Kerkeraad
hem aan, wat ook zijn afzetting tengevolge had. Van de
geheele gemeente te Drogeham, waar hij met zooveel zegen
gearbeid had, scheidde maar één lid met den leeraar zich van
de Hervormde Kerk af.
Van Raalte kwam reeds met het Kerkbestuur in botsing
nog vóór hij als leeraar was toegelaten. Zijn proponentsexamen
had hij met goed gevolg doorstaan, maar 't was den heeren
uit zijne antwoorden duidelijk gebleken, dat de jonge candidaat
de oude Gereformeerde waarheid liefhad en vrijmoedige beleed.
Bovendien wist men, dat hij tot een kleinen kring van studenten behoorde, die als fijnen en dompers bekend stonden
en eindelijk vreesde men, dat deze zwager van Brummelkamp
wel eens zou kunnen blijken in alle opzichten eens geestes
met hem te zijn. Voor hij de vereischtee verklaring en belofte
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teekende, werd hem door zijne examinatoren gevraagd, of hij
de reglementen der Kerk kende en toen hij eerlijk zijne
onkunde dienaangaande beleed, zond men hem terug, opdat
hijg ze eerst zou leeren. Later, toen hijg opnieuw het proponentsexamen aflegde, toonde hijg wel de reglementen prompt te
kennen, maar gaf zulke duidelijke antwoorden op alle beginsel
dat hij+ moreel werd afgewezen. Ook hiji voegde zich-vragen,
thans bij, hen, die naar Gods ordinantiën begeerden te leven.
Een eigenaardig standpunt werd later ingenomen door de
predikanten Budding en Ledeboer. Eerstgenoemde was een
leerling van de Utrechtsche hoogeschool en een man van een
eenigszins mystieken aanleg. Als leeraar te Biggekerke kwam
hij al heel spoedig in conflict mept het classikaal bestuur van
Walcheren over zijne weigering om gezangen te laten zingen.
Nergens toch was de afkeer van, de gezangen grooter dan in
Zeeland, doch dit belette het Kerkbestuur niet hem te schorsen.
Ds. Budding scheidde zich daarop den ten April 1836 af en
trad in Kerkelijke gemeenschap met Ds. Scholte en diens.
geestverwanten, maar niet lang daarna brak hij! deze gemeen schap af en nama een geïsoleerd standpunt in. Later week hijg
nog al van de Gereformeerde belijdenis af en stichtte in Zeeland
vele gemeenten, die naar hem genoemd werden.
Evenals Budding was ook Ledeboer een kweekeling van de
Universiteit te Utrecht, maar daar h'iji niet tevreden was met
„het lichte brood," daar aangeboden, had hij in zijne studie
zich gevoed met de Gereformeerde schrijvers. Hij+ was-jaren
een man des gevoels. Als predikant te Benthuizen in ZuidHolland trok hiji veel volk en de vromen vooral voelden zich
door de gevoelvolle en Gereformeerde prediking van den
Benthuizenschen leeraar aangetrokken. Gelijk in die dagen
bijkans vanzelf sprak, was ook Ledeboer een tegenstander
van de gezangen.
Niet alleen preekte hij; er tegen, maar op zekeren Zondag
begroef hij den gezangbundel en de Synodale reglementen in
den tuin der pastorie. Om deze daad werd hij den 13en
November 1840 geschorst en de toegang tot den kansel werd
hem natuurlijk geweigerd, maar Ds. Ledeboer wist raad: kort
te voren had hij een tamelijk groot huis gekocht en hier
verzamelde hij zijne toehoorders. Ruim twee maanden later
,
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26 Januari 1841 werd hij afgezet en gedurende twee jaren
predikte hij ongestoord in zijne thans als kerk ingerichte
woning. Toen 'trok hij het land door en door zijn krachtig
woord bracht hijg velen tot breken met het Synodaal Kerkverband. Waar hij' kon, stelde hij; ambtsdragers aan, terwijl
in de naar hem genoemde gemeenten de drie Formulieren
van Eenigheid en de Dordtsohe Kerkenorde zijn aangenomen
en de Psalmen naar de berijming van Datheen worden gei
zongen. Menigmaal werd hij tot geldboete en gevangenisstraf
veroordeeld, totdat de Staatswet ook hem en de zijnen vrij
liet in het uitoefenen van den eeredienst. In 1863 overleed
Ds. Ledeboer, maar vele der door hem gestichte gemeenten
bestaan nog.
Met felheid werd de kerkelijke strijd dier dagen door beide
partijen gevoerd. Als een enkel staaltje . diene de titel van een;
werkje over de Gezangen, luidende: ,,De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der vervoerde en verleide
menigte in de Synodaal Hervormde Kerk, ja zelfs nog van
sommigen van Gods kinderei uit blindheid, omdat zij dronken`
geworden zijn door den wijn harer hoererijen; nader nog
getoetst, gewogen en te licht bevonden, ja, strijdig met al
onze Formulieren van eenheid en Gods Woord, door H. de
Cock, Gereformeerd leeraar onder het kruis om Jezus Christus
wille, van Ulrum."
,

LXIX.
De Christelijke Gereformeerde Kerk.

Den 13en October 1834 was alzoo te Ulrum: de Afscheiding
tot stand gekomen en spoedig na dit feit riep Ds. de Cock
en zijne medebroeders de geloovigen op om te breken met
de Hervormde Kerk. Deze opwekking geschiedde niet alleen
bij; geschrifte, maar vooral door middel van de prediking des
Woords. Onder de „kleine luijden" uit den burger- en boeren
waren er velen, die zich bij; de Scheiding aansloten,-stand
doch de mannen van geboorte en studie, die de Gereformeerde
waarheid liefhadden, bleven van verre staan, evenals vele
geloovigen, die geen vrijheid gevoelden eene Kerk te verlaten,
waarin zij gedoopt en opgevoed waren. Zoo ontstond er eene
verwijdering, die met de jaren niet minder werd, tusschen
degenen, die eens geestes waren en mitsdien bij elkander
behoorden. Toch ging in den aanvang deze verwijdering niet
zóó ver, of ook de belijders uit de Hervormde Kerk maakten
gretig gebruik van de bediening des Woords in de gescheiden
Kerken, daar in dien tijd de zuivere prediking van het Woord
Gods in de Hervormde Kerk slechts uiterst schaarsch was.
Hevig was op sommige plaatsen de tegenstand tegen deze
godsdienstige bijeenkomsten, maar geldboete noch gevangenis straf konden den honger naar het levende Woord stillen.
Op verschillende plaatsen werden uitgebreide gemeenten
gesticht. De Cock bearbeidde daartoe de provinciën Groningen
en Drente; in Friesland werkte Van Velzen, in Overijsel en
Gelderland Brummelkamp en Van Raalte, in Utrecht en
,
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Holland Scholte, in Zeeland Budding en in Brabant Gezelle
Meerburg. Bovendien werden door middel van de prediking
van Ds. de Cock in het Graafschap Bentheim ook daar gescheiden gemeenten gesticht, evenals in Oost-Friesland.
Daar het kleine aantal predikanten natuurlijk op verre na
niet voldoende was om in de geestelijke behoeften van al de
gemeenten te voorzien, werden volgens art. 8 der Dordtsche
Kerkenorde godvruchtige mannen zonder wetenschappelijke
opleiding tot leeraar geordend, terwijl anderen tot Oefenaars
werden aangesteld om de gemeenten te dienen.
De eerste Provinciale Synode der Gescheiden Kerken werd
te Groningen gehouden, waar o.m. besloten werd aan Ds. de
Cock een salaris van f 700 toe te leggen. Deze eerste
Kerkelijke vergadering eener provincie had plaats in 1835.
In hetzelfde jaar verscheen eene ministerieële aanschrijving,
waarin gezegd werd, dat het stichten van nieuwe gemeenten
niet kon worden toegestaan, zonder dat zulks aan den Koning
verzocht werd met overlegging tevens van de Statuten en
Reglementen, waarin echter niets mocht voorkomen, dat
inbreuk kon maken ,op de rechten ;en bezittingen der Hervormde Kerk.
Teneinde te overleggen, wat er thans gedaan moest worden,
kwamen een zestal predikanten en elf Ouderlingen in het
volgende jaar te Amsterdam bijeen als de Algemeene synode,
vertegenwoordigende de Gereformeerde Kerken van Nederland.
In het adres aan de Regeering werd verklaard, dat de Gereformeerde Kerk kenbaar is aan hare geloofsbelijdenis en Kerkinrichting. Deze Kerk had in 1816 opgehoudenopenbaar te
bestaan. De Gereformeerde gezindheid was echter blijven
voortleven, maar bleef verborgen, omdat ze den moed niet
had zich als Kerk te openbaren, totdat in 1834 en '35 enkele
harer leeraars getrouwmakende genade ontvingen om deze
Gereformeerde gezindheid in Gereformeerde Kerkinrichting te
openbaren en te handhaven. Zij -onderwierpen zich aan de
belijdenisschriften der Kerm, maar verwierpen het anti-gereformeerd Kerkbestuur van 1816. Zijl waren dus geen nieuwe
Kerk, maar de voortzetting der Nederlandsche Gereformeerde
Kerk, zoodat zij' den Koning ook geien nieuwe Reglementen
of Statuten konden voorleggen, maar verwezen naar de in die
,
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Kerk bestaande Formulieren van Eenigheid. Mochten en
konden hunne tegenstanders het goedvinden de kerkgebouwen
wederrechtelijk in bezit te houden, dan wenschten zij ootmoedig te berusten in de beschikking des Allerhoogsten en
zouden ze zelf wel voor gebouwen zorgen.
In hooge mate ontmoedigend was het antwoord, dat de
gescheiden broeders van de hooge Regeering ontvingen en
beleedigend voor het gevoel van, vrijheid en recht waren de
voorwaarden, waarop het hun vergund werd gemeenten te
vormen. Den naam van Gereformeerde Kerken mochten ze
niet aannemen; op de bezittingen en goederen der Hervormde
Kerk mochten ze nimmer aanspraak maken en godsdienstige
samenkomsten van meer dan twintig personen waren verboden.
Door den invloed van enkele aanzienlijke mannen, vooral van
Mr. Groen van Prinsterer, werd hun echter vergund onder
zekere voorwaarden Afgescheiden gemeenten te vormen, mits
zij vooraf den Koning hiertoe vergunning verzochten, met
overlegging van hun ontwerp van kerkenorde en de verklaring,
dat zijl zelf zouden zorgen voor hun armen en eeredienst,
zonder ooit aanspraak te maken noch op eenige rijksondersteuning, noch op de rechten en bezittingen der Hervormde
Kerk. Wilden ze voorts met meer dan twintig personen
samenkomen om godsdienstoefeningen te houden, dan hadden ze
daartoe bovendien de toestemming van de plaatselijke Overheid
noodig met vermelding van de namen en de woonplaatsen
der deelnemers en de plaats en den tijd der samenkomst.
Dit Koninklijk besluit eindigde met eene strenge aansporing
tot de politie en de justitie om ijverig te waken voor de
naleving dezer wet en de overtreders te straffen.
Tevergeefs zond Ds. de Cock een treffend en ootmoedig
smeekschrift tot den Koning, waarin hij' en de medeonderteekenaars Z. M. baden den Godsdienst niet te beletten, maar
de vrijheid daarvan te handhaven. De goederen der Hervormde
Kerk wilden ze gaarne opofferen, maar ze konden den naam
van Gereformeerden niet verzaken. Evenmin baatte een adres
uit Amsterdam verzonden: de Koning bleef bij' zijn eenmaal
uitgesproken wil.
Een moeilijke tijd brak thans voor de getrouwe belijders
aan. Het aannemen toch van de door den Koning aangeboden
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vrijheid moest gepaard gaan met het prijsgeven van den
eerenaam „Gereformeerd" en werd door velen gelijk gesteld
met eene verloochening van 'den Christus. De vervolgingen
werden nu heviger dan ooit te voren; opnieuw werden de
kerkers ontsloten voor de trouwe herders, wien niets ten laste
kon gelegd worden, dan dat ze het Woord Gods verkondigd
hadden aan eene schare, die naar de waarheid hongerde en
dorstte. En dit geschiedde in Nederland, het klassieke land
der vrijheid!
Voor sommigen werd de druk der vervolging eindelijk te
zwaar; Ds. Scholte en degenen, die hem volgden, gaven den
Gereformeerden naam prijs en werden op hun verzoek
door de Regeering erkend onder den naam van „Christelijke
Afgescheiden gemeente te Utrecht" (1839). Weldra werd dit
voorbeeld door andere gemeenten gevolgd, die onder denzelfden
naam door de Overheid erkend werden. Biji velen echter vond
het aannemen der vrijheid hevige afkeuring en deze gemeenten, die de Dordtsche Kerkenorde onveranderd aannamen,
noemden zich „Gereformeerde Kerken onder het Kruis".
Natuurlijk gaf deze splitsing onder de Gescheidenen aan
veel verdeeldheid en, twisting onder broederen van-leidngto
hetzelfde huis. Hierbij kwamen nog andere moeilijkheden en
geschilpunten, die de pas tot openbaring gekomen Kerken
verscheurden. Er ontstond n.l. een tamelijk hooggaande twist
over de vraag, wie men als leden kon aannemen en wiens
kinderen men mocht doopen. Ds. Scholte wilde geen andere
leden der gemeente dan geloovigen, en hunne kinderen slechts
doopte hij. Ds. de Cock daarentegen wilde ook hen als leden
bij de Kerk voegen, die geen belijdenis deden, omdat zijg de
vrijmoedigheid misten om te verklaren, dat ze in Christus
als ook hun Zaligmaker geloofden. Hun kinderen doopte hij
als kinderen der gemeente. Daar dit geschil druk besproken
werd, kwamen de afgevaardigden der gescheiden Kerken te
Utrecht b'ij'een in 1837. Op, deze Synode verklaarden de
meerderheid der leden zich voor het gevoelen van Ds. Scholte.
Tevens werden op deze vergaderingen zoovele veranderingen in
de Dordtsche Kerkenorde gemaakt, dat zij schier niet te herkennen was. De Cock teekende protest aan tegen deze
handelwijze en bedroefd scheidden de broederen van elkaar
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over al de verdeeldheid, die er in de Kerk heerschte.
De Cock bleef tobben over het onrechtmatige van het
veranderen der aloude Kerkenorde en rustte niet, vóór men
aan zijne bezwaren was tegemoet gekomen. Dit geschiedde op
de Synode te Amsterdam in 1840, waar de Dordtsche Kerkenorde onveranderd werd aanvaard. Tevens werd er besloten
pogingen aan te wenden tot hereeniging met de gemeenten
onder het Kruis. Een voorstel van Ds. Brummelkamp, om den
Koning opheffing te vragen van de verleende voorwaardelijke
vrijheid van vergaderen, wijl zij leidde tot verdeeldheid in de
Kerk, werd echter verworpen. Hoewel vele broeders het met
den voorsteller eens waren, dat eene toelating voor enkelen,
terwijl de vervolging tegen anderen werd voortgezet, smartelij
ker was dan gemeenschappelijke verdrukking, wenschte de
meerderheid toch de voorwaardelijke vrijheid te behouden
Nog meer verdeeldheid ontstond er, soms over zeer onder
punten, z.a. over het ambtsgewaad des leeraars. Een-geschikt
twist tusschen Van Velzen en Scholte liep zóó hoog, dat De
Cock en Ledeboer naar Utrecht werden afgevaardigd, om Ds.
Scholte, die zijn tegenpartij belasterd had tot schuldbekentenis te brengen en hem tevens te bewegen zich te onder werpen aan de besluiten der Amsterdamsche Synode. 't Baatte
echter niet; Scholte bleef onverzoenlijk en eischte, dat Van
Velzen zou worden afgezet. Noch met hem, noch met de
bepalingen, te Amsterdam gemaakt, verklaarde hij zich te
willen vereenigen, - waarop Ds. de Cock hem in den Naam des
Heeren en namens de Synode in zijne bediening schorste.
Ook hieraan weigerde de Utrechtsche predikant zich te
onderwerpen, zoodat het inderdaad treurig gesteld was met de
Opzieners der Kerk van Jezus Christus, te meer, daar de
verschillende gemeenten in den lande voor den een of den
ander partij' kozen. Te Amsterdam bijv. werden de Kerkeraadsleden Wormser en Hóveker geschorscht, omdat zij, hoewel
zelven de partij van Schulte kiezende, voor overijling waarschuwden. In 't Noorden des lands hield men zich in hoofd
aan de bepalingen der Amsterdamsche Synode, in 't-zak
Zuiden wilde men van de daar genomen besluiten niets weten.
Ds. Budding arbeidde in Zeeland op zich zelf, zonder gemeenschap te zoeken met de kerken in de andere provinciën en
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ook Ds. Ledeboer vertrok naar zijne gemeente te Benthuizen,
er berouw over hebbende, dat hij zich met de andere Kerken
in betrekking had gesteld, waarmede hij voortaan alle banden
verbrak. In Overijsel eindelijk stonden de Kruisgemeenten
zonder eenig verband met de Afgescheidenen.
Ds. Scholte, die meer en meer alleen kwam te staan, ver
naar Amerika met vele zijner volgelingen, waar-trokin1847
zij de kolonie Pella stichtten. Een jaar vroeger was in hetzelfde
werelddeel door Ds. van Raalte de volksplanting Holland
gevestigd. Hierdoor kreeg de Afgescheiden Kerk in ons
vaderland breede vertakkingen in Amerika. Na het vertrek
van Scholte kwam er allengs meerdere toenadering tusschen
de verschillende gemeenten, terwijl een betere tijd aanbrak
onder de regeering van de beide Koningen Willem II en
Willem III. Eerstgenoemde Vorst staakte de vervolgingen
tegen de Afgescheidenen en onder Willem III werd niet
alleen menige breuk geheeld, maar kwamen de Gescheidene
Kerken tot grooten bloei. In 1854 werd de Theologische School
gesticht tot opleiding van predikanten. Klein in het begin, is
deze School langzamerhand uitgebreid en tot grooten zegen
geworden voor de Kerken. Ook de Zending werd niet vergeten, maar met blijdschap werden de offers voor dit deel van
den arbeid in Gods Koninkrijk gebracht en de opgeleide
zendelingen naar Indië gezonden.
Merkwaardig was de Synode, die in 1857 te Leiden gehouden werd. In plaats toch van verdeeldheid werd in liefde
gedacht aan onze stamverwanten in Zuid-Afrika, in die
dagen schier vergeten, en Ds. Postma naar Afrika gezonden
om in de geestelijke, behoeften der Transvaalsche Boeren te
voorzien. Hierdoor werden ook in dit werelddeel Afgescheiden
Kerken gesticht, die nog heden bestaan.
In 1869 eindelijk werd aan een lang gekoesterden wensch
voldaan, toen op de Synode te Middelburg de naam van
Christelijke Afgescheiden Kerk verruild werd met den naam
van 'Christelijke Gereformeerde Kerk. Tevens kwam op deze
Synode de vereeniging met de 'gemeenten onder het Kruis
tot stand, waardoor de bloei der Gescheiden Kerken niet
weinig toenam'.
Op alle terrein arbeidden de thans tot vollen wasdom
,
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gekomen Kerken. De Zending onder Israël werd evenmin
vergeten als de Heidenzending, welke laatste nieuw bloed
ontving, toen de opleiding tot zendeling, waaraan de Docenten
der Theologische School tot dusverre geheel belangeloos
hunne krachten gegeven hadden, werd opgedragen aan Ds.
Donner, die als Zendings-Director tevens hoofd werd van de
te Leider gevestigde Kweekschool voor Zendelingen.
Eindelijk, na menige vergadering, kwam in 1892 de door
velen vurig begeerde vereeniging met de Nederlandsche
Gereformeerde Kerken tot stand, onder den gemeenschappelijken naam van „de Gereformeerde Kerk". Jammer, dat
de vereeniging niet algemeen werd. Niet alleen, dat op vele
plaatsen de onderscheidingsletters A en B, (soms zelfs C) veel
te lang in stand bleven, l) maar op onderscheidene plaatsen
scheidden de ontevredenen met de vereeniging zich af van de
Gereformeerde Kerken en stichtten afzonderlijke gemeenten
onder den ouden naam van Christelijke Gereformeerde Kerk,
die -een eigen Theologische School bezit tot opleiding van
hare predikanten.
1 ) Waar de plaatselijke samensmelting van de beide Gereformeerde
Kerkgroepen om verschillende redenen niet dadelijk tot stand kwam, werd

tot onderscheiding de oudste Kerk met de letter A aangeduid, de andere

met B en als er nog eene derde Geref. Kerk ontstaan is, dan wordt deze r
als de laatst ontstane, met C aangewezen.

LXX.
De Doleantie en wat daaraan voorafging.

Terwijl de Christelijke Gereformeerde Kerk in eigen boezem
haar strijd had, maar eindelijk zegevierend uit dien kamp te
voorschijn trad, werd de strijd voor de waarheid in de Her
vormde Kerk voortgestreden. Steeds hoopten zij, die de
Gereformeerde waarheid liefhadden, doch de Scheiding voor
?keurden, dat de Kerk vroeg of laat wel tot Reformatie-barig
zou komen.
Toch waren deze geloovige leden der Hervormde Kerk niet
onverschillig voor de behandeling, hun' gescheiden broederen
aangedaan. Mr. Groen van Prinsterer verdedigde hunne rechten
krachtig in een door hemp in 1837 in het licht gegeven
brochure, ,getiteld: ,,Maatregelen tegen de Afgescheidenen
aan het Staatsrecht getoetst." Ook de vroeg gestorven Mr.
van Hall sprong krachtig voor hen in de bres.
De strijd tegen de leervrijheid en de opgedrongen reglementen werd jaren lang met groot talent gevoerd.
Omstreeks dezen tijd trad de Groninger Richting op, die
tal van bekwame woordvoerders telde, o.a. Prof. Hofstede de
Groot en Pareau. Het doel dezer richting was: de stilstaande
wateren der Kerk voor bederf te bewaren. Jammer maar, dat
ze dit doel zochten te bereiken door het loslaten van datgene,
wat juist eene eerste levensvoorwaarde voor de Kerk was.
De openbaring Gods in Christus werd door hen krachtig
voorgestaan, maar tegelijkertijd ijverden zij tegen wat ze.
noemden Bijbelvergoding en evenzeer tegen de onfeilbaarheid.
Beelden en Schetsen.
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der Bijbelschrijvers. 't Gevolg was, dat ze de Goddelijke ingeving der Heilige Schrift loochenden, evenzeer als 'de eeuwige
Godheid van Christus en de persoonlijkheid des Heiligen
Geestes. Des menschen aangeboren diep bederf ontkenden ze,,
evenals het bestaan van den duivel. Zonde noemden ze:
zwakheid, geenschuld, en vandaar geloofden ze ook niet aan
de verzoening door Christus, maar noemden deze leer smadelijk
eene bloed-theologie.
Geen wonder, dat deze Groninger School weldra het middelpunt werd, waaruit het Liberalisme zich over ons vaderland verspreidde.
onaangevochten bleefdeze richting niet, doch alle verweer
scheen nutteloos. Het monsteradres van Ds. Moorrees, voorzien van 8790 handteekeningen, waarin bij de Synode werd
aangedrongen op handhaving van de Formulieren van Eenigheid, wederinvoering van het oude onderteekeningsformulierr
en herziening der Kerkelijke reglementen naar de Kerkenorde!
van Dordt, hielp even weinig als het adres der zeven Haagsche
heeren, met Groen aan het hoofd, die in hoofdzaak hetzelfde
beoogden, zij het dan ook in wat milder termen. De Synode
bleef doof voor alle klachten en hief alleen dreigend den
vinger op, als !de rechtzinnigen het haar wat al te lastig
maakten. 't Eenige wat met al deze en dergelijke adressen
bereikt werd, was, dat vele pennen in beweging werden gebracht en de Groninger School fel bestookt werd. (1842).
In 1848 legde Koning Willem II het van zijn vader geërfd
gezag over ;de Hervormde Kerk neder, waardoor thans de
Synode het gezag in handen kreeg. In 1852 verscheen een
Reglement, door de Regeering goedgekeurd, waarbij( de Kerken
volstrekt niet werden vrijgemaakt, maar door de Regeering
werden overgeleverd aan de Synode, door haar genoemd
„de wettig bestaande Kerkelijke autoriteit." Ook van deze
Organisatie kan evenmin als van die van 1816 beweerd
worden, dat de Kerken haar vrijwillig hebben aangenomen;
beide Organisaties werden haar eenvoudig opgedrongen. Ook
Groen zag zoo weinig verbetering in den stand van zaken, dat
hijg aandrong op het vormen van vereenigingen, die kerkherstel
in haar banier schreven. Zoo ontstonden de Confessioneele
Vereeniging en 'de Vereeniging van Vrienden der Waarheid.
,

-
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Te midden van den fellen strijd der Kerkelijke partijen
werden eensklaps in 1853 de wapenen neergelegd en vereenigde zich al wat Protestant heette tegen een gemeenschap pelijken vijand, die, zooals men waande, alle vrijheid
in gevaar bracht. Deze gemeenschappelijke vijand was Rome.
In genoemd jaar toch was tijdens het bestuur van -den liberalen
Minister Thorbecke bijt Pauselijk schrijven Nederland voor
eene Kerkelijke provincie verklaard, de Roommsche Hierarchie
weer ingevoerd en het land in vijf Bisdommen verdeeld,
waaronder Utrecht als Aartsbisdom. In de Aprilmaand van
dat jaar werd de Regeering overstroomd 'met adressen, waarin,
geprotesteerd werd tegen deze miskenning van het historisch
verleden. Er werden vereenigingen opgericht om het gevaar,
dat van den kant van Rome dreigde, tegen te gaan, z.a. de
Gustaaf-Adolf-Vereeniging en -de Evangelische Maatschappij.
Rome ging echter rustig z'n gang, en de geheele Aprilbeweging bileek weinig meer te zijn dan een storm in een;
glas water.
Na de schijnbare eenheid van 1853 werd de strijd' der
meeningen in de Protestantsche Kerken voortgezet. Tegen de
conf essioneele richting trad in Orthodoxe kringen de Ethische
richting op, wier vader Dr. D. Chantepie de la Saussaye was,
van wien Nicolaas Beets getuigde bij zijne begrafenis:
,

,

Te laat gekend, te vroeg bezweken,
Maar die hem kenden alles waard,
Daalt hier een sterveling ter aard,
Die na zijn dood nog lang zal spreken.
Voor de Ethische richting is niet de leer, mar de persoon
van Christus het middelpunt van Kerk en Theologie. Vandaar
dat door deze, richting minder nadruk wordt gelegd op de
leer, dan 'wel op vroomheid als eene vrucht van het geloof in
Christus. Deze richting, wier uitnemendste pleitbezorger de
begaafde en innig vrome Dr. J. H. Gunning Jr. was, moest
wel met haar tornen aan del betrouwbaarheid der Bijbelboeken
en hare mindere ingenomenheid met de oude Gereformeerde
leer in botsing komen met het allengs weer opbloeiende Calvinisme. Er is ontegenzeggelijk iets waars in de bewering, dat
,

,
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de Ethische richting de brug is voor het Modernisme. Immers,
wie aan de echtheid van sommige gedeelten der Heilige Schrift
twijfelt, loopt gevaar tot steeds m eerdere ontkenningen te
komen. Teekenend is ook het feit, dat een der tegenwoordige
woordvoerders openlijk verklaard heeft niet tot 'de 'Orthodoxe
jpartii te behooren.
Ontzaglijk zijn 'de verwoestingen, die in de Kerk werden
aangericht door de Moderne Richting, door Dr. Kuijper een
Fata Morgana of luchtspiegeling op geestelijk gebied genoemd,
eene richting, die schier geheel van ontkenningen leeft en in
menig Kerkgenootschap haar verderflijken invloed deed gelden.
Ze ontstond voornamelijk onder invloed van den Tubinger
Hoogleeraar Bauer en was in ons land de vrucht van het
onderwijs van prof. Scholten te Leiden en prof. Opzoomer te
Utrecht. In twee jonge Waalsche predikanten, Dr. A. Pierson
en Cd. Busken Huet, mannen met schitterende talenten begiftigd, vond deze richting hare voornaamste pleitbezorgers.
Eerstgenoemde poogde de nieuwe richting populair te maken
door z'n werk: „Richting en leven," laatstgenoemde door z'n
„Brieven over den Bijbel". Het Modernisme maakte een
snellen opgang, maar weldra .trad het tijdperk in, dat het een
zeer kwijnend leven leidde en nog leidt. De verwoestingen
echter, die het in de Kerken heeft aangericht, zijn ontzettend.
In 1867 werd door de Synode der Hervormde Kerk een
reglement ingevoerd, waarbij niet slechts de keuze der Kerkeraadsleden, maar ;ook het beroepen van predikanten aan de
gemeenten werd opgedragen. De uitkomst was verrassend,
want in nagenoeg alle groote gemeenten vonden de verkiezingen in orthodoxen geest plaats, hetwelk weer eene grootei
verandering in de Kerkeraden ten gevolge had, terwijl bij
voorkomende vacaturen gewoonlijk Orthodoxe predikanten
gekozen werden. Het gevolg hiervan was, dat nu op vele
plaatsen het Woord weer verkondigd werd, maar de leervrij
heid bleef bestaan en geloovigen en ongeloovigen hadden het
recht naast elkander aan den heiligen Disch aan te zitten.
Toch had de Synodale Hierarchie door dit reglement zichzelf een gevoeligen slag toegebracht, maar niet zoo groot als
die, welke haar een jaar vroeger getroffen had, toen Koning
Willem III het beheer over de Kerkelijke goederen, dat sedert
-
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1819 onder 'de kroon had gestaan, aan de plaatselijke kerken
terug gaf.
Doordat de Koning het vrije beheer niet aan het Genootschap gaf, maar aan de plaatselijke Kerken overliet, behield
elke Kerk hare zelfstandigheid tegenover de Organisatie, want
deze ging wel over het Bestuur, maar had niets te maken
met het Beheer. Wel poogde de Synode de plaatselijke. Kerken
over te halen het beheer der Kerkelijke goederen aan haar,
over te geven, doch toen deze poging op te veel tegenstand
stuitte, wist zi door te drijven, dat het Beheer werd opgedragen aan een Algemeen College van Toezicht.
De meeste plaatselijke Kerken gaven argeloos toe, maar
Amsterdam verzette zich en koos met eene meerderheid van
3500 stemmen (4000 tegen 500) voor Vrij Beheer. Om mogelijke
conflicten te voorkomen, bepaalde de Amsterdamsche Kerkeraad op advies van den scherpzinnigen .Dr. van Ronkel, des
tijds predikant in de hoofdstad, dat, wanneer een lid der
Commissie onverhoopt onder Kerkelijke censuur mocht
geraken, de Commissie zelve zou beslissen, of en in hoeverre
deze censuur gevolgen zou hebben voor de rechten van den
betrokkene, hem in het reglement der Commissie toegekend.
(Artikel 40).
In dezen tijd had God een man verwekt, dien Hij bestemd'
had om een grooten invloed uit te oefenen op Kerkelijk en
Staatkundig gebied en te arbeiden voor Kerk en Staat, voor
School en Maatschappij, een man van voorbeeldelooze werkkracht, met zeldzame gaven toegerust als schrijver en redenaar,
als Godgeleerde en Staatsman; een man, die geboren schijnt
om leider te zijn, n,.l. Dr. A. Kuyper. Geboren te Maassluis
in 1837, had hij; zijne opleiding ontvangen te Leiden en kwam
in 1862 als Modern predikant te Beesd, een dorpje in Gelderland. Door zijne voortgezette studiën en den omgang met
zijne Gereformeerde gemeenteleden greep langzamerhand die
innerlijke verandering bij; hem plaats, die hij in zijne ,, confidentie" zoo getrouw heeft medegedeeld. Toen hij; in 1867 als
predikant te Utrecht stond, leerde hij de Ethische Godgeleerd
kennen en tevens het gevaar, dat er in lag. Meer en-heid
meer kwam hij± tot het besef, dat alleen in het terugkeeren
tot de oude Gereformeerde waarheid heil voor de Kerk,
,
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en in het Calvinisme heil voor land en volk te wachten was.
Met Groen van Prinsterer in aanraking gekomen, stond hij
dezen leider der Anti-revolutionnaire partij sedert 1869 getrouw
ter zijde en werd door hem reeds in 1872 als de toekomstige
leider begroet.
Na zijne korte parlementaire loopbaan en zijne herstelling
uit eene zware krankheid keerde hijg naar Amsterdam terug,
waar hij als Ouderling der Kerk, als Redacteur van Standaard
en Heraut, als leider der Anti-revolutionnaire politiek en als
beoefenaar der Godgeleerdheid Kerk en Staat diende. Den
20en October 1880 werd de Vrije Universiteit te Amsterdam
geopend, die niet het minst door zijn ijveren was tot stand
gekomen en waar hijzelf als een der Hoogleeraren optrad.
Intusschen werd in de Hervormde Kerk te Amsterdam het
Gereformeerde element steeds meer versterkt, totdat in 1885
het oogenblik, lang te voren voorzien, aanbrak, dat de Kerk
geplaatst werd voor de keuze van gehoorzaamheid aan haren
Koning Jezus of aan de Synodale Hierarchie. In dat jaar
verzochten de leerlingen van de drie Moderne predikanten
daar ter stede aan den Kerkeraad om attesten van zedelijk
gedrag, opdat zij in eene naburige gemeente konden worden
„aangenomen". De Kerkeraad antwoordde, dat hij+ `boor zulk
een doel geen attest mocht afgeven, tenzij bleek, dat niet
eene belijdenis van ongeloof bedoeld werd. Het Provinciaal
Kerkbestuur van Noord-Holland gelastte den Kerkeraad echter
die attesten binnen zes weken af te geven. De Kerkeraad
kwam in hooger beroep bij( de Synode, op grond van Gods
Woord, dat gebiedt van de Tafel des Heeren af te houden,
die zich aanstellen als verachters van den Christus.
Vreezende, dat het wel eens tot een conflict kon komen,
voegde de Kerkeraad bij het reglement voor de Commissie
van Beheer der Kerkelijke goederen nog een artikel toe,
inhoudende de bepaling, dat, ingeval de Kerkeraad mocht
geschorst of afgezet worden om hare getrouwheid in hare,
roeping, de Commissie den oorspronkelijken Kerkeraad, die
de Gemeente hij Gods Woord zocht te houden, als den
eenigen wettigen zou blijven erkennen.
De Algemeene Synodale Commissie gelastte den Kerkeraad
de gevraagde attesten vóór den Ben Januari 1886 af te geven
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en toen de Kerkeraad weigerde, schorste het Classicaal Bestuur de 80 Kerkeraadsleden, niet om het punt in quaestie,
maar omdat ze voor het nieuwe art. 41 hadden gestemd.
Zoo werd de Beheersquaestie voor de Belijdenisqua,estie
geschoven.
Het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads was, gaf
de gevraagde attesten af en vernietigde het Kerkeraadsbesluit
in zake art. 41 van het reglement op het Beheer.
Onder de 80 geschorste Kerkeraadsleden waren ook leden
van de Kerkelijke Commissie van Beheer ien, dit heeft aanleiding
gegeven tot de gebeurtenissen op 6 Januari en volgende
dagen in de kosterij der nieuwe Kerk, waar de kerkelijke
Archieven bewaard worden en waar zich eene vergaderzaal
bevindt, die voor verschillende doeleinden wordt gebruikt
o.a. ook voor de vergaderingen van den Kerkeraad en de
Commissie van Beheer.
In de Sub-Commissie voor de nieuwe Kerk had ook Prof.
Dr. Rutgers zitting. Hoewel als Ouderling geschorst, had deze
schorsing krachtens art. 40 van het reglement geen invloed
op zijn ambt als Kerkmeester, terwijl, zooals reeds gezegd is,
de bevoegdheid van den Kerkeraad als beheerder der Kerkelijke goederen nooit kon overgaan op een ander Bestuur, dat
in de plaats van den Kerkeraad zich stelde, dus ook niet op
het Classicaal Bestuur, doende wat des Kerkeraads was. Maar
aan deze bepalingen stoorde het Classicaal Bestuur zich niet,
maar stelde zich aan als Beheerder der Kerkelijke goederen,
wat te minder kon, daar de meerderheid der Kerkmeesters niet tot de geschorste Kerkeraadsleden behoorde
en dus niet ter zijde kon gesteld worden.
In den avond van den 4en Januari was een der niet
geschorste predikanten, die in deze maand het Voorzitterschap
in den Kerkeraad bekleedde, op wacht gezet om ieder zonder
onderscheid te verhinderen van bovengenoemde vergaderzaal
gebruik te maken en liet een dag later op last van het
Classicaal Bestuur de deur van een nieuw slot voorzien en met
ijzeren platen bepantseren, terwijl er een paar bewakers bijl
gesteld werden.
Nu zou er den 6° Januari in genoemde zaal eene vergadering van Kerkmeesters gehouden worden en toen nu Dr.
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Rutgers met zijn medekerkmeester Dr. A. Kuyper in gezelschap van Jhr. Mr. de Savornin Lohman aan de Nieuwe Kerk
kwam, liet hij de beide bewakers verwijderen en het aan
vergaderzaal wegnemen. En om te-gebrachtslovnd
zorgen, dat het Classicaal Bestuur zich niet als Beheerders.
zou gedragen, hebben de gezamenlijke wettige Beheerders
zelven bewakers voor de gebouwen aan de Nieuwe Kerk
aangesteld. 1
Dit is de geschiedenis der beruchte paneelzagerij', die zoovele
pennen in beweging heeft gebracht en tot heel wat onware
beschuldigingen geleid heeft.
Onder de geschorste Kerkeraadsleden waren ook een vijftal
predikanten. Zij meenden de gemeenteleden, die gewoon
waren hen te ho,oren en die hen om hun kloek optreden
voor den Naamra des Heeren en Zijne Kerk des te liever
hadden, ook nu te moeten dienen door de prediking des
,Woords; en waar de gewone kerkgebouwen thans voor hen
gesloten waren, hielden ze des Zondags hunne Bijbellezingen
in lokalen. In dezen arbeid werden ze getrouw ter zijde ,ge
buiten, want de sympathie voor-standormbgeva
de getrouwe Amsterdamsche broederen was in het geheele
land groot.
De afkeer van de ynodale Organisatie werd al grooter en
grooter en in veler harten werd de wensch levendig om met
dit 'Kerkverband te breken.
Het kleine heidedorpje Kootwjk in Gelderland gaf het
voorbeeld. Dit plaatsje was achttien jaren lang zonder leeraar
geweest en toen de Kerkeraad ldaar vernam, dat de eerste
kweekeling der Vrije Universiteit, de heer Houtzagers, zijne,
studiën voltooid had, stelde hij pogingen in het werk om den
man zijner keuze tot leeraar te krijgen. Doch de Besturen
weigerden hunne toestemming te geven en stelden de , Kerken
slechts open voor de leerlingen der Staats-Universiteiten. Nu
begon men te Kootwijk te denken aan een breken met de
Organisatie, maar nauwelijks had het Classicaal Bestuur dit
bijl 'geruchte vernomen, of het schorste den Kerkeraad. Den
)

1 ) Dr. W. Geesink. Beknopt Overzicht van de Geschiedenis der Neder duitsche Geref. Kerken in Nederland in de 19e eeuw. — bl. 81 en 82.
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Zen

Februari 1886 wierp de Kootwijksche Kerkeraad het
Synodale juk af, stelde zich onder de Kerkenorde van Dordt,
gaf in een adres aan den Koning van deze verandering kennis
en den Teri Febr. deed de heer Houtzagers zijne intrede als
herder en leeraar bij'! de kerk van Kootwijk. Vier andere
Kerken volgden in den loop des jaars dit voorbeeld, n.l. die
van Voorthuizen, Reitsum, Leiderdorp en Lollum.
Ook nu deed de Overheid wat ze in 1834 gedaan had,
want door de hulp van politie eiins militairen zorgde zij, ,dat de
kerkelijke goederen in handen der Synodalen bleven.
De zaak der geschorste Kerkeraadsleden in de hoofdstad
hield hoofden en harten aanhoudend bezig en bracht heel
wat pennen in beweging. Een aantal der bekwaamste rechtsgeleerden, zoowel liberalen als anti-liberalen, gaven hunne
schriftelijke adviezen en schier allen stelden de geschorsten
in het gelijk en konden op rechtskundige gronden volstrekt
geen misdaad zien in hun stemmen voor het gewraakte art.
41 van het reglement op' het Beheer.
De geschorsten deden wat ze konden bij monde en geschrifte
om, zonder verloochening van hun heilig beginsel, eene breuke
met de Kerk te voorkomen, doch 't was tevergeefs. Den 24en
September 1886 bevestigde de Synodale Commissie het vonnis
van den Jeri Juli, door het Provinciaal Kerkbestuur van NoordHolland geveld, waarbij de geschorsten werden ontzet van
hunne kerkelijke bedieningen, met wijziging der schuldigverklaring ter zake van de verstoring der orde. Nog eene laatste)
poging werd gewaagd, toen de afgezette broederen zich op
de volle Synode beriepen en Dr. Kuyper z'n hoogernstig
„Laatste Woord" liet hooren, waarbij hij de wegneming van
art. 41 aanbood en op een modus vivendi aandrong. Alles
was vruchteloos: den Jeri Dec. 1886 werd het vonnis van
afzetting door de volle Synode bevestigd.
Schier geheel het Gereformeerd Nederland trilde van ver
Terwijl de loochenaars van den Christus Gods-ontwardig.
ongehinderd van de kansels het zaad des ongeloofs mochten
uitstrooien, werden hier mannen afgezet, die pal stonden voor
de belijdenis der Kerk en het Koningschap van Christus.
De vijf afgezette predikanten, de heeren P. van Son, H. W.
;*van Loon, B. van Schelven, N. A. de Gaaij Fortman en D. J.
g
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Karssen, bijl wie zich ook Ds. Renier voegde, riepen met de
70 andere ontzette ambtsdragers 1 ) de gemeente samen en den
16en December 1886 trad de Nederduitsche Gereformeerde
Kerk, de historische voortzetting van de Kerk der vaderen
vóór 1816, als Doleerende 2 ) Kerk op. Men bedoelde volstrekt
geen prijsgeven van de kerkelijke goederen, maar wachttel
gelaten de uitspraak van den burgerlijken rechter af. Deze
stelde later de Doleerende Kerken in het ongelijk, waardoor
voor deze kerken alle bezittingen verloren gingen. In dit
vonnis werd door de belanghebbenden met waardige kalmte
berust.
Nadat door nog een paar Kerken de banden met de
Synodale Organisatie verbroken waren, werd van den lien tot
den 14en Januari 1887 te Amsterdam een Kerkelijk Congres
gehouden, voor hen, „die de afwerping van het juk der
Synodale Hierarchie plichtmatig achtten voor een ieder, die
het Koningschap van Jezus in Zijne Kerk wilde eeren." Op
deze samenkomst werden maatregelen genomen tot vrijmaking
der Kerken.
Van 28 Juni tot 1 Juli werd door de vrij geworden Kerken
een Synodaal Convent gehouden. Op deze vergadering werd
alras besloten pogingen in het werk te stellen om; tot ver
te komen met de Christelijke Gereformeerde Kerken,-enig
de gemeenten van Ds. Ledeboer en andere vrije Gereformeerde
Kerken. Op latere Synoden werd deze belangrijke zaak verder
behandeld en, gelijk we gezien hebben, in 1892 met een, heerlijk
gevolg bekroond.
Hevig was de haat, waarmee de wereld tegen de Kerken
in Doleantie optrad. Dat de kerkerdeuren voor hen niet ont,sloten werden en er geen geldboeten moesten betaald worden
zo oals in 1834 en volgende jaren, lag aan de Staatswetten,
maar welk een haat de wereld bezielde, blijkt wel uit het
rijmpje, dat op sommige plaatsen door de vijanden des Heererg
gezongen werd:
,

1) Van de 80 geschorste Kerkeraadsleden hadden er vijf zich terug
-getrokn.
2) Van 't werkw. doleo (= klagen). Doleerende Kerk beteekent dus
klagende Kerk.

491
„'k Heb mijn schoenen laten lappen
Om de dollen 1 ) dood te trappen." 2

)

In weerwil van allen tegenstand gingen de vrijgemaakte
Kerken rustig haar gang. Diaconale Congressen en een Congres
van Regeer-Ouderlingen werden gehouden, o m de beteekenis
van de ambten in Christus' Kerk duidelijk in het licht te
stellen. En toen de lang begeerde vereeniging met de Christelijke Gereformeerde Kerken tot stand gekomen was, konden
de Gereformeerde Kerken zich in hare volle kracht ontplooien.
Op alle terrein des levens, op het gebied van Kerk en School
en Zending werd gearbeid en menige vrucht van de Kerkelijke
,

1) Een scheldnaam, door de heffe des volks aan de leden der Doleerende
Kerken gegeven.
2) Tegen het opnemen van dit rijmpje is bezwaar gemaakt, met de bijvoeging, dat van de zijde der Doleerenden ook wel eens dingen gezegd en
gedaan zijn, die onwaardig waren en het beter is van weerszijden deze
dingen te vergeten.
Hiervoor is inderdaad veel te zeggen.
Dat desniettegenstaande in dezen herdruk dit rijmpje toch weer opgenomen
is, vindt zijne oorzaak hierin, dat het verre van mij is, de geloovigen der
Hervormde Kerk aansprakelijk te stellen voor hetgeen door enkelen geschied
is. Had ik het thans weggelaten, dan zou het tegendeel gebleken zijn.
Immers, ik heb gesproken van den haat, dien de wereld bezielde tegen de
„Doleerenden", maar volstrekt niet van den haat van de leden der Hervormde
Kerk.
Dat ook van de zijde der „Doleerenden" in die dagen van strijd wel eens
feiten zijn voorgekomen en woorden zijn gesproken, die van een allesbehalve
Christelijken geest getuigden, wil ik niet tegenspreken. Bedroevend en diep
beschamend is, naar mijne meeping, hetgeen te Leiderdorp op Zondag 25 Juli
1886 is voorgevallen, toen Ds. Wildeboer daar eene ringbeurt te vervullen
had (Zie: J. Kuiper: Geschiedenis van het Godsdienstig en kerkelijk leven
in Nederland, bl. 637).
Waarom deze en dergelijke feiten dan niet vermeld zijn?
Omdat ze uitvloeisels zijn van kerkelijken hartstocht en daarom niet
stichten, van welke zijde ze ook bedreven zijn. Bovendien bestaat er gevaar,
dat de ingesluimerde hartstochten door de lezing ervan weer ontwaken zullen
en de vermaning, in Hebr. 12 : 14, 15 gegeven, vergeten wordt.
Met het gewraakte rijmpje is het iets anders. Geen geloovige, geen ernstig
lid van welke Kerk ook, zal een liedje op de lippen nemen, dat van zulk
een diepen haat getuigt. Zooals boven reeds gezegd is, is hier sprake van
den haat der ongeloovige, onverschillige wereld, die spot met elke uiting van
het geestelijk leven, waarvan ze trouwens ook niets begrijpt.
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Zending, van den arbeid onder kranken en ongelukkigen
getuigde van den zegen en de hulpje Gods.
Vele gelo ovigen waren intusschen in de Hervormde Kerk
achtergebleven, daar zij geen vrijheid gevoelden met de
Synodale Organisatie te breken.
Nog altijd wordt de strijd daar voortgezet tusschen geloof
en ongeloof, tusschen gehoorzaamheid aan Gods Woord en
de Synodale reglementen. Een oogenblik hoopte men op ver
treurigen toestand, toen :de rechtzinnigen in-betringvad
de Synode de meerderheid kregen, maar ook deze hoop ver
rechtzinnige Synode bleek even onge--vloginrk,watde
zind of misschien onmachtig tot verbeteren als de vorige.
Onder de mannen, die in den boezem der Hervormde Kerk ook
na de Doleantie den strijd tegen het ongeloof en voor kerkherherstel hebben voortgezet, moeten o.a. genoemd worden Dr.
Hoedemaker, Prof. Dr. Kleijn, Dr. Kromsigt, Prof. Dr. Visscher.
e.a. Eerstgenoemde, die in Februari 1908 -onder veel blijken
van belangstelling zijne veertigjarige ambtsbediening mocht herdenken, heeft gedurende dat lange tijdsverloop op velerlei gebied met woord en pen voor de Gereformeerde beginselen gestreden. Steeds betoonde hij zich een vijand te zijn van partij
Kerk van Christus en hoop -te op de doorwerking:-schapeni'd
en eindelijke zegepraal zijner beginselen, maar van een krachtig
ingrijpen in den treurigen toestand der Kerk verwachtte hij
weinig heil. Uit dit oogpunt moeten zijne handelingen beoordeeld worden.
In 1880 legde hij het predikambt neder om als hoogleeraar
aan de toen pas gestichte Vrije 'Universiteit op te treden.
Hij hoopte hierdoor Bene betere opkomst voor de Kerk voor
te bereiden en verwachtte, dat de kweekelingen dier school
„op wettige wijze" in den dienst der Kerk zouden gesteld
worden. Daarom weigerde hij beslist het attest te teekenen,
dat de heer Houtzagers noodig had om door de zoogenaamde
„opgeworpen classis" onderzocht te worden. Ook met de
Doleantie ging Dr. Hoedemaker niet mede, al zocht hij ook
de afzetting der geschorste Kerkeraadsleden te voorkomen.
In Januari 1888 werd hij predikant der Nederl. Hervormde
Kerk te Nijland, nadat hijg in zijne brochure „Een in belijdenis?" zijn standpunt had uiteengezet. Door middel der
,

,

;

,
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confessioneele vereeniging poogde, hij de Gereformeerde beginselen meer ingang te doen vinden, evenals door het blad
,,De Gereformeerde Kerk". Later in 1897, legde Eiji het redacteurschap van dit blad neder, terwijl hij reeds vroeger den
arbeid in de Gonfessioneele vereeniging gestaakt had.
In 1890 verwisselde hij zijn dorpje met Amsterdam, waar
hij niet alleen het predikambt bediende, maar ook door
middel der pers zijne beginselen verbreidde en de vruchten zijner studiën onder ieders bereik bracht. Nog altijd
bleef het herstel der Hervormde Kerk en de zegepraal
'der Gereformeerde beginselen het ideaal, dat hij najoeg,
evenals Dr. Kromsigt, Prof. Dr. Visscher e. a. In 1909
legde hij het predikambt neder en een paar jaar later
stierf hij in vrede.
Een krachtig strijder voor de belangen der Nederlandsche Hervormde Kerk in de dagen der Doleantie was Prof.
Dr. Kleijn, een man van g!roote geleerdheid en met schitterende talenten toegerust. Op 22- jarigen leeftijd promoveerde hij tot doctor in de Semietische letterkunde.
Toen de veelbelovende geleerde een jaar later werd afgewezen voor zijn proponentsexamen, nam D-s. Buitendijk in
het „Wageningsch Weekblad" en Dr. Kuyper in „De
Heraut" het voor hem op. Dr. Kleijn gebruikte het volgende
jaar niet alleen voor zijne studiën, maar ook voor het
schrijven van letterkundige en theologische verhandelingen,
waarna hi' in Nov. 1883 met goed gevolg het proponentsexamen aflegde en een jaar later als predikant te Wijn gaarden bevestigd werd. Hoewel hij getrouw was in het huisbezoek en anderen pastoralen arbeid, was hij te Wijngaarden
toch niet op zijne plaats, want hij stond te hoog voor die
gemeente „en had nog niet geleerd populair te zijn in den
goeden zin des woords."
Op, zijne tweede standplaats te Hooge Zwaluwe begon hij
zijn strijd tegen de Doleantie door de uitgave van het geschrift „Feiten of Verzinsels ", later gevolgd door het grootere
werk „Algemeene Kerk en plaatselijke gemeente ", aan welk
boek hij twee maanden later zijne benoeming tot hoogleeraar
te Utrecht te danken had. De geschriften van Dr. Kleijn zijn
vooral oorzaak geweest, dat de kerkelijke procedures ten
,

,
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nadeele der Doleantie werden beslist. 1 ) Talrijk zijn de ge
zijne hand, ook op „,politiek gebied als redacteur-schriftenva
van de Maas- en Merwebode, aan welk Christelijk Historisch
weekblad hij arbeidde met zijn vriend Ds. Kromsigt, en
waarin hij poogde art. 36 van onze Geloofsbelijdenis tot
zijn recht te doen komen. Hij was toch de Gereformeerde
belijdenis van harte toegedaan, doch van een verlaten der
Hervormde Kerk, van een breken met het Synodaal bestuur
wilde hij niets weten; vandaar zijn strijd tegen de Doleantie.
Evenals bovengenoemde mannen ijverde hij voor kerkherstel
zonder uittreding. Na een veelbewogen, veelbelovend en arbeid
leven, stierf hij; den 22en Juli 1896 op den jeugdigen-zam
leeftijd van pas 28 jaar.
Prof. Dr. Lamers zegt van dezen ontslapen kampioen voor,
de Hervormde Kerk: ,„Indien de Nederl. Hervormde Kerk
ridderorden verleenen kon
en dan van zoodanig recht
er zou geen
niet anders dan naar recht gebruik maakte
twijfel zijn, of zij> had die onderscheiding destijds verleend
aan Dr. Kleijn." 2
Zoo wordt de strijd der partijen daar voortgezet. Of de
Hervormde Kerk zich, later zal op-lossen in verschillende afdeelingen, ieder met zelfstandige inrichting, dan of een derde
uittocht uit die Kerk wordt voorbereid zooals in 1834 en
1886.... dat zijn vragen, die niemand kan beantwoorden.
Dit is intusschen zeker, dat de Heere over Zijne duur
gekochte Kerk waakt en dat, hoe hopeloos verdeeld de belijders
van den Christus thans ook zijn, de bede van den Barml
hartigen Hoogepriester eenmaal in vervulling zal treden: „Ik
bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door
hun woord in Mij gelioo,v'en zullen. Opdat zij allen één zijn,
gelijkerwijs Gij), Vader! in Mij, en Ik in U, dat ook zijg in
ons één zijti." (Joh. 17:20, 21).
)

1) Zie o.a. Dr. Pijper: Levensbericht van Kleijn.
2) Het probleem des lijdens ", bl. 2.

LXXI.
Afwijkende Richtingen.
IRVINGIANEN, DARBISTEN, BAPTISTEN.

Kerkelijke afwijkingen zijn er te allen tijde geweest, doch
deze openbaren zich vooral in tijden, van algemeen verval.
Vandaar, dat de negentiende eeuw rijk was aan velerlei
richtingen op godsdienstig gebied, waarvan de meest verbreide,
de bovengenoemde ij'n, die ook in ons vaderland vertegenwoordigd zijn.
De stichter van eerstgenoemde secte was Eduard Irving,
de zoon van een behoeftig leerlooier. Hijg werd in 1792 in
Schotland geboren en genoot Bene godsdienstige opvoeding.
Hij werd predikant en met geestdrift aanvaardde hij de
heilige bediening, doch zag zich ras teleurgesteld, daar hij
gehoopt had vruchten van zijn arbeid te zien en deze vrucht
uitbleef. Moedeloos vertrok hij naar Londen, werwaarts hij
in 1822 beroepen was, en hier scheen hij in dubbele mate te
ontvangen, wat hij op zijn eerste standplaats had moeten;
ontberen: hij was weldra een gevierd prediker, die zich in
een buitengewonen toeloop kon verheugen. Er was te dien
tijde in de Engelsche Kerken een soort van Geestelijke,
opwekking ontstaan en Irving was al spoedig een der ijverigste
predikers van de hoofdstad, die in krachtige taal de ellende
der volksklasse schetste, maar ook de middelen ter genezing
aanwees. Zijne predikatiën vonden toenemenden bijval en
werden door Engeland's eerste staatslieden, ja, zelfs door
leden van het Koninklijk Huis bijgewoond. Voordeelig voor
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zijn innerlijk leven was de groote naam, dien hijg als prediker
verwierf, niet; integendeel, zijn eerzucht werd er door geprikkeld en zijne begeerte aangewakkerd om wat bijzonders te zijn.
Met zijn vurige verbeeldingskracht stelde hij zich op de puin
vervallen Christenheid eene volmaakte Christenkerk-hopendr
voor, vrij! van alle banden, en zich zelf als een priester
tusschen God en het volk gesteld. Vooral op de wederkomst
des Heeren had hij: het oog gevestigd. Dan zouden de geestelijke gaven uit den Apostolischen tijd wederkeeren, die nu
alleen door gebrek aan geloof uitbleven, doch hij twijfelde er
niet aan, of deze blijde verwachting zou verrassend spoedig,
vervuld worden. Het onderzoek der Bijbelsche profetiën were,
zijne lievelingsstudie en de gedachte, dat hij eenmaal op aarde
den Heiland aanschouwen zou, bracht hem in zinsverrukking.
Omstreeks dien tijd verspreidde zich het gerucht, dat eenei
zekere vrouw niet alleen de wondergave der genezing, maar
ook de gave der talen had ontvangen. Wel verre van deze
wonderlijke verhalen in twijfel te trekken, zag Irving er juist
openbaringen van den Geest Gods in en verblijdde er zich
niet weinig over. Het duurde niet lang, of ook in zijne eigene.
gemeente werden dergelijke vreemde dingen gezien, vooral
bij de vrouwen, die dan klagende, onverstaanbare woordera
uitten, hetwelk aan de werking des Geestes werd toegeschreven en niet weinig verwarring veroorzaakte. Irving liet deze
wanordelijkheden nietalleen toe, maar werkte ze in de hand,
niettegenstaande zijn Kerkeraad hem meer dan eens verzocht
had, al die vreemde en buitensporige dingen uit den open`
baren eeredienst te verwijderen. Zelfs toen een der zoogenaamde profeten afvallig geworden en openlijk verklaarde,
dat hij niet door den Geest Gods, maar door een leugengeest
gesproken had, liet Irving zich niet overtuigen. H'V week.
steeds verder af van de eenvoudige waarheid der Heilige
Schrift en verviel tot al grootere dwalingen. Eindelijk, in
1833 werd hij afgezet, toen hij in zijn boek „On the human.
nature of Christ" 1 ) de reine menschheid van Jezus aantastte..
Verbannen uit de Kerkgemeenschap, die hij als leeraar
gediend had, doch waar hij door zijne grove dwalingen.
,

-

1

)d. i. Over de menschelijke natuur van Christus.
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zich onmogelijk had gemaakt, stichtte Irving te Londen eenei
dusgenoemde Apostolische gemeente, wier Opziener hij werd
onder den Apocadyptischen 1 ) naam van Engel der Gemeente.
Deze Gemeente geloofde, door den Heiligen Geest de apostor
lische kerkbedieningen weer vervuld te hebben.
Niet alleen bezat zij Profeten, maar ook twaalf Apostelen,
die naar zij beweerde, door God zelf tot dit ambt verkozen
waren. Irving stierf in 1834, maar zijne Apostelen doorreisden stad en land en stichten in en buiten Europa tal van
gemeenten.
Over elke gemeente staat een Engel of Bisschop als verantwoordelijk bestuurder, die echter ondergeschikt is aan de
Apostelen. Onder den Engel staan herders en leeraars., benevens zeven verzorgers, welke samen den Kerkeraad vormen.
Ook zijn er profeten', maar deze zijn niet verplicht in de
gemeente woonachtig te zijn. Al wat door de profeten in de
samenkomsten verkondigd - wordt, wordt door de Apostelen
onderzocht en beproefd en, na echt bevonden te zijn, als
Godsspraken aangemerkt. De Apostelen zijn dus de handhavers,
de bewaarders en de keurmeesters der leer en tevens door
het !opleggen 'der handen de mededeelers van den Heiligen
Geest.
De Irvingianen beweren door deze ambten en gaven in het
bezit te zijn van een volmaakte inrichting van den dienst
Gods. Zij' zullen dan ook, wanneer de Heere komen zal, alleen
de voorbereiden en verzegelden zijn die Hem zullen toegevoerd worden in de lucht.
Hunne leerstellingen hebben tamelijk veel overeenkomst
met die der Roomsche Kerk, evenals hun eeredienst. Zij
beweren, dat de Heilige Schrift een voor velen gesloten boek
is, dat slechts door den sleutel der profetie kan geopend
worden. Zij leeren, dat met den doop de wedergeboorte plaats
heeft. In het Sacrament des Avondmaals veranderen brood
en wijn onder de zegenende hand des leeraars in het lichaam
en bloed van Christus, hetwelk God den Vader als een onbloedig offer wordt aangeboden. Bij het gebed voorde Apostelen,
profeten, priesters en de Kerke Gods in 't algemeen, voegen
) d. i. Een naam uit de Openbaring ontleend; hoofdstuk 2 en 3.
Beelden en Schetsen.
1

32
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ze het gebed voor de heiligen uit -den ;ouden tijd, voor de
gezegende maagd Maria en alle heilige mannen en vrouwen,
die in het geloof ontslapen zijn,. Er is een bepaalde dag gewijd
aan de gedachtenis van alle heiligen.
Bij den doop wordt de Irvingiaan door den priester den
Heere opgedragen en bij zijn dood is het weer de priester, die
het lijk vóór de begrafenis den Heere voorstelt. In hunne
kerkgebouwen vindt men een altaar, waarboven de heilige
lamp brandt, terwijl een priester in witte ambtskleederen de
voorgeschreven ceremoniën verricht. Het bidden geschiedt
knielend en van alle bezittingen en inkomsten worden de
tienden geheven, welke - op de toontafel plechtig den Heere
worden gewijd. Op bepaalde tijden wordt er gepreekt in de
landstaal, terwijl ook den profeten gelegenheid wordt gegeven
een woord te spreken. In de Haagsche gemeente wordt de
gezangbundel der Hervormde Kerk gebruikt, maar overigens
is er veel, dat aan den Roomschen eeredienst doet denken.
Waar het meerendeel der leden beschaafde menschen zijn,
gaat het in de samenkomsten ordelijk en geregeld toe, doch
waar dit het geval niet is, kunnen de profeten, die eene ingeving hebben, het den voorgangers soms erg lastig maken. 1)
Veel opgang heeft deze secte in -ons vaderland niet gemaakt.
In menig opzicht van hen verschillend zijn die Christenen, welke
Darbisten genoemd worden en wier vaderland eveneens Engeland is. De stichter dezer richting of althans geen der eerste en
voornaamste voorgangers is John Darby, een man, die uit een
aanzienlijk geslacht gesproten was. Na zijne bekeering gevoelde
hij onweerstaanbare neiging tot het predikambt, opdat
hij ook anderen met het heil in Christus kon bekend makenk
Zijn vader, die hoopte, dat zijn zoon iets groots naar de
wereld zou worden, verzette zich hardnekkig tegen den wensch
zijns zoons en eischtei, dat hij in de rechten zou studeerem.
Deze zette zijn plan echter door, wat tengevolge had, dat
zijn vader hein ionterfde. Door een oom ondersteund, kon hij
zijne studie voortzetten, zoodat hij later als geestelijke in de
Engelsche Staatskerk kon optreden en zijn hartewensch vervuld
was. Evenals b'ij! Irving was de aanstaande wederkomst des
,

,,

1 ) Zie o.a. T. van Spanje. Photographiën naar het leven, blz. 223-231
(Uitgave van J. P. van Dijk, Zwolle. 1873).
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Heeren zijn lievelingsgedaohte, doch het smartte hem, dat de
Kerk zich zoo weinig voorbereidde voor dit heerlijke feit.
Bovendien was de Kerk zóó onvolmaakt, dat hij niets dan
grenzenlooze verwarring zag. Voor verbetering, meende hij,
was de Kerk niet meer vatbaar, zoodat hem niets overbleef,
dan zich van haar af te scheiden. Ook anderen deelden deze
meening en deze mens,chen sloten zich bij elkaar aan en
lieten niets onbeproefd om aanhangers te winnen. Aanvankelijk
werden deze Christenen, die elkander steeds „broeders"
noemden, Plymouthsbroeders geheeten; eerst later kregen ze
den naam' van Darbisten, hoewel ze zichzelf nooit aldus
noemen. Van Plymouth breidde zich het Darbisme uit over
andere gedeelten van Engeland, over Zwitserland en in het
Wupperdal. De verbreiding der hem dierbaar geworden beginselen werd Darby's levenstaak en hijg openbaarde zich steeds
als een blijmoedig Christen, die hopend uitzag naar de
wederkomst zijns Heeren. Toen zijn broeder, die als Minister
van Engeland's Koningin in het gestoelte der eere zat, hem
eens toevoegde: „Als g+ij uw overdreven denkbeelden had
laten varen, dan hadt gij; het toch even ver kunnen brengen
als ik, terwijl gij nu niets anders zijt dan een arm reizend
prediker, die nog minder in tel is dan de geringste Dominé,
luidde het antwoord: „Wel, mijn broeder, lik zou niet gaarne
met u willen ruilen. 't Is waar, gij► zijt een Dienaar der Kroon,
doch slechts tijdelijk. Ik daarentegen ben door mijn Hei
Koning en priester gemaakt; en, moet ik nu om-landto
Zijnentwille lijden ('t is maar een zeer lichte verdrukking, die
welhaast voorbij g_ aat) eenmaal zal ik met Hem heerschen."
Dit is inderdaad het ware optimisme van den Christen!
Ook in ons vaderland heeft het Darbisme in verschillende
plaatsen een klein getal aanhangers, waaronder vele oprechte,
vrome zielen. De -omstandigheden waren hun tot verbreiding
hunner denkbeelden uiterst gunstig, want de groote verwarring op kerkelijk gebied gedurende het grootste deel der
19e eeuw veroorzaakte, dat menigeen, den kerkelijken strijd
moede, zich in de armen van 'het Darbisme wierp, waar men
rustig, met een boekske in een, hoekske kon gaan zitten en
op een afstand het strijdgewoel der verschillende kerkelijke
partijen kon gadeslaan zonder er zich mede in te laten.
-

Over 't algemeen spreken de Darbisten met zekere minachting over de Christelijke Kerk en miskennen de openbaring
en de ontwikkeling der Kerk in de wereld. De uitkomsten
van de studie der uitnemendste Godgeleerden in den loop der
eeuwen zijn weinig bij hen in tel; vertrouwende op eigen
wijsheid en de hen verlichtende genade, achten zij zich wijs
en verlicht genoeg om "Gods Woord even goed, ja beter te
kunnen verstaan dan de voortreffelijkste mannen, die in den
loop der tijden de kerke Gods gediend hebben met hunne
talenten. Het gevolg hiervan is, dat hunne opvatting van de
waarheid tamelijk oppervlakkig is en ze allesbehalve zuiver
in de leer zijn op sommige punten. Zoo watten ze o. a. de
leer der rechtvaardiging en der vergeving van zonde niet op
als gegrond op het recht Gods, noch ook op de levende gehoorzaamheid van Christus, maar vestigen die enkel op Zijn
dierbaar bloed. Hierdoor scheiden zij Jezus' gehoorzaamheid
aan de Wet van Zijne Middelaarsverdiensten af als hebbende
met onze rechtvaardiging niets te maken.
Zoo gelooven ze ook niet, dat Christus „den ganschen tijd
Zijns levens" op aarde den thorn Gods tegen de zonde van
het menschelijk geslacht gedragen heeft, maar alleen aan het
,

kruis, zich "ter verdediging van hun gevoelen beroepende op

de woorden van Petrus: „die onze zonden gedragen heeft in
Zijn lichaam op het hout" (I Petrus 2 :24 a).
Ook ten opzichte van de Kerk en der ambten kleven hun
g'roote dwalingen aan. „De Kerk is," zoo leeren zij, „reeds
spoedig na den Apostolischen tijd diep bedorven. Zij moet zin
en is in haar Heer en Hoofd één lichaam, maar is door
vleeschelijke namen, vormen en partijen verdeeld. Elk waar
geloovige is geroepen uit deze onheilige menigte en velerlei
genootschappen uit te gaan om zich tot één lichaam te vergaderen. Zijg hebben niet noodig d-oor uiterlijke vormen en
verbintenissen eerre eenheid onder elkander te maken, maar
slechts de door Christus verworven en door den Heiligen
Geest voltooide eenheid te erkennen en 'hier beneden te verwezenljken.
,

„Ten opzichte tot de ambten is de Christelijke Kerk geheel

den wil van God voorbij gegaan. Ouderlingen en Opzieners
moesten enkel en alleen door den Heiligen Geest worden aan-
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gesteld, die daartoe in den eersten Christentijd de Apostelen
als middelen gebruikte. Na dien tijd 'heeft de Kerk zichzelf
dit recht toegeëigend en Ouderlingen aangesteld, waardoor zij
duidelijk haar afval heeft bewezen. Geen der zoodanig aan
kan zeggen, dat hijg in dit ambt door den Heiligen-gestldn
Geest aangesteld is en daarom mogen wij' hem als zoodanig
ook niet erkennen. Dit ambt is thans niet meer voorhanden,
aangezien aan niemand het gezag is verleend het te begeven
of ook te herstellen. God, indien Hij ons zegenen wil, is ook
niet aan eenig ambt in de gemeente verbonden en kan te
allen tijde door getrouwe Christenen, zonder ambtelijke aan stelling, dezen dienst laten verrichten.
„God beveelt in Zijn Woord nergens, dat de Sacramenten
uitsluitend door ambtelijke personen moeten bediend worden.
Filippus de diaken doopte, en Petrus beval aan eenige broeders
dat ze Cornelius en zijn huisgezin doopen zouden. Paulus
was niet gezonden ome te doopen, maar om het Evangelie te
prediken en hij doopte, toch. Met de bediening van het H.
Avondmaal is het niet anders. De eerste Christenen gingen,
van huis tot huis brood brekende, zonder dat hierbij van
ambtelijke personen sprake was.
,,Slechts een enkele maal `heeft de gemeente Diakenen
aangesteld, toen dit door het groot ledental der Jeruzalem'sche
gemeente werd noodig geacht. Zij! geeft ons alleen in hooge
noodzakelijkheid het voorbeeld, datdezen mogen aangesteld
worden, doch daartoe over te gaan in gemeenten, waar dik
geen honderd leden aanwezig zijn, is groote dwaasheid.-wijls
God alleen verwelkt Evangelisten, herders en leeraars en of dezen
daartoe van mensohen gewijd of geordend zijn, is eene zaak
van geen beteekenis. De gave, die God hun geeft, is overal
geldig, het ambt niet. Die het ambt hebben ontvangen, vervullen het op de hun door menschen aangewezen plaats; die
de gave ontvangen hebben, verkondigen het Evangelie en
leeren de geloovigen overal,, waar God hen roept.
,,De gaven zin tweeërlei. Gaven, die tot opwekking en tot
vergadering der gemeente dienen, en die, welke teekenen zijn
van de tegenwoordigheid Gods in de gemeente. Alle gaven
dalen onmiddellijk van Christus als het Hoofd af en hebben
haar bestaan in de geloovigen aan de inwerking des Heiligen
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Geestes te danken. De gelotovigen zijn door de gaven, die hun
meegedeeld zijn, de werktuigen van Christus, die afwezend is.
Doch niet allen spreken, niet allen leeren of verkondigen het
Evangelie, omdat niet allen deze gaven hebben. Maar allen
zijn verplicht dat talent op woeker te stellen, dat God hun
toevertrouwd heeft. Dewijl echter vele Christenen ontrouw
zijn, zoo is de ontwikkeling dezer gaven en hare openlijke
werkzaamheid verduisterd en belemmerd."
Uit deze beschouwingen volgt, dat de Darbisten eene kerkelijke Organisatie verwerpen, maar er ongetwijfeld eveneens
toe zouden komen, als hun aantal van enkelen tot eenige
honderden in stad of dorp klom. Zij houden hunne ,,Verga
huizen of in 't een of ander lokaal,-dering"patkul
breken brood op iederen eersten dag der week, doch zien in
dit Sacrament slechts een gedachtenismaal aan den dood des
Heeren. De doop wordt bij onderdompeling bediend; den
kinderdoop verwerpen ze, evenals de eedzwering. In hun
liederenbundel vindt men schoone gezangen, maar een lied
uit de diepte zoekt men er tevergeefs in. Wie zich hiertoe
gedrongen ,acht onder de broeders gaat voor in den gebede
en na het lezen der Heilige Schrift staat de een of ander op
om naar aanleiding van het gelezene een woord te spreken.
Gewoonlijk is dit steeds dezelfde -persoon; ontbreekt hij, dan
is er dikwijls geen spreker e,n bepaalt de samenkomst zich
tot zingen, bidden, breken des broods en het lezen van een
gedeelte der H. Schrift.
Ook blij de Darbisten treedt de wederkomst des Heeren
sterk op den voorgrond en is hun een bron van blijde verwac ting.
Evenmin als deze richting schijnt liet Baptisme hier te
lande vasten wortel ,te kunnen schieten.
Te allen tijde zijn er onder de belijders van het Christendom
menschen geweest, die den doop der bejaarden boven den
kinderdoop verkozen. Ook in 't begin der zestiende eeuw
waren er in Engeland ' Christenen, die den kinderdoop ver
deswege streng vervolgd werden. Toch breidden-wierpn
zij zich uit en onder de regeering van den Koning-Stadhouder
Willem III (1689-1702) werden ze als Kerkgenootschap
erkend en geduld. Zij dragen -den naam van Baptisten, doch
-
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moeten wel onderscheiden worden van de Doopsgezinden.
Beiden staan den doop der volwassenen voor, doch bij eerstgenoemde geschiedt deze bij onderdompeling, bij de laatsten
door besprenging; bovendien staan de Baptisten in hunne
belijdenis meer op Ca.lvinistischen grondslag. De Baptisten
hebben veel gedaan voor het werk der Zending. Reeds in
1639 vestigden de Baptisten hun genootschap in. Noord-Amerika,
waar ze zeer ijverden voor de verbreiding van het Evangelie
onder de Heidenen.
Gelijk de meeste sec+ten stelden ook de Baptisten in den
aanvang weinig prijs op de wetenschappelijke vorming hunner
leeraren, doch later kwam daar eenti verandering ten goede
in en stelde hun genootschap vele beroemde predikers, z.a.
Spurgeon, de welbekende Londensche prediker, die eene meer
dan Europeesche vermaardheid heeft verworven. Evenwel
had deze grootti man zijne opleiding tot het predikambt niet
genoten aan het in 1770 gestichte Seminarie te Bristol, maar
de voorkeur gegeven aan vrije, zelfstandige studie; hij had
dus zichzelf gevormd.
De Baptistengemeenten zijn onafhankelijk van elkaar. Wel
staan ze met elkander in broederlijke betrekking, maar ze zijn
aan geen algemeene Synode onderworpen. In Engeland zijn
ze in verschillende, partijen verdeeld, waaronder de Sabbathaniërs (in ons land de Zevendedag- Baptisten genoemd), die
den Zondag als rustdag verwerpen en den Joodschen Sabbath
vieren.
Ook in ions vaderland zijn hier en daar Baptistengemeenten,
die over 't geheel een kwijnend bestaan leiden. Vertrouwende
dat de Heerti de leeraren verordent en Hiji hun ook de noodige
gaven en bekwaamheden schenkt, wordt wetenschap en ontwikkeling over 't algemeen weinig door hen gewaardeerd.
Evenals de Darbisten hebben ook de Nederlandsche Baptisten
weinig begrip van de Christelijke Kerk. Ze zijn in vele partij en verdeeld, die met allerlei dwalingen behept zijn, want
het ontbreekt hun zelfs aan eene vaste geloofsbel ij denis, waarmêe ze in de wereld kunnen optreden of waaruit andersdenkenden hunne gevoelens duidelijk kunnen leeren kennen. Ze willen terug naar den Apostolischen tijd : en richten, evenals do
eerste Christenen, liefdemaaltijden aan. Vast geloovende, - dat
,

-
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alleen de doop der g'elo.ovigen bij onderdompeling door den
Heere gewild is, beschouwen ze alleen hen, die dezen doop ontvangen hebben, als leden van het lichaam van Christus of der
ware Kerk; do overigen zijn eene ongedoopte massa en de geloovigen onder hen als dwalende schapen van het Huis Israëls,
Wien het betaamt tot den waren doop te komen, opdat zij
mogen vergaderd worden tot de Gemeente des Heeren. Eene
belijdenis, dat men in Christus tot zijne zaligheid gelooft, is
voldoende om' den doop te ontvangen. Indien ze in het bezit
zijn van een kerkgebouw, dan bevindt zich daarin een doopvont, door hen ,,,het graf" geheeten en groot genoeg, dat er
een volwassen mensch in kan liggen. Op het „graf" staat de
voorganger of leeraar, terwijl hij tot de gemeente spreekt.
Voor hen, die gedoopt zullen wordei, is een vertrek aanwezig,
waarin de doopeling zich van zijne kleederen kan ontdoen,
hierin bijgestaan door diakenen, of bij vrouwelijke doopelingen,
door diaconessen. Het doopgewaad bestaat uit een lang wit
kleed, waarin zij de predikatie bijwonen, totdat de plechtigheid
begint. Het „graf" wordt dan geopend; de doopeling gaat er
in en wordt door den leeraar onder het uitspreken der doopsformule geheel onder het water gedompeld, waarna de gedoopte
naar het afgezonderde vertrek terugkeert teneinde zijne gewone kleederen weer aan te doen.
Onder de Baptisten zijn gelukkig vele ware Christenen, al
is dan ook hunne belijdenis, in tegenstelling van hun meer
Calvinistische geloofsgenoten in Engeland, uiterst vaag. Ook
dij hen worden er velen gevonden, die ijveren voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk op alle gebied en die hun
geloof door een godzaligen levenswandel versieren, gedachtig
aan de woorden van Paulus in Romeinen 6:3 en 4: „0f
weet gij! niet, dat zoo velen als wij; in Christus Jezus gedoopt
zijn, wij in Zijnen dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem
begraven door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs
Christus uit de dopden opgewekt: is tot heerlijkheid des
Vaders, alzoo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen
zouden."
,

,

LXXII.
De Mormonen.

Op de grenzen van het Christendom staat het Mormonisme,,
eene secte, die nog geen eeuw oud is; die bij haar ontstaan
begroet werd door den spot, den haat en de vervolging der
wereld, die nog ternauwernood geduld wordt en die niettemin
hare aanhangers bij duizenden telt.
Haar naam draagt zij naar Mormon, een profeet, die in
haar leer eene belangrijke plaats inneemt, en naar wiep ook
het oudste en belangrijkste van hare heilige boeken is genoemd. Haar stichter is Jozef Smith.
Deze merkwaardige man werd in het jaar 1805 te Sharon
in Vermont, (Noord-Amerika) geboren. Zijne ouders waren
geringe lieden, die niet in den reuk van groote eerlijkheid
stonden. Tevens hadden ze den naam van zeer bijgeloovig
te zijn en veel werk te maken van allerlei geheime kunsten.
Zoo vertelde men, dat de vader door middel van tooverroeden
of wondersteenen verborgen schatten wist te ontdekken. Ook
de zoon verstond deze kunst en liet door gouddelvers zich
daarvoor huren. Jozef muntte anders niet uit door verstandelijke
ontwikkeling en op volwassen leeftijd kon hij nog maar gebrekkig lezen, schrijven en rekenen. Maar door hetgeen hij
als godsdienststichter gedaan heeft en geworden is, is hijg ontegenzeggelijk gebleken een man van genie te zijn.
Van zijn vijftiende jaar af ontving hijg openbaringen. Het
was toen een tijd van groote godsdienstige opwekking in
Amerika en ook Jozef Smith begon den Heere te zoeken.
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Eens ir. het gebed zijnde, verscheen hem een engel, die hem
van de vergeving zijner zonde verzekerde, maar hem tevens
beval, zich bijt geen enkel Kerkgenootschap. aan te sluiten,
daar alle Kerken en secten even verdorven waren. Den glen
September 1823 verscheen hem een andere engel in groote
heerlijkheid, die hem openbaarde, dat op den heuvel Cumorrah
nabij Manchester in Ontario een steenen kist verborgen was,
waarin gouden platen lagen, waarop de oude geschiedenis
van Amerika benevens de openbaring van de Kerk der laatste
dagen gegriffeld waren.
Den volgenden dag begaf Smith zich naar de aangeduide
plaats en toen hij de bewuste 'kist gevonden had, zag hij daarin
behalve de platen ook een borstharnas, een zwaard met
gouden gevest benevens een zoogenaamden profetenbril, bestaande uit twee kostbare doorschijnende steenen, die later
verklaard werden de Prim en Thummim te zijn, waarmede
Israëls Hoogepriesters Jehova raadpleegden. De engel verbood
echter aan Smith den inhoud der kist mede te nemen, vóór
de tijd daartoe gekomen was. Door vrome oefeningen moest
hij zich hiertoe -voorbereiden ,en afzien, van alle begeerte om er
persoonlijk voordeel door te verkrijgen, terwijl hij elk jaar
de belangrijke plek moest bezoeken,, in afwachting van nadere
aanwijzingen.
In hetzelfde jaar waarin hij± gehuwd was met Emma Wale,
die hij aan hare ouders ontvoerd had (1827), kreeg hij verlof
zich den kostbaren schat toe te eigenen, welken hijg echter
zonder uitdrukkelijk ; bevel, aan niemand toonen mocht. De
gouden platen waren acht duim lang, zeven duim breed en
niet dikker dan gewoon blik. Ze waren bevestigd aan drie
ringen, waardoor ze waren saamgebonden als de blad-en van
een boek en hadden samen een dikte van zes duim. Aan
beide zijden waren ze beschreven met sierlijke hieroglyphen
in het Nieuw-Egyptisch.
De merkwaardige vondst bleef niet onbekend en Smith had
moeite genoeg den zeldzamen schat te verbergen voor de
nieuwsgierige blikken zijner buren en zelfs voor de politie, die
hem' destijds wegens schulden vervolgde. Geholpen door zijn
vriend Cowderie begon hij de gevonden platen te ontcijferen.
Dit werk ging zeer geheimzinnig. Smith, door de zijnen als
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een profeet Gods geëerd, zat achter een gordijn en las den
inhoud der platen voor aan Cowdery, die aan den anderen
kant van het gordijn zat te schrijven. Hijzelf verborg de
plaat, die hij: las, in zijn hoed en vertaalde met behulp van
den profetenbril het Nieuw-Egyptische hieroglyphenschrift
zoo vlot mogelijk. Eer het werk voltooid was, werd de vertaler en zijn secretaris door hemelboden geroepen tot de
bediening van het priesterschap van Aaron en Melchizedek.
Johannes de Dooper verscheen hun en schonk hun de eerste
wijding, waardoor zij de bevoegdheid verkregen om het
Evangelie teprediken en de geloovigen te doopen tot ver
-gevindr
zonden.
Door Petrus en de beide zonen van Zebedeus ontvingen
zij de gave om door handoplegging den Heiligen Geest mede
te 'deelen. Toen de vertaling voltooid was, nam de engel al de
platen van Jozef Smith in bewaring en nami ze mee naar den
hemel; niemand was hier echter getuige van.
Het boek Mormon, dat in 1830 voor 't eerst gedrukt werd,
geeft in eene mislukte nabootsing van den Bijbel het verhaal van de lotgevallen van de oorspronkelijke bewoners van
Amerika. Het verhaal komt in hoofdzaak hier op neer:
Toen God blij den torenbouw van Babel de! talen verwarde,
leidde Hij eene kolonie, den stam der Jaredieten, naar het
westelijk halfrond. In acht schepen staken zij ► den oceaan
over en vermenigvuldigden in Amerika tot een groot volk.
Na vijftien eeuwen bestaan te hebben werd dit volk om n zijne
goddeloosheid uitgeroeid, omstreeks 600 v. Chr. Een profeet,
Ether geheeten, beschreef hunne geschiedenis en begroef deze
voor zijn dood in de ,aarde. Dit verslag werd kort daarop
jgevonden door eene kolonie Israëlieten, die tijdens de regeering
van Juda's laatsten Koning Zedekia, onder aanvoering van
een zekeren Nephi, uit Jeruzalem waren getogen. Deze
Israëlieten waren uit den stam van Jozef en splitsten zich in
twee volkeren: de Nephieten, zoo genaamd naar den boven
genoemd naar Laman,-genomdNphi,!Lanet
een broeder van Nephi. De Lamanieten waren zeer goddeloos
en werden daarom door den Heere met veel plagen geplaagd.
Ook werd hun blanke huidskleur in eene koperkleurige veranderd tot straf voor hunne verregaande boosheid. Zij zijn
,
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de Roodhuiden geworden, die alzoo de overblijfselen zijn van
de verloren geraakte tien stammen Israëls. De Nephieten
daarentegen werden zeer door God begunstigd. Niet alleen
gaf Hij, hun gezichten en zond Hij profeten en Engelen tot
hen, maar ook verscheen hun Gods Zoon, Jezus Christus, die
hun het eeuwig Evangelie openbaarde, hun Apostelen, profeten,
evangelisten, herders en leeraars schonk en aan hunne
profeten de kennis van alle volgende eeuwen gaf. Vier eeuwen
na hunne aankomst in Amerika troffen de Nephieten daar
eene andere Joodsche kolonie aan, die na de verwoesting van
Jeruzalem`s tempel door Nebucadnezar daarheen was getogen.
Ze hadden echter de kennis van den waren God bijkans
geheel verloren, maar de Nephieten, met wie ze zich vereenigden, brachten hun het Woord Gods weer en beide volken,
thans tot één saamgesmolten, leefden gelukkig en in vrede
onder den vromen Koning Mosiah. Later vervielen ze evenwel in groote zonden en dwaalden hoe langer hoe meer van
God af. De straf bleef niet uit: in den bloedigen slag op den
heuvel Cumorrah werden zijl door de Lamanieten uitgeroeid.
(384 n. Chr.)
Hun laatste profeet was Mormon. Op Goddelijk bevel stelde
h*ji de geschiedenis van zijn volk te boek, benevens de
profetiën en het Evangelie, dat hun was bekend gemaakt.
Zijn zoon Moroni zette dit werk voort tot het jaar 420 na
Chr. en begroef het op den genoemden heuvel Cumorrah,
waar het veertien eeuwen verborgen bleef, totdat Jozef Smith
het op aanwijzing van een engel vond.
Door de vijftien boeken, waarin het verdeeld is, vindt
men hier en daar stukken verspreid uit Jesaja, de Bergrede
en enkele verzen uit de Brieven van Paulus, terwijl vele
heele en halve aanhalingen uit den Bijbel door het boek
heen looppen. Jozef Smith wordt er in verklaard voor den
Profeet der heerlijkheid van den jongsten Dag, als wanneer
Christus Zijn Rijk zal vestigen in onbestreden macht en
majesteit, met Sion als middelpunt.
Dit Sion zou, volgens de opeenvolgende openbaringen opgericht worden te Jackson in Missouri, daarna te Nauvoo in
Illinois en daarna te Salt Lake City in Utah. De Joden zullen
dan met de overblijfselen der tien stammen vereenigd worden,
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de „heiligen" zullen heerschen over alle volken en natiën
en aan het einde van het Duizendjarig Rijk zal het Nieuwe
Jeruzalem als eene heerlij toebereide stad in vollen luister
op aarde nederdalen.
De Drieëenheid wordt beleden, evenals de verlossing in
Christus; de kinderdoop is eene verdoem'el'ijke zonde, terwijl
de doop bij onderdompeling als het bad der wedergeboorte
gepredikt wordt. Op drie plaatsen wordt in het boek Mormon
de veelwijverij afgekeurd, maar in andere geschriften later
met kracht verdedigd.
Smith had er op gerekend, dat weinigen geloof zouden slaan
aan het vinden van de geheimzinnige platen en daarom wist
hij enkele getuigen te vinden, die aan het slot des hoeks
verklaarden, dat zij► de platen met eigen oogen gezien en met
hunne handen getast hadden; deze waren hun door een engel
getoond en iiji konden derhalve aan de natiën der aarde de
echtheid en de waarheid van het boek Mormon vergewissen.
Toch werd kijf uitgelachen en bespot, toen hijg in 1830 aan
eenige personen verklaarde, dat hijs door God tot Profeet
geroepen was en hun het boek Mormon, als „het nieuwste
Testament" aanbood, hun tevens verhalende, hoe hiji het
bekomen had en door middel van de Urim en Thummim
vertaald had. Spottend staken zijne vrienden het boek in den
zak, denkende, dat Smith gek geworden was.
Ofschoon sommigen, wellicht op goede gronden, beweerden,
dat Smith het verhaal van de lotgevallen van Amerika's
oorspronkelijke bewoners geput had uit het onuitgegeven
handschrift van een zekeren heer Spaulding, een gewezen
predikant, die onder den titel van ,,Het gevonden Handschrift"
een romantisch verhaal had opgesteld over de geschiedenis
der bewoners van Amerika vóór Columbus, waren er toch
goedgeloovige lieden, die aan de Goddelijke zending van
Smith niet twijfelden. Dat er in het geheel geen bedrog in 't
spel geweest is, valt voorzeker moeilijk aan te nemen, maar
dat Jozef Smith niets anders geweest gis dan een lage bedrieger
is evenmin te gelooven met het oog op de kracht der overtuiging ,'die er van hem uitging, en de standvastigheid, waarmee
hij smaad en vervolging- heeft doorstaan. Zielkundig is hij
een even groot raadsel als Mohammed, de stichter van den
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Islam. Ook Smith was, evenals deze, ongetwijfeld een dweper,
bij wien sluw bedrag en gewaande overtuiging wonderlijk
samenging.
De eigenlijke stichting der secte had den ben April 1830
plaats. Er waren toen een zeventigtal aanhangers, die Jozef
Smith erkenden voor „ziener, vertaler, profeet, apostel van
Jezus Christus en ouderling der Kerk". Ook door wonderbare
genezingen breidde het ara ;taa volgelingen zich snel uit, maar
ook de vijandschap nam toe en beleedigingen en mishandelingen waren het deel van den stichter en zijne vrienden.
Toch ging hiji onvervaard voort en met het jaar wies het
aantal belijders. In 1835 stelde hij twaalf apostelen aan,
waaronder de later zoo bekend en berucht geworden Brigham
Young. Twee jaren later zond hij zijne zendelingen naar
Engeland, waar in korten tijd tal van bekeerlingen werden
gemaakt. In 1839 stichtte hij de stad Nauvoo, waar hijg Hoogepriester, burgemeester en hotelhouder was en generaal over
het Nauvoo-legioen. Hij begon nu ook aan politiek te doen
en stelde zich zelfs candidaat voor het Presidentschap der
Vereenigde Staten.
In 1843 ontving hij eene openbaring, die de veelwijverij
toestond. Met goedvinden zijner vrouw kan de mean zoovele
vrouwen nemen als hijg wil en de profeet hem toestaat, terwijl
de vrouw, die hare toestemming weigert, met Gods tijdelijke
en eeuwige straffen bedreigd wordt. Immers, die veelwijverij
heeft zoogenaamd ten doel, die vrouwen door dit „hemelsche
huwelijk" zooals de Mormonen het noemen, de zegeningen
der „heiligen" mede deelachtig te maken. In overeenstemming
met deze openbaring leeren zij dan ook, dat Jezus ook gehuwd
is geweest en wel met meer dan ééne vrouw.
Hoewel de veelwijverij onmiddellijk werd toegepast, ge
dit aanvankelijk toch in 't geheim en dei zendelingen-schied
kregen in last omn de geruchten dienaangaande ten stelligste
tegen te spreken. Toch lekte do zaak uit en Smith werd met
zijn broeder gevangen gezet. Het verbitterde volk brak de
gevangenis open en vermoordde beide broeders (27 Juni 1844).
Met den dood van den stichter ging zijn werk echter niet
ten gronde. Thans trad Brigham Young als hoofd der secte
op. Natuurlijk waren de Mormonen woedend en besloten den
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dood van hun profeet te, wreken. Maar ook de Amerikaansche
Regeering had genoeg van het drijven der nieuwe secte en
besloot aan den gruwel der veelwijverij paal en perk te stellen..
Een leger van 24.000 man werd afgezonden en Nauvoo van
alle zijden ingesloten. De Mormoonsche apostelen begrepen
terecht, dat tiij tegen zulk eene macht weinig of niets ver
haastten zich een verdrag met hunne vijanden,-mochten
te sluiten, waarbij zij_ beloofden binnen zes maanden hunne
eigendommen te verkoopen en naar het toenmaals nog zoo
weinig bekende Verre Westen te trekken aan gene zijde van
het Rotsgebergte. Zij hielden woord, want nog vóór de hun
gestelde termijn verstreken was, stonden ze gereed tot den
uittocht. Inderdaad geleek de tocht op, eene landverhuizing,
gelijk Amerika nog nimmer had aanschouwd. De trein bestond uit 40.000 personen met 16.000 wagens, 5000 tenten en
120.000 huisdieren. Onder de uitnemende leiding van hun
prof eet Brigham Young, die met krachtige hand de zaken
bestuurde, trokken de verjaagde landverhuizers langs ongebaande wegen, dwars door de eenzamq prairiën en de eeuwen
wouden, om aan de overzijde van het Rotsgebergte, in-oude
'de bergvlakte van Utha aan het groote Zoutmeer, afgescheiden
van de beschaafde wereld, het nieuwe Sion te stichten. Bijkans
een vol jaar duurde de meer 'dan 1200 uren lange reis, maar
de tallooze bezwaren en moeilijkheden, die zij schier bij elken
voetstap ontmoetten, wist de buitengewone geestkracht van
hun leider te overwinnen. Hield de groote karavaan rust,
dan wist hij door zijne gloedvolle toespraken de ingezonken
hope zijner geloovigen te verlevendigen, waartoe zijn indruk
voorkomen en krachtige taal, die onwillekeurig aan-weknd
Israëls oude profeten herinnerde, niet weinig bijdroegen. Om
de groote moeilijkheden der reis minder zwaar te doen gevoelen, liet hijg zijne scharen zingende voorttrekken, en zoo
weergalmden de eindelooze, eenzame prairiën van de lofliederen
Sions. Veel hadden ze moeten ontberen en ontelbare gevaren
doorstaan, maar eindelijk was de taak volbracht en reeds in
1847 stonden in de nieuwe Mormonenstad, het Nieuwe Jeruzalem (Salt Lake City) honderd huizen gereed en waren
duizenden acres woeste grond ontgonnen. Sedert dien tijd nam
de nieuwe stad spoedig in bloei toe. Wijd en zijd werden
,
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zendelingen uitgezonden om het Nieuwste Testament • onder
Christenen en Heidenen te verkondigen met het gevolg, dat
reeds in 1851 meer dan 600 gemeenten gesticht waren in
Amerika en Europa. Alleen in Engeland waren er toen 60.000
gedoopte bekeerlingen, waarvan 17.000 naar het nieuwe Sion
trokken.
Weldra werd het Mormonisme in Utha niet alleen eene
godsdienstige secte, maar ook eene politieke partij, waarmede
te rekenen viel. In den aanvangsterk door de afgezonderde
ligging van hun gewest, vormde Utah jarenlang als het ware
een staat in den staat en alle wetten en besluiten der Regeering waren voor de Mormonen van geen waarde, daar ze zich
eenvoudig boven de burgerlijke wetten plaatsten en hun profeet
in alles gehoorzaamden. Vandaar, dat alle processen tegen
Brigam Young wegens veel'wijverij en moord nagenoeg op
niets uitliepen. Deze man stierf in 1877,' aan zijne 17 vrouwen
en 56 kinderen alleen aan onroerende goederen eene som van
twee millioen dollars nalatende. Zijn opvolger John Smith
bevestigde ,alles, wat zijn voorganger had ingesteld. Naast hem
als Opperhoofd van de Kerk staan twee raadsheeren en twaalf
apostelen, die elk weder ïaan het hoofd staan hunner onderhoorigen met derzelver besturen en afdeelingen. Door deze
centralisatie bezitten de Mormonen een hecht aaneengesloten
hierarchie, niet minder sterk dan die der Roomsche Kerk,
waardoor zij: buitengewoon krachtig staan tegenover hunne
tegenpartij'ders. Gehoorzaamheid aan Gods geboden en aan
de door Hem' gestelde machten is in het Mormoonsche geloof
het voornaamste. Het Hoofd hunner Kerk, de „ziener, profeet
en openbaarder" is het onfeilbaar orgaan van het gesproken
woord Gods en aan hem' is men onvoorwaardelijk gehoorzaamheid verschuldigd. Het priesterschap van Aron en
Melchizedek is in hem vereenigd en indien de omstandigheden het toelieten, dan moest hij niet alleen het geestelijk
hoofd der gemeenschap zijn, maar ook op maatschappelijk en
staatkundig terrein de hoogste leiding in handen hebben.
Nadat in 1890 de secte wegens de toenemende veelwiverÎj
en andere ongerechtigheden door de Regeering met algeheele
vernietiging bedreigd werd, ontsloeg de toen regeerende
profeet Woodruff, door den nood gedrongen, zijn volk van
;
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de verplichting tot het meervoudig huwelijk ' en gaf aan ,,de
heiligen der laatste dagen" den raad zich daarvan te onthouden. Dientengevolge heeft de polygamie nu opgehouden,
maar wordt, naar sommigen beweren, in 't geheim nog wel
degelijk in praktijk gebracht. Het beginsel toch is nooit ver
maar met Goddelijke toestemming is de uitoefening-lochend,
ervan tijdelijk opgeschort, totdat de tijden gunstiger zullen zijn.
Behalve de genoemde leerstellingen, die door hunne zendelingen gepredikt worden aan ,,de heidenen", zooals ze allen
noemen, die niet tot hunne secte behoorden, hebben ze nog
eenige stellingen, waarmede zij, niet spoedig voor den dag
komen en die in alles aan de heidensche Theosofie doen
denken. Wellicht worden alleen de ingewijden met deze leer-:
stellingen bekend gemaakt.
De invloed en de macht der Mormonen in hun eigen stad
en gebied is niet meer zoo groot als eenige jaren geleden.
De reden hiervan is vooral de toeneming van niet-Mormoonsche
landverhuizers naar Utah, waardoor ze niet meer ongestraft
de landswetten kunnen overtreden. Deze kentering is een
zegen voor Amerika, want daardoor is ,paal en perk gesteld
aan veelwijverij en gewettigden doodslag.
Het schijnt, dat het Mormonisme den hoogsten trap van
bloei bereikt heeft. Deze op de grens van het Christendom
staande godsdienst is eene ernstige waarschuwing, hoe gevaar
lijk het is den bodem der Heilige Schrift te verlaten en op
zelf gekozen paden te willen wandelen.
-
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LXXIII.
De Grieksche Kerk.

Tegenover de Hoogepriesterlijke bede van den Heere
Christus in Joh. 17: 21a „Opdat z7j allen één zijn, gelijkerwijs
Gij, Vader ! in Mijn en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn"^
staat in deze bedeeling nog eindelooze verdeeldheid onder
de belijders des Heeren.
Deze verdeeldheid onder degenen, die hunne knieën voor
denzelfden Verlosser buigen, is reeds eeuwen oud. Toen het
Christendom zich van het Oosten naar het Westen uitbreidde
en daar steeds vaster wortelen schoot, ontstond er al spoedig
na'ij'ver tusschen de Kerken van het Oosten en het Westen,
of liever tusschen de voornaamste bisschoppen der gemeenten
over het oppergezag in de Kerk. Vooral de Opziener der
gemeente van Rome en die van Constantinopel betwistten
elkaar jarenlang den voorrang over de Kerk van Christus,
te eenenm,ale het woord des Meesters vergetende: „Wie onder
u de meeste zal willen zij^^n die zijl aller dienaar." Geschilpunten over de leer kwamen de±spanning nog grooter maken.
Terwijl toch de Westersche Kerken leerden, op het voetspoor
van Augustinus, dat de Heilige Geest van den Vader en
den Zoon uitgaat, loochende de Oostersche Kerk dit en
beweerde, dat de H. Geest alleen van den Vader uitgaat.
Daarbij kwam de Beeldenstrijd, die in de 8e en 9e eeuw
gedurende vele jaren de Kerken van het Oosten verscheurde,
maar eindigde met de zegepraal van de beeldenvereerders.
Tot eene volkomen scheuring kwam het in het jaar 1054.
;
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De Patriarch van Constantinopel beschuldigde de Westersche
Kerken van Joodsche bijg'eloovigheden, omdat daar bij het
Heilig Avondmaal ongezuurd brood werd gebruikt. Op hopgen
toon eischten de Pauselijke Legaten voldoening voor deze
b eleediging, en toen die niet werd gegeven, legden zij op he
hoogaltaar der Sofia-kerk den banvloek van den Paus van
Rome neder, schudden het stof van hunne voeten en verlieten
Constantinopel.
Sinds dien tijd gingen b eide Kerken haar eigen weg en
alle pogingen ter verzoening bleken ijdel te zijn.
De Grieksche Kerk onderscheidt zich van de Room^sche,
waarmede ze zeer veel overeenkomst vertoont, hoofdzakelijk
door de volgende punten: zij verwerpt het gezag van den
Paus en stelt het hoogste gezag in de Kerk in handen van
vijf Patriarchen, waarvan die te Moskou de machtigste thans
is; bij het Heilig Avondmaal worden brood en wijn tezamen
in een lepel den leden aangeboden en ook kinderen kunnen
er aan deelnemen; bij de godsdienstoefeningen wordt de
Grieksche taal gebruikt; de Heilige Schrift mag ook door de
leeken gelezen worden, hetwelk in de Roomsche Kerk niet
wordt toegestaan, althans niet onvoorwaardelijk; den lagerera
geestelijken is het huwelijk geoorloofd.
Meer nog dan de Room'sche Kerk is do Grieksche in een
nacht van bijgeloof verzonken. De machtige beweging der
16e eeuw, de Hervorming, die de Roomschei Kerk op hare
grondvesten deed schudden, heeft weinig of geen invloed op
de Kerk van het Oosten uitgeoefend. Toch werd in dien tijd
eene poging beproefd -om tegenover het Pausdom de vereeniging van de Protestantsche en de Grieksche Kerken tot stand
te brengen. In 1559 nam Demetrios Mysos, diaken te Constantinopel, uit Duitschland eene Grieksche vertaling der
Augsburgsche geloofsbelijdenis, door Melanchton opgesteld,
mede naar zijn vaderland. Twintig jaar later zonden Tubingsche
Godgeleerden eene dergelijke vertaling aan Jeremias II,
Patriarch van Constantinopel. In 't begin der 17e eeuw trad
de Oostersche Kerk in onderhandeling met de Gereformeerde
Kerken van Zwitserland. De Patriarch Cyrillus Lukaris zond
in 1626 op zijn beurt eene geloofsbelijdenis aan de Kerk van
Genève, die bijna Gereformeerd kon genoemd worden. Helaas!
,
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de vrome man werd om deze daad 'afgezet en in 1638 geworgd.
Van de voorgestelde vereeniging van beide groepen van
Kerken kwam niets en de Grieksohe Kerk kwam langzamer
-handi
een toestand van versteening.
In het onmetelijke Russische rijk is deze Jerk opper
-machtig.
De stichter van Rusland was Rurik, een Vorst der Noor
uit Zweden. Door de Slavische stammen, die Rusland-mane
bewoonden, en die met elkander in strijd waren, te hulp
geroepen, trok Rurik omstreeks 860 het tegenwoordige Rusland binnen, onderwierp eenige stammen aan zijn gezag en
stichtte aldus in 864 te Nowgorod een Vorstendom. Dit
Vorstendom, dat het begin van lhet Russische rijk was, breidde
zich onder de opvolgers van Rurik allengs uit en kreeg Kiew,
later Moskou tot hoofdstad. Een der heerschers van dit rijk,
Wladimir de Groote, nam in 988 bij zijn huwelijk met eene
Byzantijnsche prinses het Christendom aan. Hoewel deze Vorst
nu de afgodsbeelden liet omverwerpen en zijn volk nood
zich in den Dnjepr te laten duopen, zegevierde het-zakte.
Christendom slechts uiterst langzaam over de vreeselijke
ruwheid van vorst en volk'. Geen wonder, inderdaad, als
men bedenkt, dat de bekeering van de massa van het
Russische volk alleen hierin bestond, dat zij', als vee naar
den drinkbak, naar de rivier werden gedreven om den Doop
te ontvangen.
In het jaar 1582 werd Moskou de zetel van een Patriarch,
waardoor de Russische Kerk haar eigen aangelegenheden
kon regelen en meer zelfstandig werd ten opzichte van den
Patriarch van Constantinopel. Tevens kwam de Kerk in
Rusland daardoor tot vrijer en rijker ontwikkeling, vooral
toen de Patriarch Nikon in 1659 als hervormer, niet van de
leer, maar van den eeredienst optrad. Peter de 'Groote
(1689-1725), de machtige hervormer van Rusland op schier
elk gebied, verbond in 1721, toen de Patriarch Hadrianus
stierf, de hoogste Kerkelijke waardigheid met de kroon, terwijl de leiding der kerkelijke en geestelijke zaken werd
opgedragen aan eene Synode, die alleen aan den Tsaar
verantwoording schuldig was. Deze regeling bestaat nog.
't Is te begrijpen, dat de Voorzitter dezer Synode, indien
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bijl een man is, die de gunst des Keizers weet te verwerven,
een alvermogenden invloed op Kerkelijk gebied kan uit
-oefn.
Een vorst, die veel voor de , Kerks 'gedaan heeft, is Alexander
I, die van 1801-1825 regeerde. Deze Keizer ijverde zeer
voor de verspreiding des Bijbels in zijn land; trouwens, de
kracht en de troost van Gods Woord had hij aan zijn eigen
hart ervaren. 't Was in het gedenkwaardige jaar 1812. De
legerscharen van den geweldenaar Napoleon naderden meer
en meer Rusland's grenzen en de Keizer verkeerde in groote
zorg over de uitkomst van den oorlog. Op zekeren dag raad
hij een zijner hovelingen, dien hij steeds hoogachtte-plegd
om z'n vroomheid, en die ook thans niet naliet, nadat de
kansen van den naderenden strijd besproken waren, den
Keizer op Hem te wijzen, bij Wien hulp te vinden is in
allen nood. Toen -de dienaar opstond en het kabinet wilde
verlaten, viel hem een boekje uit den zak, dat geopend op
den grond viel. Die Keizer raapte het op, maar sloeg onwillekeurig een oog op het opengevallen blad; het was de 91e
Psalm. De vertroostende woorden van dezen heerlijken Psalm
troffen den Vorst zeer en vóór hij het Bijbeltje teruggaf, herlas hij de bemoedigende woorden nog eenmaal. Des avonds
vereenigde het Hofgezin zich in de kapel van het paleis om
de nooden van Vorst en volk en vaderland den Heere op te
dragen. Tot groote verbazing van den Keizer las de voorganger denzelfden Psalm, wiens inhoud Alexander zoo wonderlijk getroffen had, te meer, daar hij weldra de overtuiging
kreeg, dat het gebeurde in zijn kabinet geheim was gebleven.
Een paar dagen later, toen hij vol zwaarmoedige gedachten
op en neer wandelde, ontbood hij; zijn Hofkapelaan, met de
opdracht, dat deze hem een gedeelte uit Gods Woord zou
komen voorlezen. Deze prediker was niet tegenwoordig geweest
bij de godsdienstoefening, Benige degen geleden, had ook van
het gebeurde op dien dag niets vernomen. Toen hij bij den
Keizer was 'binnen getreden en zich voor den lessenaar geplaatst
had, sloeg hij den Bijbel open -en begon den 9len Psalm te
lezen. Nauwelijks had de prediker eenige woorden gelezen
of de Keizer riep uit: „Houd op! Wie heeft u gezegd juist
dezen Psalm te lezen ?" Verwonderd staarde de Hofprediker
,
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gijn Vorst aan en antwoordde: „Niemand, Sire. Of ja, toch
Eén. Toen ik uw bevel ontving,. wierp ik mij op de knieën
en smeekte God mij wijsheid en licht te schenken, opdat ik
Uwe Majesteit zulk een gedeelte van Gods heilig Woord
mocht voorhouden, als in deze ernstige tijden het meest geschikt 'was. Toen werden mijne gedachten bij dien Psalm
bepaald. Als dus iemand mij heeft aangewezen, wat ik lezen
moest, dan is het God zelf geweest."
Alexander boog het hoofd en luisterde met diepen eerbied
naar den voor hem vooral zoo merkwaardigen Psalm. Een
opwekkend woord naar aanleiding van het gelezene was hier
zeker wel overbodig en diep geroerd verhaalde de Keizer zijn
Hofkapelaan, waarom diens keuze hem zoo getroffen had.
De afloop is bekend: Napoleon's honderdduizenden versmolten in Rusland's vlakten tot weinige duizendtallen en met
smaad overladen was de geweldenaar genoodzaakt naar Parijs
te vluchten.
Toen Keizer Alexander gestorven was, vond men in den
zak van zijn jas een verzegeld papier, waarvan men wist, dat
hij het vele jaren steeds bij' zich had gedragen. Men ver
dat er gewichtige staatspapieren in verborgen waren,-moed,
die de overleden Vorst zelfs voor zijne meest vertrouwde
gunstelingen had geheim gehouden. Hoe verbaasd was men,
toen bij de opening van het geheimzinnig omslag bleek, dat
het niets anders bevatte dan.... Psalm! 91, die de levenspsalm
van dezen Keizer was geworden!
Was het te verwonderen, dat een man met zulk eene
ervaring achter zich, met alle kracht de verspreiding van
Gods Woord bevorderde? Te St. Petersburg werd op zijn
bevel een Bijbelgenoots'chap opgericht, dat Gods Woord in
verschillende dialecten van het groote Russische rijk overzette
en met ruime hand verspreidde. Door 's Keizers bemoeiingen
werden seminariën en scholen gesticht en de maatschappelijke
positie der dorpsgeestelijken (popen I) heel wat verbeterd.
Jammer, dat 'zijn opvolger Nikolaas I (1825-1855) afbrak,
wat zijn voorganger had zoeken op te 'bouwen. Het Bijbelgenootschap werd opgeheven en tevens al zulke maatregelen
,
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Ingetrokken, die de Grieksohe Kerk voor verdere versteening
hadden kunnen bewaren.
Een der beste Keizers was Alexander II (1855-1881), die
zich deed kennen als een voorstander der maatschappelijke
vrijheden. Niettegenstaande den heftigen tegenstand der rijks
schafte hij de lijfeigenschap in Rusland af, waardoor-groten
hij den dank inoogstte van millioenen arme boeren. Minder
dank verdient hijg echter door wat hij voor de Kerk deed.
Diep was hij doordrongen van de meening, dat de Grieksch,
Orthodoxe Staatskerk de enige goede was en derhalve alles
zooveel mogelijk Russisch moest worden gemaakt. 't Is te
begrijpen, dat de andere gezindheden in hunne ontwikkeling
hierdoor niet weinig belemmerd werden.
V "heid van godsdienst toch bestaat in Rusland niet, eerst
in 1905 werd deze afgekondigd, maar in hoeverre deze vrij
gaat, moet de tijd leeren. Vóór dat jaar genoten de,-heid
Luthersche Kerken in de Oostzee-provinciën slechts een zeer
beperkte vrijheid. Propaganda was verboden en wee den
Lutherschen predikant, die het waagde een gemengd huwelijk
in te zegenen: zijfine verbanning naar Siberië stond vast.
Vooral de Joden hebben in Rusland dikwijls aan bloedige
vervolgingen bloot gestaan, soms in 't geheim door de plaat,
sel'ijke Overheid zelfs aangemoedigd, althans niet belet.
Trouwens ook tegen de Luthersche boeren werd vroeger
heel wat geweld gebruikt. In 1863-1865 werden in een deel
van het Gouvernement Gradus vele Lutherschen door middel
van geweld tot de Russische Staatskerk bekeerd. Sommigen
werd het aangezicht, anderen de ribben stuk geslagen; sommigen werden met den knoet getuchtigd tot zij bewusteloos{
waren, anderen tot den hals in den grond gegraven om ze
honger en 'dorst te laten lijden. Velen ouders werden in, kloosters
en 'gevangenissen opgesloten om ze zoo te scheiden van hunne
kinderen.
't Is te hopen, dat dergelijke gruwelen voor goed tot het
verleden mogen behooren. Toch beweren kenners van Russische toestanden, dat, trots het edict van tolerantie van het
jaar 1905, zij, die zich van de Staatskerk willen afscheiden,
velerlei verdrukkingen zullen moeten ondergaan.
De Staatskerk alleen heeft het recht propaganda te maken
,
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,ander alle gezindten en secten en alleen de Engelsche zending
in Rusland mocht onder de Joden het Evangelie verkondigen.
In 1908 stelde de Russische regeering voor, dat privilege der
Engelsehe zending op te heffen en aan alle secten en gezindten
de vrije prediking toe te staan. Ook verbreiding hunner leerstellingen onder andersdenkenden werd toegestaan, maar, straf
werd gesteld alle openbare propaganda door woord, ge--bar
schrift of beeld, die ten Zoel heeft, leden der Staatskerk
afvallig te maken.
Nergens worden meer godsdienstige secten gevonden dan
in het door vele partijschappen verscheurde Russische rijk.
De geestelijken zijn er zeer onwetend en arm, wat weder
oorzaak is, dat ze weinig of geen invloed op de bevolking
uitoefenen, maar integendeel geminacht en gevreesd worden,
omdat ze bijl elke kerkelijke plechtigheid op de onbeschaamdste
wijze hun geldelijk voordeel zoeken. Daardoor hebben juist
degenen, die nog eenig godsdienstig gevoel bezaten, de Staats
verlaten en leven in verschillende secten verdeeld. De-ker
leden dezer vele secten, die zich nu eens in meer, dan in
minder vrijheid verheugen, zijn bekend onden den algemeenen
naam van Rascolniki, d. i. afvalligen. De merkwaardigste
dezer secten is die der Stundisten, eenvoudige, waarlijk vrome
menschen, wars van alle revolutionnaire neigingen, die den
Keizer geven wat des Keizers is,^ maar ook Gode, wat Gods
is. In eenvoudigheid dienen zijg den Heere naar het voorbeeld
der Apostolische gemeente te Jeruzalem, elkander en hunne
dorpsgenootten, ook hun vijanden, helpende waar zij slechts
kunnen. Hunne godsdienstoefeningen hebben eenige overeenkomst met die der Darbisten, maar de kerkelijke ;ambten
verwerpen ze niet, zo^oals dezen doen. Allen behooren zij, tot
den boerenstand. Gestudeerde predikers hebben ze niet; een
der Ouderlingen, die daartoe de gave 'bezit, gaat bij de godsdienstoefeningen voor. Bezoldigde predikers zijn in hunne
gemeenschap onbekend, daar zij, zich houden aan het woord
des Heilands: ,,Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het
om niet." Hun eenvoudig geloof versieren ze door een godzaligen levenswandel. Plicht is het bij de Stundisten, dat
ieder lezen leert, opdat zijzelf dagelijks het Woord Gods
kunnen onderzoeken. Bitter is de haat, dien de onwetende
,
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leden der Staatskerk, opgezweept door hunne priesters, den
armen Stundisten toedragen, en vele zijn de vervolgingen
die deze arme Christenen tot op het einde der 19e eeuw te
verduren hadden. Moge het meer genoemde tolerantie -edict
ook voor hen betere dagen doen aanbreken.
Rusland verkeert in een tijdperk van overgang op elk
gebied. De Heere doe het heldere licht des Evangelies weer
alomme stralen in dit merk vaardige, land, opdat Hij) ook in
de Grieksch-Orthodoxe Staatskerk, thans nog in vormendienst
versteend en in bijgeloof verzonken, worde aangebeden in
geest en in waarheid. Bijgeloof en vormendienst heerschen,
eveneens in de Oostersche Kerken buiten Rusland. Bovendien
staan deze Kerken voortdurend bloot aan de vervolgingen der
fanatieke Turken. Schrikkelijk was voor weinige jaren geleden,
in 't laatst der 19e eeuw, het lot "der arme Armeniërs, di& dooio
de Turken op de schandelijkste en gruwelijkste wijze vermoord
en gepijnigd werden, terwijl gansche dorpen in vlammen
opgingen. Vertoogen door de Europeesche Mogendheden bijl
den Sultan ingediend om aan deze gruwelen voor goed een
einde te maken, leidden tot niets, daar de groote Moordenaar
te Stamboel wel wist, dat de onderlinge naijver der Mogendheden zou verhoeden, dat het Christelijk Europa met geweld
tusschenbeide kwam.
't Bleef bij beloften van hervormingen. Zij de smeltkroes
van het lijden voor deze Kerken van het Oosten het middel,
dat zij terugkeeren tot het Woord Gods, dat zij' vele eeuwen
smadelijk onder een korenmaat gezet hebben om het oor te
leenen aan menschelijke Zeeringen. Alleen dan zal de Grieksche
Kerk weer bloeien, als zij haar belijdenis en eeredienst naar
des 'Heerera Woord inricht en bij geestelijken en leeken een
vragen komt naar de oude beproefde ;paden van weleer.
,

EXXIV.
Uitbreiding des Christendoms.

De Zendingsgeschiedenis vormt als het ware de voortzetting
van de geschiedenis der Christelijke Kerk. Daarom mag een
enkel woord over de uitbreiding van het Christendom niet
ontbreken. Slechts eenige algemeene opmerkingen over de
Zending mogen hier volstaan, benevens de aanwijzing van
enkele belangrijke feiten.
De Kerk is, als eenheid gedacht, de draagster der Zending.
Niet alleen heeft zij het zendingsbevel ontvangen, maar ook
is de drang tot zenden, die zich uit in het gebed en zich
openbaart in het uitzenden van zendelingen en in alles, wat
daarmede in betrekking staat, haar van nature , eigen.
Bij een gezonden kerkelijken toestand moet de Zending
van de geïnstitueerde Kerken uitgaan. Zoo lezen we in Handelingern 13, dat de Kerk te Antiochië Paulus en Barnabas
uitzond, en met welk een ijver de zending in de Apostolische
eeuw en nog lang daarna ter hand genomen werd, is ieder
bekend, die niet geheel een vreemdeling is in de geschiedenis
der Christelijke Kerk.
Maar later dommelde de Kerk in en vergat, waar zijzelf
meer en meer op eigen gekozen paden wandelde, Gods Woord
vergat en in allerlei bijgeloof verzonk, ook het koninklijk
bevel van den Heere Christus: „Predikt het Evangelie aan
alle creaturen."
Toen met de Kerkhervorming de Heere het licht weer op
den kandelaar plaatste, ontwaakte ook weder de zendingsijver,
-
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niet het minst bij de Kerken dezer landen, waar in de 17e
en in de eerste helft der 18e eeuw meer op zendingsgebed
gearbeid is dan in de andere Christelijke landen. Bekend toch
is het, dat op de beroemde Synode van Dordt in 1618 en '19
ook besloten werd de Zending in Indië krachtig ter hand te
nemen en een kweekschool tel stichten tot opleiding van
Missionaire predikers. Jammer, dat deze kweekschool, te
Leiden gesticht, zoo kort bleef bestaan.
Maar later taande :ook hier te lande, evenals elders, het
besef van de dure roeping voor de Zending, en in 't laatst
der 18e eeuw, záóó bekend om' haar ongeloof, was bijkans
allerwegen een geest des diepen slaaps op zendingsgebied
waar te nemen. Geen wonder! De Geest des ongeloofs was
als een kille ij^sstroom over leeraars en leden gegaan, had het
kerkelijk leven schier overal aan het kwijnen gebracht en de
liefde voor de Kerk bij, velen uitgebluscht. En hoe kon dan
liefde voor de Zending gevonden worden!
Maar 'de Heere, die de Getrouwe is, laat niet varen het
werk Zijner handen. Toen de Kerk zoo schromelijk verwaarloosde wat haar dure roeping was, verwekte God overal in
Europa en Amerika kleine kringen van godvreezende mannen,
die, hun schuld gevoelende, deden wat der Kerke was.
't Was in het jaar 1792, dat in de nederige woning van
de weduwe Wallis te Kettering in Engeland twaalf Baptistische
predikers de eerste Vereeniging tot bevordering van het
Evangelie oprichtten. Groote dingen voor God ondernemende
en groote dingen van God verwachtende, legden zij f 157.50
op Zijn altaar als eerste offer. 't Waren eenvoudige mannen,
die predikers, weinig geacht bij de wereld, maar groot in
geloof en liefde. Hij, die den stoot tot dit werk gaf, was
William Carey, prediker en schoenmaker in de stad Leicester,
een godzalig man, die als zendeling een grooten naam heeft
verworven.
Iets later ontstonden in Engeland, maar ook in andere landen
dergelijke vereenigingen, die naar Oost en ' West, naar Noord,
en Zuid hare zendelingen, uitzonden, zoodat de 19e eeuw,
hoeveel treurigs die op menig gebied ook te aanschouwen gaf,
toch met het volste recht de zendingseeuw van den nieuweren
tijd kan genoemd worden.
,

,
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Ook Nederland bleef niet achter. In 1797 werd door eenige
vrome mannen het Nederlandsche Zendelingsgenootschap opgericht, dat echter na een halve eeuw bestaan te hebben
nevens zich nieuwe vereenigingen zag ontstaan. Oorzaak
hiertoe was de ongeloovige richting, die zich allengs meer
en meer •van het Genootschap meester maakte. Zoo ontstond
nevens of uit het Nederlandsche Zendinggenootschap, de
Nederlandsche Zendingsvereeniging, de Utrechtsche en de
Nederl. Gereformeerde, om van kleinere niet te spreken.
Maar ook bij de Kerken ontwaakte weer het besef van
hare verplichting. De voormalige Christelijke Gereformeerde
Kerk nam al heel spoedig del kerkelijke Zending ter hand en
toen de vereeniging met de Nederl. Gereformeerde Kerken
tot stand gekomen was, werd de Kerkelijke Zending opnieuw
geregeld; daarom hield in 1894 de missionaire arbeid der
Nederl. Gereformeerde Zendingsvereeniging op, maar de Ver
-enig
zelve bleef bestaan.
Ook in andere landen hebben vele Kerken het werk der
Zending in den laatsten tijd met ijver behartigd en waar de
Kerken in gebreke bleven hunne roeping te vervullen,arbeidden vereenigingen met loffelijken ijver om in des Meeren,
kracht een steentje te mogen aanbrengen tot den opbouw
van den geestelijken tempel Gods. En de vrucht bleef niet
uit. Dat getuigen die tallooze kerktorens op de Zuidzee-eilanden,
die als zoovele vingeren ten hemel wijzen en ons toeroepen:
„God doet wonderwerken. Hij alleen is 'God!" Een enkel
voorbeeld:
In het N.O. van het werelddeel Australië ligt de groep der
Sandwichs-eilanden. Vóór 1820 was de bevolking van deze
eilanden verzonken in den nacht des Heidendoms. M-oord,
diefstal en ontucht waren dagelijks voorkomende zonden.
Het land was het eigendom van den Koning en eenige
Opperhoofden, die naar welgevallen beschikten over het leven
en den eigendom hunner onderhoorigen. Van wetten of eenige
staatsregeling was geen sprake; de grootste willekeur heerschte alom. Immers, 't volk was slechts neen hoop slaven, vaak
minder geacht dan het grazende vee! 't Land was vervuld
met tweedracht, verdrukking, doodslag en roof. Tallooze goden
vorderden voortdurend hunne offers, vooral m'enschenoffers.
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IN MEMORIAM

Stirum.

Mr, 0. E. G. graaf van Limburg

Metonuitsprekeljk leedwezen één van de 0]Drichters onzer Verheeft het Bestuur en hebben de eeniging en zij n vader Mr. J. P. A.
Ambtenaren van de Vereeniging graaf van Liin
burgm
Stiru heeft
,,Het Hoogeland" kennis genomen de Vereenigin Y vele jaren gediend
van het smartelijk overlijden, op als secretaris.
15 Augustus onder ZOO zeer tragi- De nu ove rledene heeft sinds
ache omstandigheden, van onzen 1926 zitting gehad in het dageonder-voorzitter Mr. 0. E. G. graaf lijksch
- 'bestuui
van onze Vereeni-,van Limburg Stirum.
ging, die in dat jaar belangrijk
Onze Vereeniging en inzonderwerd uitgebreid. Hij heeft zijn
heid het dagelijksch bestuur heeft krachten en rjk'e talenten in dienst
hierdoor een zeer zwaar en droevig gestelCI van haar verk van chrisverlies geleden. De hoer Van Lim- telijke naastenliefde, terwijl hij vóór
burg Stirum was ook voor de 1926 ook reeds deel uitmaakte van
Vereeniging „Hot Hoogeland" een het bestuur van ,,Het Hoogeland".
man van 'groote werkkracht on
Met weemoed zit het bestuur
energie en in alles hartelijk mooie- thans naar de ledige plaats in zijn
vend met heel den arbeid onzer geledèren, maar denkt ook met
Vereeniging.
dankbaarheid terug aan alles, wat
De naam van graaf van Limburg onze Van Limburg Stirum als be
Stirum was voor. de Vereeniging van stuurslid voor onze Vereeniging en
historische betoekenis en van. bij- daardoor voor onze medemenschen
zonderen klank.
heeft gedaan.
De grootvader van het thans
Zijn persoon en zijn werk zullen
overleden bestuurslid, C. W. graaf onuitwischbaar in de herinnering
van Limburg Stirum, was in 1892 van de Vereeniging ,Het Hooge-
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land" blijven voortleven.
Moge God in Zijn trouw en
liefde de echtg;enoote en familieleden van den overledene sterken
en troosten in dozen voor hen zoo

bijzonder zwaren weg.
Namens het Bestuur van de
Vereeniging „Het Hoogeland ",
J. 11l. H. VAN ASCII VAST WIJCK,
Secretaris.

Ook mij bereikte liet bericht van
het verscheiden van mijn beminden
chef, mr. graaf Van Limburg
Stirum, officier van justitie en
hoofdbestuurslid van onze Vereeniging . Het zal U duidelijk zijn, dat
ik do9r zijn heengaan zeer ontroerd
en diep getroffen ben.
In mijn jarenlange loopbaan heb
ik veile chefs gehad, maar nooit
werkte ik zoo prettig en aangenaam
als met hem.
Hij was een nobel mensch, eer
oprecht. Recht door zee en-lijken
op den man af. Hij had geen rust.
voordat hij er zeker van was, dat

alles gedaan was voor het weggedrevene om het terecht te brengen.
Hij was een liefhebber van het verloor'ne en had immer hoop voor
den moeden zwerver. Ik heb hem
leeren kennen als een man, die ware
Godsvrucht bezat. Ik kwam veel
niet hem in aanraking voor besprekingen betreffende honderden ge
wij samen behandelden.-vajlen,di
Ik persoonlijk en vooral onze Ver eeniging zal hem zeer missen .
Moge God zijn nabestaanden en -ons
allen troosten.
De Í reclasseerinos- ambtenaar.

A. DE TREE.

Het is noodig+
Het is noodig, ja liet is ZEER
^TOODIG, dat in de komende maan
ledenwerf-actie overal krach -de
wordt aangepakt en doorgezet. -tig
DAT IS NOODIG om het ledental
van „Ons 3-Cents-Fonds", dat in
1940 en 1941 door de tijdsomstandigheden was gedaald, weer zooveel mogelijk omhoog 'te brengen.

. DAT IS NOODIG, omdat „Ons 3Cents-Fonds" in de propaganda-afdeeling nu bijna de Benige belangrijke
bron van inkomsten is bgeworden.
DAT IS N00DIG, omdat het aan
verpleegden in onze arbeidskolo--tal
nies en tehuizen den laatsten tijd aan
gestegen. Alleen op de-merklijs
kolonie „wilhelminahoeve" te Opënde,
waar thans uitsluitend verpleegden
van kinderrechters ver van 12
li'enis
Jong
^ het aantal jongens
blijv
--18 a 19 jaar gestegen tot 70
-

,

Ook in de. andeie, kolonies en tehuizen der \'ereeniging is het aantal ver
belangrijk hooger dan het-plegdn
vorige jaar. In onze inrichtingen te
Beekbergen zijn thans naeer dan 130
mannen . Het behoeft wel geen betoog,
dat daardoor ook de verplegingskosten
stijgen, vooral in dezen tijd.
0n1 bovengenoemde redenen IS HET
NOODIG, dat ook de inkomsten hooge-r worden. Gelukkig hebben velen
van onze collectantes, sinds we weer
nieuwe leden voor „Ons 3-CentsFonds" mogen winnen, flink haar best
gedaan. Er is van Januari af een
groot aantal nieuwe leden gewonnen.
En het is ons bekend, dat inen in
onderscheidene af deeling en nog steeds
actief bezig is om het ledental hooger op te voeren en ravel niet goed
succes.
Dezen collectantes en afdeelingen
,
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zijn we daarvoor zeer dankbaar, want
waar men de ledenwerf-actie goed
aanpakt, daar blijft liet resultaat niet
uit, daar heeft men succes.
Maar er is nog een groot aantal af
w aarvan we helaas nog-deling,
geen opgave van nieuw gewonnen
leden hebben ontvangera. In deze afdeelingen zijn onze collectantes schim.
baar nog niet in actie gekomen. Wik
hebben althans in elk geval van haar
nog geen resultatef gezien.
Fn toch IS HET NOODIG, dat in
alle afdeelingen, groot en klein, in
de steden en in de dorpen in de komen de Maanden een doeltreffende
ledenwerf-actie wordt ingezet. De
maanden October, November en December zijn altijd bij uitstek geschikt
geweest voor liet winnen van nieuwe
Zeden. Ik weët wel, dat de donkere
avonden nu voor vele collectantes wel
een belemmering zijn, naar er zijn,
toch ook vele lichte-maan-avonden,.
waarop dit bezwaar voor liet grootste
gedeelte wegvalt. En bovendien kun
vele colle-ctantes op het platte -ne
komende maanden met een-landie
beetje overleg wel enkele middagen
vrij snaken koor het winnen van
nieuwe leden.
Ik ben ei vast van overtuigd, dat
al onze collectantes het in elk geval
wel zoo weten te -schikken, dat zet
oenigen tijd vrij krijgen voor de
ledenwerf- actie. Trouwens hoeveel leden kunnen de collectantes zelfs onder haar werkzaamheden niet linnen
door met anderen te spreken over
het Hoouelandsclle werk en over „Ons
3-Cents-Fonds".
Danes- collectantes, de Vereeniging
„Het Hoogeland" bestaat op 2 December a.s. 50 jaar. Dan zal het 50
jaar geleden zijn, dat de Vereeniging
„Het Hoogeland" werd opgericht elk
haar opheffingsarbeid, haar werk van
,christelijke naastenliefde aanving.
In verband met de tijdsomstandigheden zullen we geen groote jubileum-actie kunnen voeren en ook geen
feest kunnen houden. Misschien zal
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het 50-jarig bestaan der Vereeniging
in alle stilte worden herdacht.
Maar wat we wè1 kunnen, dat is
ledenwinnen en nog eens ledenwinnen voor „Ons 3-Cents-Fonds".
Op de gehouden bezoekdagen aan de
kolonies heb - ik gezegd, en ik herhaal
dit hier nog eens, dat als alle colleatantes in dit jubileumjaar ieder 'slechts
5 nieuwe leden weten te winnen, dan
beteekent - dit een aanwinst van ongeveer 20.000 leden.
Ik weet, dat er af deelingen in
kleine plaatsen en gehuchten zijre,
waar dit niet mogelijk is, maar in
de meeste afdeelingen zal dit best
kunnen on in vele afdeelingen, vooral in de steden en groote plaatsen,
kunnen onze collectantes, als zij de
zaak energiek aanpakken, zonder ,[mrijfel meer dan 5 nieuwe leden winnen.
Dat is dit jaar reeds aleer dan eens
gebleken.
Waar het op aankomt is, dat alien
het probeeren en dat niemand achter
dat niemand zegt: „Iet geeft-blijften
toch niets' of: Ik zie er geen kans
toe". Als m-en maar aanpakt en doorzet, zal men zeker slagen.
In 'ons land zijn zonder twijfel
nog vele -duizenden menschen, die het
Iloogelandsche werk zeker wel willen
steunen niet een bijdrage van slechts
3 centen per week. Alleen, moeten die
menschen worden bezocht, zij moeten bekend gemaakt worden niet het
nuttige werk van de Vereeniging en
ze moeten weten, dat ze dezen
Je,rstel- arbeid aan ontspoorde levens
heel gemakkelijk kunnen steunen met
slgchts 3 centen per week. Nogmaals,
collectantes, als U het aanpakt, goed
aanpakt, heeft U succes.
Dames, uit naam van de vele jon
mannen in onze kolonies,-gens
die hulp noodig hebben, roep ik U
allen op tot een krachtige leden werf- actie.
heerlijk zou het zijn, als wij op
2 December a.s. aan het bestuur van
de vereeniging „Het Hoogeland" zouden kunnen melden: „Als jubileum,
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geschenk kunnen wij U namens onze
collectantes aanbieden een aanwinst
van 20.000 nieuwe leden". Het bestuur
zou U daarvoor, buitengewoon dank
baar ziln. Het zal daardoor in staat
gesteld worden het verhoogde aantal
verpleegden in onze kolonies te hand
haven en uit te breiden.
Mik ik te hoog, als ik het aantal
van 20.000 noem? Noe, toch niet.
Mits al onze afdeelingen en alle cel-

lectantes, NIEMAND UITGEZON
DERD, meedoen en niet rusten al
vorens alle zooveel mogelijk nieuwe
leden te hebben gewonnen.
Onder het bekende motto: ,,NU
HET WEER MAG, ALLEN AAN
DEN SLAG" zetten we onze ledenwerf-actie voort, want HET IS
-

-

NOODIG.
A. HOFSTEDE.

Verslag van de bezoekdagen
voor de collectantes van ,,Ons 3-Cents-Fonds" aan de ko1onies ,,Filadelf ja"
te Vries on 23 en ,,Het Hooeiand" te Beekbergen op 24 Juni 1942.
Niemand van de collectantes en allen met nieuw enthousiasme worden
verdere aanwezigen zal er spijt van bezield voor het Iloogelandsehe werk.
In z'n openingswoord wees spreker
hebben gehad, dat de heide bezoekdagen uitgesteld moesten worden, er verder op, dat het, nu we de inwant op 23 en 24 Juni was de natuur komsten van de speldjesdagen moeten
ons in alle opzichten buitengewoon missen, broodnoodg is, hot ledental
van ,,Ons 3-Cents-Fonds" over de
goed gezind.
Het stralende zomerweer alleen zou geheele linie te doen stijgen.
Dat het ledental nog belangrijk
reeds in staat zijn geweest om te zorgen voor eon opgewekte stemming. kan stijgen, bewijst het feit, dat er
van Januari j.l. af 2600 leden zijn
De fleurig versierde tent op ,,Fila
de1fa" en de met- smaak verzorgde gewonnen. Voorwar een prachtig
zaal bij ,,Het lloogeland' droegen het succes.
De hoofdvertegenwoordiger vroeg
hurne er toe bij, maar vooral de col'lectantes zelf, die van heinde en verre den collectantes al ht mogelijke te
waren gekomen, brachten gezelligheid willen doen om ieder minstens 5
nieuwe leden te winnen. Wanneer alle
moe.
Reeds vóór de opening heerschte op collectanties hierin slagen, kan op 2
ettige December a.s., den datum, waarop
beide dagen weer 'de echt
Het Hoöge1aad" 50 jaar bestaat,
sfeer, die de Hoogelandsehe ZZOC-kaan hot bestuur der Vereeniging een
dagen kenmerkt,
De leider van deze dagen, de heer geschenk worden aangeboden in den
vorm van 20000 a 25000 nieuwe leden.
A. Hofstede, opende op de gebruikeDo aanwezige collectantes beloofden
lijkë wijze, waarna een woord van
spontaan alle krachten te zullen in-.
welkom w!erd toegeroepen aan degasten, bestuursleden, maar inzonderheid spannen en onderstreepten deze be
aan de collectantes van de verschil- lofte met leen langdurig en krachtig
applaus.
lende afdeelingen.
Naar aanleiding van Markus 3 sprak
De leider" begon met te zeggen:
,,Dames, jullie werken geregeld voor de hoer Hofstede nog een pakkend
, Jet Hoogeland", maar vandaag werkt woord. Hij wekte alle collectantes,
,,Het Hoogeland" eens voor jullie". op om rusteloos voort te gaan met
Rij pr I den wensch uit, dat we het werk der redding en opheffing.
prettige en leerzame bezoekdagen Alleen door het rusteloos bezig-zijn
mochten hebben, dagen, waarop we dér collectantes voor ,,IFIet Hooge
,

-

,

-"

21

OATS 3-CENTS-FONDS
land" zal het werk der Vereeniging
verder *voor velen tot een zegen kunnen zijn.
Daar jhr. mr. Van Asch van Wij-ek
verhinderd was op ,,Filadelf ia'' aanwezig te zijn, hield de heer Hofstede Jr. in de morgenvergadering
een toespraak over „Terug naar de
eerste liefde ".
Spr. waarschuwde voor laksheid en
sleur, en riep de collectantes op om
,steeds het eerste vuur, de eerste lief-de, waarmee men gewoonlijk liet
liefdewerk pleegt aan te vangen, te
bewaren en, wanneer de eerste .liefde
verlaten is, daarnaar terug te keeren.
Alleen dan is het mogelijk om steeds
met enthousiasme en onuitbluschbare liefde het werk voort te zetten
voor de menschen, die in nood zijn.
Me j . De Raaf declameerde op belde
bezoekdagen weer op de haar eigene
verdienstelijke wijze.
Het hoogtepunt van beide bezoekdagen vormde de toespraak van ds.
D. Ringnalda Jr., . geref. pred. te
Dráchten, bestuurslid van onze Vereeniging, die sprak over: „Een goede
raad van een lief meisje ". Met ge-'
spannen aandacht werd deze rede, die
elders in dit nummer verkort is
weergegeven, gevolgd.
Het optreden van juffrouw Praatgraag en haar neefje Pietje vormde
een uiterst vroolijke noot in het pro
ramma. Er is hartelijk gelachen om
e rake opmerkingen
van Pietje.
Op denbezoekdag
0
bezoekd
. aan ,,H ete loogeland" bracht jhr. mr. Van Asch vary
Wick, secretaris der vereeniging, den
dank van het bestuur over aan de
collectantes voor al het liefdewerk,
dat geregeld wordt verricht.
Na de koffietafel werden de koloniegebouwen en bedrijven bezichtigd.
Op „Fila^delfia" leverden de collectantes van afdeeling Zuidlaren in de
middagvergadering , een schitterende
samenspraak, getiteld ,, Klopsma vraog^t
n nei hoesholders-ke , waarmee ze
een geweldigen bijval oogstten. De
lachspieren kregen het meermalen
,

danig te verantwoorden.
De uitnemende declamatie van den
heer D. Wassenaar viel buitengewoon
in den smaak.
Ook de bijdragen van het kantoor
anderen mochten er zijn.-personl
Op „Filadelfia" sloot de directeur
der kolonie, de heer Endendijk, den
geslaagden dag met een kernachtig
woord en dankgebed.
Op „Het Hoog eland" was de dag
ongeveer op dezelfde wijze ingedeeld.
De directeur, de heer Veenstra, ver telde van zijn arbeid onder de verpleegden, terwijl ds. E. Nawijn, geref.
predikant te Apeldoorn met een geese
tig en opwekkend woord sloot.
Van beide bezoekdagen keerden de
collectantes welvoldaan huiswaarts in
het besef, dat het Hoo elandsche werk
het ten volle waard is om. daaraan
alle krachten te wijden.
De -directeuren en directrices hadden niets nagelaten om het den aanwezigen zoo aangenaam mogelijk te
maken. Het warme applaus, dat hun
werd gebracht, bewees, dat de collectantes al het voorbereidende werk,
de keurige ontvangst en de gezellige dagen zelf op hoogen prijs heb
-ben
gesteld.
We kunnen met groote dankbaar
gehouden bezoekdagen-heidop
terugzien. We zouden deze dagen
niet gaarne willen missen en daarom werd het clan ook op hooggin prijs
gesteld, dat de autoriteiten toestemming gaven om onze Hoogelandsclïe
hoogtijdagen te houden.
De
De liefde voor het werk is weer
aangewakkerd en versterkt. De tastbare resultaten komen nu nog geregeld binnen op ons propagandabureau. Vele leden worden gewonnen.
Wanneer er zoo doorgewerkt wordt en
dan niet alleen door de dames, die
de bezoekdagen hebben bijgewoond,
maar door alle collectantes over de
geheele linie, zullen we er zeker in
slagen om het ideaal van onzen hoofdvertegenwoordiger te verwezenlijken,
n.l. om op 2 December a.s., wanneer
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„Het Hoogeland' 50 jaar bestaat,
een aanwinst van minstens 20000
nieuwe leden aan te bieden.
Collectantes van „Ons 3-CentsFonds", we vertrouwen er op, dat
niemand van U achter. blijft, maar ie
haar deel bijdraagt. Wanneer we-der

slagen, zullen nog belangrijk meer
gederailleerden teruggebracht kunnen,
worden tot het volle rijke leven en
weer ingeschakeld kunnen worden.
in onze samenleving.

HOFSTEDE ,Ir.

Een goede raad van een lief meisje.
TOESPRAAK,.
gehouden door ds. D. Rin nalda Jr.,
geref.
pre
h ten, be
lkant
te D'rac
stuurslid van de vereeniging, op de
bezoekdagen aan de kolonies „FiIadelfia" te Vries en „Het Hoogeland" te Beekbergen op 23 en 24
Juni 1942.
Tot zooveel „lieve meisjes ", als ik
heden vóór mij zie, te mogen spreken
over „een goeden raad van een lief
meisje ", is stellig een benijdenswaardig buitenkansje, waarmee ik niet zoo
zuinig in mijn schik ben, want ik'
houd nu eenmaal veel van „lieve
meisjes", wat ik steeds, naar ik meen
niet ten onrechte, als één van mijn
weinige deugden heb - mogen aanmerken en niets is mij liever dan in de
gelegenheid te zijn een waarlijk goeden raad door te geven, niet in 't
minst wanneer het gaat om een goe-

den raad van „een lief meisje", dien
ik door moet geven aan „lieve meis: j es
Daarenboven is 't mij een oorzaak
van oprechte blijdschap, dat ik op
een bezoekdag als deze nu óók gelegenheid heb mij te laten ontgroenen.
Ontgroenen moeten jullie ,.mij, want
ik ben als pas-benoemd lid van 't
hoofdbestuur nog maar 'n beginnelingetje in de Vereeniging- „Het Hoogeland' en het is voor 't eerst van mijn
leven, dat ik den gewijden grond vary
deze arbeidskolonie betreden mag.
"

En nu meen ik dit niet beter te
kunnen wezen dan jullie allen tegelijk
te „di'enen", niet met mijn eigen
wijsheid, maar door de hoogere wijsheid, die ik U wil doorgeven uit: „Degoede raad van een lief meisje".
Het is vele eeuwen geleden, dat 't
meisje, op wie ik vanmorgen een oogje
heb, leefde. 't Was een schat van 'n
kind. Leeftijd ? Daar mag je, als 't,
'n „lief - meisje" betreft, nooit naar
vragen, maar ze telde in elk geval
nog geen 1 000 weken.
Ik zou er echter niet over. denken
de jongedame, over wie we 't nu
hebben, „'n lief meisje" te noemen
alleen vanwege haar knappe gezichtje.
Uiterlijke schoonheid alleen zegt
eigenlijk zoo bitter weinig.
Je moet heusch niet denken, datje „'n lief meisje" kan zijn of worden door middel van poederkwast
en lippenstift, van rag-fijne' zijden
kousjes en modieuze permanentwatergolfjes.
't Lieve meisje, dat ik heden aan
U ga voorstellen, wist van al die z.g.
schoonheidsmiddelen niets af en als
een waarlijk „lief meisje" had zij die
opdikkerijtjes ook allesbehalve noodig.
Immers wanneer
ee is een meisje werkelijk ,,lief"? Als zij zich blanket.?
Als zij van en voor de mode leeft?
Geen kwestie van! 0, versta mij^gg oed,
,

ik vind . 't heelemaal niet verkeerd,
dat jullie je laten „permanenten'' en
als je 'n lief gezichtje hebt, dan wil

Het is niet meer dan normaal, dat
ik mij door jullie laat' ontgroenen
,door mij er toe te leenen jullie aller

ik best naar je, kijken, hoor! Maar ik
kijk nog liever naar je, als je 'n lief
karakter, 'n edele ziel, 'n rein hart

onderdanige dienaar te zijn.

hebt!
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Salomo heeft gezegd van „lieve meisjes": „Een schoone vrouw, die van 't,
gezond verstand der vroomheid af
als een gouden ring in een-wijkt,s
varkens snu^t", m.a.w. schoonheid zonder vroomheid is: opgelegde, opge,

plakte schoonheid, een schoonheid, die
niet opbloeit uit het 'innerlijke leven.
Ik ga U heden niet spreken over
een goeden raad van een lief gezicht
maar over dien van een lief meisje,-je,
want ziet ge, 'n lief gezichtje op
zich zelf houdt geen stand. Alleen
wanneer 't innerlijk bestaan als
„mensch" door den Geest van Christus geheiligd ijs, kan er óók in 't
meisjesleven sprake zijn van waarachtige lieftalligheid.
Zet in gedachten eens naast elkaar
Uw stokoude, vrome grootmoeder met
haar schrompelig en rimpelig gelaat
en de een of andere walgelijke modepop, die haar „schoonheid" en
„jeugd" ontleent aan poederdoos en
lippenstift. Wie van die beiden wint
naar Uw oordeel, naar ieders oordeel, ook naar Gods oordeel, de
schoonheidsprijs ?
Nietwaar, dat is niet twijfelachtig!
't Oude vrome moedertje wint het
glansrijk, want de schoonheid, die heel
haar schrompelig wezen overglanst,
komt van binnen • uit. Bij die andere,
bij den vlinder met 't lief gezichtje
alleen maar, is alles namaak, surroga a t
Welnu., 't meisje, dat ik vanmorgen heb meegebracht, had meer dan
alleen 'n lief gezichtje. Haar lieftalligheid was de schoonheid van bin-
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in de huishouding", maar zij wa&
daartoe gestolen of liever buitgemaakt en zij kwam 'sindsdien in betrekking bij 'n heiden the mevrouw
te Damascus! Wie was 't...
,Tuist -- 't dienstmeisje . van Na
krijgsoverste van den ko--äman,de
ning van Syrië. U kent \deze bekende geschiedenis ongetwijfeld. Deze
Naaman was diep-ongelukkig! Immers in 2 Koningen 5 lezen we van
hem: „Deze man was een strijdbaar
held, maar... m-elaatsch".
Zou de armste landlooper in Syrië
en de beklagenswaardigste verpleegde
van „Het Hoogeland" met dezen rij
mijnheer Naâman willen ruilen?-ken
Een strijdbaar held, maar — melaatsch ! Een gunsteling , des konings,
maar ten doode gedoemd na een
voortwoekerend en aldoor verder kankerend afschuwelijk lijden!
0, wat is ' dat kleine „maar" 'i
groote, donkeré macht in ons menschelijk leven; een macht, die al het
andere, hoe heerlijk en goed dat opt
zichzelf ook is, in het niet doet zinS'
,

ken.

Bijna ieder mensch heeft reden om
te zuchten: „'t Zou zoo mooi, zoo g oed
zijn in mijn leven, als ik dat' ééne
maar had of dat andere maar niet
had... !' „'t Zou alles zoo mooi, kunnen zijn, maar... ► "
Bij Naman was dit kleine „maar'
de groot, ziekte der melaatschheid.
Bij Paulus: de doorn in 't vleesgh.
Bij den één of anderen verpleegde
van onze Vereeniging is dat kleine
,,maar": de groote tragedie van één
nen uit.
diepen val, waardoor hij in de g^emHaar eigenschappen waren: gezona 'vangenis kwam of de ^ groote vergisverstand, helder inzicht, bescheiden- sing van één misstap, die hem tot
heid, innemendheid, hartelijke toewij- 't zwerversleven voerde of de groote
dingsgezindheid en vooraj: vreeze des verleiding van één drankflesch, die
Heeren.
hem op 't hellend vlak bracht, dat
Het zou niet „lief" van mij zijn, eindigde in maatschappelijke ongelieve meisjes, als ik U nu nog langer schiktheid.
in 't onzekere hield over de vraag,
Wat zijn er onder onze verpleegwie toch 't „lieve meisje" was, dat ik den niet velen met goeden aanleg, met
bedoel. liet was -- 'n dienstmeisje!. goede afkomst, met goede talenten,
Zij had zich niet, verhuurd als, „hulp met goede bekwaamheden, maar -^
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't ééne kleine ,,maar" kwam in hun
leven, 't ééne kleine ,,maar" met z'n
groote gevolgen van verdwaling, mis
lukking, veroordeeling, rulneering!
Het had in 't leven van vele mannen en jongens zoo mooi kumien zijn,
maar —!
En toch — laten wij moed houden! Er zijn nu éénmaal schilderijen,
die om mooi uit to komen een don
keren achtergrond noodig hebben.
Want zóó zijn de leidingen Gods met
menschen, over wie Hij gedachten
des vredes koestert en niet des
kwaads: Hij laat op het ééne ,,maar'
het arLdere volgen.
't Zou alles zoo mooi zijn - maar
- door die melaatschheid is alles zoo
donker in 't leven van Naäman. Ja,
zoo donker, maar — (en nu komt het
weede ,,maar" der goede leidingen
Gods!) — er is een ,,lief meisje"uit
Israël geroofd en zij is slavin gewor
den bij mevrouw Naiiman.
Het is alles zoo donker in dat hei
gezin, maar de leidingen-densch
van Gods ontferming doen uit het
kwaad van meisjesroof het eeuwig
goed van Naâmans genezing en bekeering voortkomen.
Immers: dat lieve this werd,
door den goeden raad, dien zij gaf,
1tot een leidend licht op den levens
weg van dien grooten, maar ongelukkigen man:
,,Och, of mijnheer ware voor het
aangezicht van den profeet, die te
Samaria is; dan zou hij hem van
z melaatschheid ontiedigen". (2
En. 5 : 3).
De man van hooge positie. zag zijn
leven vergald door die vreeselijke
huidziekte.
Maar — Gods ontferining grijpt in
door middel van ,,den goeden raad
van een lief meisje". Inmers: nauwelijks was 't slavinnetje op wat vertrouwelijker voet gekomen met haar
mevrouw, of zij deelde mede, dat er
in haar land een profeet was, die
wonderen kon doen en stellig haar
1

-

-

hoer van zijn melaatschheid zou genezen.
Mevrouw Naâman bracht dozen gocden raad van 't lieve die.nstmeisje
aan haar man over en deze nam he
bericht ter harte, vroeg aan koning
Benhadad een vrjgeleide, ging op reis
naar den profeet van Israëls God
Elisa, en vond daar genezing.
0, 't was zoo'n lief meisje, dat
dozen goeden raad gaf, want ij ging
met haar heidensche mevrouw lover
Israëls God en over Gods profeet
Elisa spreken, te gelegener tijd en op
de rechte wijze zoo, dat er belangstelling, medeleven, mede-lijden, lief
de tot den naaste uit sprak en zóó,
dat de heer en mevrouw Naäman
onmiddellijk voelden: dit lieve kind
komt niet met 'n kletspraatje en 't
is haar nergens anders om te doen
dan om ons bestwiL
Lieve Luistervinken! Het onderworp van mijn toespraak luidt: ,,Een
goede raad van een lief meisje".
liet had ook kunnen luiden: ,,Meisjes,
die een leidend licht voor anderen
zijn!" En zôó bezien had 't ook kunnen luiden: ,,De collectantes van ,,Ons
3-Cents-Fonds". Immers — ik mag
dan nog maar ,,'n groentje" zijn in 't
bestuur onzer Vereeniging, één ding
weet ik deksels goed: de geweldige
beteekenis van dat stille., bescheiden,
eenvoudige werk der dienende liefde,
dat correct op tijd innen der contributie bij de leden, dat sjouwen van
huis tot huis, dat stipt overmaken en
afdragen der golden, datL altijd maar
weer stimuleeren tot offervaardigheid,
ieder in eigen kring, maken jullie,
lieve hezoeksters van en trouwe werk
sters voor deze kolonie der barmhartigheid, tot ,,leidende lichten voor anderen".
Tot leidende lichten voor die vele
mannen en jongens, in wier leven !t
kleine, groote ,,maar" gekomen is,
maar voor wier genezing en bekee
ring, voor wier reclasseering en verbetering iog zoovoel hoop mag zijn,
zoolang jullie in do afdeelingen voor
-
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de financiëering onzer kolonies en te-huizen blijven zorgen!
Ach, wat beteekent nu dat ééne
raadgevinkje van dat eenvoudige
dienstmeisje, daar in Damascus? Dat
beteekent de levensvernieuwing van
Naman!
Ach, wat beteekent nu dat slavinnen-karweitje in onze organisatie, verricht door de lieve meisjes van ,,On
3-Cents-Fonds"? Dat beteekent de
levensvernieuwing van vele Naamans,
van vele mannen, die geestelijk melaatsch zijn, maar die in onze organisatie den goeden raad ontvingen om
te vluchten tot Hem, Die meer dart
Elisa is, tot den hoogsten profeet
en barmhartigen Hoogepriester Jezus
Christus. Wiens genezende genade op
onze kolonies en tehuizen in woord en
daad gepredikt wordt! —
Heusch, mijn beste vriendinnen, dm
een leidend licht voor donkere levens
te kunnen wezen, behoef je heusch
geen dominee of directeur van een ar-beidskolonie of haofdvertegenwoordiger onzer Vereeniging te zijn.
Als we maar in eenvoud en oprechtheid, in bescheidenheid en getrouwheid, zooals 't lieve dienstmeisje
van Naäinan, ons steentje bijdragen,
onze steentjes van dienende liefde,
dan wil de Heiere Jezus ons gebruiken. Dan zijn dus ook jullie in je
collecteerende werkzaamheid organen
in Jezus' hand om onze verpleegden
te leiden tot Jezus' hart, om geesstelijk en maatschappelijk melaats^chen
te .genezen.
Ik sprak . U over 'n goeden raad.
van een lief meisje en ik heb U daarmee slechts dit willen zeggen: Wanneer gij volhardt in de levenshouding
van Nalimans slavin om Uw werk der
dienende liefde vol toegewijd medelijden, te verrichten, in eenvoud en
vreeze des Hoeren, dan zal ook door
jullie toedoen nog menige Naáman
genezing
voor d
tijd o
e eeuwigheid nez'
vinden.
En daarom herinner ik jullie ook
aan den goeden raad van — neen, nu
,

,

-
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niet van 'n lief meisje, maar aan den
goeden raad van 'n heel aardigon
man, die de hartlap is van alle lieve
Hoogelandsche meisjes, ik bedoel: den
goeden graad van -den heer Hofstede in
't laatste Decembernummer van „Ons
3-Cents-Fonds":
,,,Dat wij allen er nu ook meer dan
ooit goed van doordrongen zijn, dat
ons barmhartigheidswerk alleen dan
voortgang kan hebben, alleen dan verder voor velen tot zegen kan zijn, als
we het blijven steunen met onze
krachten, met de gaven, ons van God
geschonken".
Meisjes, tot die rven, door mijn
vriend yen broeder fstede bedoeld,
behoort niet in de ' laatste plaats: de
innerlijke schoonheid van jullie bewogen harten en van jullie liefdevolle
ontferming. jegens onze verpleegden,!
De goede raad der slavin te 'Damascus werd onmiddellijk ter harte genomen door haar melaatschen huisheer.
Ook de koning van Syrië, door
Naäman zelf ervan in kennis gesteld,
had er vertrouwen in.
Wat wil dat zeggen?
Dat wil zeggen, dat die goede } raad
van 't lieve meisje Gods werk was!
Immers is het Gods werk om men
schenharten te neigen als waterbeken,
ook door middel van de dienende
liefde, door jonge meisjes betoond.
Meisjes van t Hoogeland, Jullie
werk is Gods Werk!
Blijft het verrichten in het geloof,
dat God ` Zijn werk doet in 't hart
onzer verpleegden, zoolang Hij Zijn
werk óók doet in jullie hart! Zijn
werk, dat 't hart van onze yerplee-den bekeert en niet minder: Zijn
werk, dat 't hart van onze lieve
meisjes doet branden van het vuur
der naastenliefde om voor anderen,
die achterop raakten, 'n leidend licht
te zijn
op mijn slaapkamer hangt in zilverglanzende lijst met goud-kleurig
passe-partout een schoone calligra-

phi,e, getiteld: „Licht" jen de beteeke
van ons aller Hoogelandsche werk,
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waarin Gods Werk voibracht wordt,
aldus vertolkend: (en hiermee wil ik
eindigen!):
,,De zon dook neer in 't Westen
En aan den overkant
Vlogen van al de huizen
De ruiten in rooden brand.
Die alledaa°'sehe ruiten
Van nucler , kleurloos glas
Ze lichtten en 'laaiden alsof er
Een eigen zon in was! Ze stonden zoo rijk te pralen,
Al was het huis ool arm,
In tooverende stralen
Leek 't al zoo schoon en warm!
Maar - dièpez dook de zon en
1

Stil aan vergiom de glans
Om gansch'lijk te verdwijnen
Mèt 't licht aan 's hemels trans.
Niets schooner dan de ziele,
Waarin Gods liefde $raalt!
Niets droever dan de ziele,
Waaraan die liefde faalt!
0 Leven van mijn leven,
0, mijuer ziele licht,
Wil mij toch niet verbergen
Uw stralend aangezicht.
Wil mij toch nooit doen derven
Uw lieven lichten schijn,
Opdat ik weer voor and'ren
Een leidend licht, moog' zijn!"

Verantwoor4ing van de gelden, ontvangen voor DOns
3-Cents-Fonds" over het tweede\ kwartaal 1942+
Groep A.
(Provincies': Groningen, Friesland en Drente).
A
Aduard
Achlurn

f 14.43
- 6.19

- 36.83
51.76
- 19.89
6.96
- 11.60
- 8.21
Akkrum
- 5.46
Appeisga
- 6.11
Arum
- 6.75
Abbega
Augustinusga
- -.-Alteveer-Kerkenveld - 13.99
- -.Den Andel

App'ingedam
AssenAkmarijp-Terkaple
AdorpAnjum

B

Berhkumf
Ten Boer
Burgwerd e.a.- 16.71
- 3.07
Broek o. Akkerwoude
- 7.75
Bozum
Nieuw Beets
- 9.25
Balk
- 7.04
Beetsterzwaag
- 11.65
Bierum
Burum
- - .Boisward

Bijaf
Buitenpost-

7.80
19.46

- 16.10
Bornwerd-Raard
- 8.58
Britsum
13.21
Beetgum e.a.- 13.95
Borger
- 12.82
Blijham
- 24.76
Baflo
- 1.47
- 8.53
Boksum
- 16.87
Bedum-Wolddijk
- 19.31
- 19.45
Beilen
- 21.44
- 6.97
Bergum
- 6.63
Bellingwolde
- 8.65
Boornbergum
- 4.84
Boerakker-Lucaswolde
Coevorden.
D
Dokkum
Delfzijl
Drachtstercompagnie
Drogeham

f
f
- - 12.53
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Driesum

f

5.67

Drachten
Dantqmawoude

-

16.98

Dever
Donkerbroek
Drijber
Drouwenermond
Doezum
E
Emmercompascuum
Be

Emmen
Erica
Enawierum
Exmorra
Ezinge
.2 -6 Exloermond
Eeltrum
Echten e.a.

Een
EnurYiatil

F

Franeker
'Ferwoude
.,
Fe y werd
Frieschepalen
G
Godlinze
Groningen
(I roningel4 v. haarleden 10x
Groningen
G rijpskerk
Gaast
Garrelsweer
Gasselternijveen
Gaastmeer
G orredijk
GieterveenoGieten
Garijp
Gees e.a.
Grootegast
Grouw-Irnsnm
H
Haulerwijk

8.83
7.75
17.11
16.92
--.---

2.68
2.68
---.-

f '28.37
- 14.23
- 53._
_
- 4.24
- 5.41
- 18.87
--

-'
12.43

f
-

16.78
4.65
4 .60
13.60
-•-

10.87
4.63

6.58
19.81
15.08

f- 8.14
-218.27
- 1.56
- 0.39
- --•
- 4 .63
- 6.58
- 14.35
- 6 . 90
- -- •-- 9 .56
- 20.50
- 23.86
- 10.65
- 3.75
- 7.31
f 12.43

Ilindeloopen
Meidenschap
Hoogeveen
Hloogkerk-Peizerweg
13 ouwerzijl
Ileiligerlee
Heeg
Hantum
Iiarlingen
Hallum
Hol'iverd
Hantumhuizen
Haren
Heerenveen
IIijum
llollandscheveld
Hijlaard
Harich
Hornhuizen -Kruis
Huizum, Goutum, eerml
Holwiérde
Den Horn
1 ielpman
Hid ard- Roodhuis
Harkema-Opeinde
I
Idskenhuizen
Idsegahuizen-Piaam

J

Joure
JJutrijp-Hommerts
'E(
Kouduni
Kollum
Kubaard

Kanten
Kommerzijl
Kollumerpomp
Klazienaveen
Kielwindeweer
Kollumerzwaag-Zwagerveen
Koekange
Dolham
L

Lemmer
ins
De Leek
Leeuwarden
Lutjegast

f 3.67
- 3.67
- 41.28
- 33.36
- -.- 4.99
- 33.62
- 9.42
- lÍ.90
- 8.40
- 14.77
- 5.41
- 5.41
- 23.35
- 23.29
- 7.49
- 11.90
- 10.87
- 7.04
- 4.75
- 85.59
- 19.45
- 8.19
- 128.35
- ----.-- 4.63
---.--

f
-

3.07
5.02

f 11.13
f
-

1.1.-23.40
2.34
9.31
18.91
7.02
7.75
12.-18.02

-Wf -.--.
- 11.02
- 8.-256.01
- -.-
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Losdorp
Langwcer
Lauwersz^^ l
Loppersum
Lollum
M
Marrum
Meppel
..

Meeden
Middelstum
Makkum
Musselkanaal
Molkwerum,
Menaldum
Mildam
Midwolda (0.)
Morra-Lioessens
Minnertsga
Ma.ruin
1liolenend - Roodkerk
Munnikehuren- Scherpen el

f

2.67

-7.80

- 2.97
- 14.72
- 9.70
- 39.- - -

-. _.,- 10.03
- - - 11.24
- 23.50
- 8.53
- 8.66
- 11.70
- 7.77
- 10.68
- 3.07
-3.40
- 8.97
- 7 80
-7 80
.

.

112$edliuizen
Mussel

Muntendam
Metslawier

N

- 6.15
- 21.15
-3.80
-3.46

Nieuw Buinen
Nieuwe Pekela

.
f 3544
-•18.28

Nieuwtilda

-

8.53e

Nieuweschans
Nieuw Amsterdam
Nieuw Scheemda
I\Tijland
Noorderhoogebrug
Nieuw Weerdinge
Nieu veroord
Nieziji
Noordbergum
ijeniirdum e.a.
Nijéveen

-

16.30
14.07
1.90
9.31
0.73
10.15
3.46
-.5.02
9.80
10.87

Mega- Opende

1N iawier
Nijega-Elahuizen
Noordwolde

-

- 5.80
6.65
-- -.-

0
O.L. vrouwenparochie
Oudega (w..)

- 10.48

O osthem

- -.-

f

7.75

Onderdendam
0 osterwijtwerd
Oppenhuizen
Overschild
Oudega (Sm.)
OosterendOnstwedde

Opende
Ou-debildtzijl
Oldehove
Oosterwolde
Oldeboorn
Offingawier e.a.
Oo terwierum
Oosternijkerk
Oosterbierum
Oudeha-ske
Oude Pekela

f
-

-

-

3.12
3.50
11.39
-.-21.32
10.2.6
10.86
._._.,._.
.8.53

24.22
9.28
12.04
2.68
12.04
1.40
5.85
10.20
5.41
6.58
6.58
- .-9.31
2.68
8.61

Oudega (IH.O.N.)
Oostwvold (0.)
Oosterlittens
Oude en Nijehorne, Schurega - 11.97
Oudwoude
-

Oldekerk - Niekerk
Oranjewoud

0 ostu old-Lettelbert

Oenkerk-Giekerk
Oostermeer
Oosternieland-Oldenzijl
P
Ten Post
Pina'um-Zurich
Parrega-Hieslum
Paterswolde-Eelde
Peasens-Moddergat
R
Rinsurnáaeest
Rij s- Remslum
Reitsum .
Roden
Roodeschool
Rijperkerk-Hardegarijp
Rien -Itens

-

3.07

-

6.63

7.26

8.14
- 10.09
- 5.02
- 1.90
f 15.11
- 13.65
- --.--- 9.78
- 3.47
- 4.63
- 7.95
f 12.04
- 6.98
- 2 0 .42
- 14.04
- 6.84
- 17.50
- 18.67
- 18.54
- 7.40
-

7.40
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Ruinerwold
Rottevallo
S
Sexbierum
Sneek
Schraard
Stadskanaal (0.)
Scheemda
Schildwolde

Spijk
Stedum
Sellingen
Surhuizum
Sauwerd
Spannum
Scharneg outum
Sappemeer-Hoogezand
St. Anna Parochie
Suawoude
Slaperstil
Schettens-Longerhou

Schoonoord
Sloten
Slo,chteren
Siddeburen
Stadskanaal -P.weg
Surhuisterveen
Smilde
St. Johannesga
Schoonebeek
Sebaldeburen
SLeen
Staveren
Suameer
St. Jac. Parochie
Stiens
Schiermonnikoog
Steggerda.
Stroopos- Gerkeskloost+er
T
Terapelkanaal
Tjerkwerd
Tzum
Tijnje
Tiet jerk
Thesinge
Tzummarum

f -.
- 1.12
- 1.12

Ternaard
Twijzelerheide
Ter .A Aard .Zeijerveld
U

f
-

f

9.05

IJlrum

--

.-

f --- 15.60
- 20.84
- 3.31

-

7.92
3.91
-11.31

---.

Uithuizen
ITithuizermeeden
Ureterp
V
Veendam
Vries

35.27

11.65
11.65

Wons

20.63
--.-9.82
3.94
7.96
11.07
12.91
13.99
8.92
3.72
--.-49.54
12.50
11.82

Winsum-0bergum
Witmarsum
Wildervank
Workum

--.---

-

7.75

-

10.96
-.6.09
5.32
4.24
--.--5.41
6.53

f 4.63
- 14.72
- 6.24
- ---.- 4.- 7.10
-, 9.14
- 11.29

7.36

5.02

f
- 14.77
- 14.3 8
- 8.81
- 8.40
--.

,

Visvliet
Veenwouden
Vrieschelo-Wedde
Valthermond
W
Wommels
Wijnjeterp

4.25
14.77
23.74
6.92
9.31

6.97

Winnsum-Bad
Warns
Welsrijp
Wijckel
Wolvega
Wehe e.a.

Wagenborgen
Woudsend
Wanswerd -dorp

Westerbork
Wartena
Wirdum (Fr.)
'Wanswerd-Birdaard
Westerlee
Wirdum (Gr.)
Wipschoten
W arf f um
De Wilp

IJ
Ijlst

- 15.55

- --f
-

11.26
13.60
-- -~
4.63
2.40
- 18.60
- S:
- M
41
M 12.87
- 8.
- 7.74
- 12.66
- 12.88
- 35.43
- --.--- 8.92
-. 8.53
- 2.68
- 3.46
- ---.-- -- .
- 11.23
- 7.23
- 9.97.
- 0.73
- --.--- 12.04
- 8.53
- 1.95
f 12.40
- 13.15
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Z
Zandeweer
Zuidwolde (Dr.)
Zuidlaren
Zuid en Noordhorn
-

f 6.19
- 1&06
- 19.90

9.70
9.60

-

-

Zuidwolde (Gr.)
Zoutkamp
Zeerijp
Zvi e-eloo e.a.
Zw aagwesteinde
t Zandt

f
-

5.02
6.12
30.13.03
10.50
21.53

Ovenhuizen.

Verantwoording van ontvangen gelden Contribuanten
van 1 J an. '42 af t.e.m. 20 Aug. '42.
Groep A.
(Provincies: Groningen, Friesland en Drente).
.Achlum
Aduard
Arum-$imswerd
Appingedam
Assen
Augustinusga-Blauwverlaat
jBakkeveen-S1<"rswoude
Balk

Sedum-Wolddijk
Bergum,
Berlikum
Bies se
Boornbergum
Buitenpost
Britsum e.a.

f
-

1.50
1.-10.50
2.59.25
5.50
10.75
10.50

-

9.50

-

4.50

- 5'.-- 10.75
- 3.80
-

4.50
8.06

- 3-.Dantumawoude-MurmerWoude - 6.75
1.--Deersum
- 24.50
Delf zijl
- 20.Í}rac'liten
- 3.25
Drachtster- compagnie
- 3.briesum
- 5.--Drogéham

1Broek- o. Akkerwonde

-

Festrum

Ezinge
'raneker
(narijp
Garrelsweer
Glimmen
Gorredijk
C^G outum
Groningen
Grootegast-Bebaldeburen
(rouw e.a.
Grijpskerk
$ardegarijp
Haten-

-

2.50

- 11.31
- - 12.25
- 8.56
- 3.- 0.50
- 5.- 2.- 51.- 14.45
- 16.50
- 9.50
- 2.66.56

Harich
Harlingen
Haskerhorne
Havelte-Uffelte
Heerenveen
Heiligerlee
Hindeloopen
Iloogezand
Hoogkerk-Vierverlaten
Huizing e
Joure
Kantens-Stitswerd
Koekanáe e.a.
Kolharn
Kollum e.a.

Kollumerzwaag e .a.
Kooten-Twijzel e.a.
Langweer e.a.
Lauwerszij 1
Leek e.a.
Lollurn
Lutje;ast
iakkumn
Marum- Noordwijk
Meeden
Menaldurn e.a.
Meppel.
Middelstum-Westerwijtwerd
111idlaren- Zuidlaren
Minnertsga
MTunneke luren
Munnekezijl
Leeuwarden-$uizuin
N.iezijl
Oude Pekela
Noordbergum
Noordbroek
-

f 2.- 10.35
- 4.50
- 21.75
- 2.50
- 2.J0
- 4.- 14.50

- 14.-- 12.50

- 11.50
- 5. 33.1.0
- 11.- 10.45

- 14.25
- 6.43
6.-- 5 .-- 9.75
- 1.-- 2.50
- 6.- 6.25
- 16.- 26.50
- 2.50
- 27.50
- 5.50
- 7.50
- 1.- 8.50
- 154.42
- 3.50
- 9.-- 0.50
- 1.--
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Noordlaren

f

1.-

Noordwolde e.a.

-

18.25
1.12.45
12.75
50.50
1.50
3.42
1.50
17.10.65

Noig
ijega-Opeinde e.a.
Nijemircium e.a.
Nijeveen e.a.
Qenkerk-Giekerk
Oldeboorn

O1deholtpa
Oldehove

01dekerk-Niokerk
Oldetrjne-Scherpenzeel

Onderdendam
Onstwedde
Oosterlittens-Baard
Oostermeer
Oranjewoud
Oudebildzijl e.a.
Ondega (Sm.)
Oudeiorne e.a.
OLiciwoude eu.

Paterswolde-Eelde
Phigjum-Zurich
Tn Post
Binsumagçest

Roden
iRoodesehool
Roordahuizum
Rotsterhaule
Rbttevallo
Ruinerwold e.a.
Sexbierum
Slaperstil-Dorkwerd
$neek
Stadskaiiaal
S te ggerda
&iens
St. Anna enSt. Jac. Par.
St. Nicolaasga
Stroobos-Gerkesklooster
Suamee:r
Suwoude
Sijbrandahuis
Termunten
Tzum
Tzummarum

Uithuizen
Ulrum
tireterp
TJsquert
Ureterpervallaat
Vendam

5.25
1.2.4.75
6.25
44.25

16.25
3.-

22.80
6.25
13.75

- 1.50
- 4.50
- 24.
- 26.50
- 1.
1.
- 2.50
- 57.25
- 20- 2.75

5.75
- 15.25
- 2.50
11.50
- 36.75
4
- 6.25
-4.95
- 5.10
- 10.55
- 8.50'
- 10.
- 3
- 22.50
- 0.50
- 21.
- 1.50
- 1.-

\TeenwoudenKuikhorne f

4.-

-

2. 50
6.50
5.-

-

24.75

Woudsend e.a.Wijekel
De WijkWirdum Wijtgaard, Swichurn
IJist
Zuid- en Noordh.orn
Zuidwolde (Or.)
Zuidwo1d (Dr.)
Diversen-

12.4.50
32.50

Vries
Vrouwenparochie
Warfstermolen
Wartena
Wildervank
De Wilp
Winsehoten
Witmarsurn
Wolsum
WoFvega

Wommels

5•50
5.50

1 0
12.-

5.29.-

7.-

9.50
5.56
17.50
11.25

24.50
18.50

Wij besluiten deze 3-maapdeljksehe
Tinancie1e verantwoording
t me een
woord van DANKBARE HULDE aan
onze beste colletantes voor het be
langeloozo liefdewerk dat zij hebben
verricht en voor de mooie af drachten,
die wij op tijd voor verantwoording
in dit nummer hebben ontvangen.
Ook de leden van ,,Ons 3-CentsFonds" en Contribuanten ,,V" danken
wehartelijk voorden geldelijken
steun, dien men weer heeft gegeven
voor het Hoogelandsehe werk. Dien
steun heeft de Vereeniging meer dan
ooit noodig voor den arbeid in hare
kolonies en tehuizen. Daaroiu hopen.
we dat niemand zich aan het lEfoogelandsehe werk zal onttrekken, niaar
dat men blijmoedi:g zal blijven geven
voordozenarbeidvanchristelijke
'

naastenliefde.
In groepA" zijn 58 afdeelingen,
waarvan op den bekenden datum, 20
AUGUSTUS i 1 , nog geen afdracht
van het'WE DE KWARTAAL 1942
was ontvangen, zoodat wij achter de
namen van deze afdeelingen helaas
niets hebben kunnën vermelden. Dit
is 12 minder dan den vorigen. keer.

m
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Heel vriendelijk, maar met ALLEN
KLEM, verzoeken wij ALLEN af deelingen om de 3-maandelijksche af
"toch vooral op onze post--dracht
rekening te storten, , opdat wij he
ledengeld geregeld in ons orgaan kun
vermelden. Dit kan best, als-ne
allen de contributie op tijd innen en
afdragen:
DAMES, DAARTOE REKENEN
WIJ IN ,HET BELANG VAN UW
AFDEELING EN VAN DEN ARBEID DER VEREENIGING OP UW
ONMISBARE MEDEWERKING.

Laat men in dezen streven naar het
ideale: -d.i. de verantwoording van het
leden geld van ALLE afdeelingen in
ELK nummer van „Ons 3-CentsFonds".
Mochten er afdeelingen zijn, waar
uitbreiding van het collectantes-tal
noodig is, omdat men wegens het niet
kunnen gebruiken van de fiets moeilijk alle leden op tijd kan bezoeken,
dan gelieve men ons dit zoo spot-'
dig mogelijk tae melden. Onze propagandisten zullen dan trachten het
aantal collectantes te vergrooten.

ATTENTIE 1
Allen afdeelingen wordt vriendelijk,
doh dringend verzocht het geld over
het derde ;kwwar taai 1942 vóór
20 November a.s. op postrekening
84373 ten name van de Vereeniging
„Het Horogeland", afdeeling PropYaganda, Huizum-Leeuwarden, te storten.
Verzoeke beleefd de bedragen NIET
per postwissel te zenden, maar UIT
SLUITEND per giro,.
Willen de penning,meesteressen, die
-

niet wonen in de plaats, waaronder de
afdeeling bij ons staat ingeboekt, on
ader op heet strookje vooral vermelden,
van welke afdeeling zij 'het geld opzenden? Dit voorkomt vergissingen.
Van de afdeelingen, welke na 20
November het geld overmaken, ver
;geen afdracht in' het Janu--meldnwv
ari-nummer. Dat moet wachten tot
het April- nummer.
Men zende dus het geld zoo vroeg
mogelijk. A. H.

ATTENTIE A.MBA
Wij verzoeken onzen collectantes
en leden vriendelijk om er goede
nota van te w llen nemen, dat thans
voor :de Vereen ging werkzaam zijn
als propagandisten de dames S. JanSen ite Baarn, M. 'de Raaf te LeecuW
warden, A. v. d. VAS te Goes en de
heer Hofstede Jr. te Huizum en als
vertegenwoordigers de heeren R.
Broersma te Huizum (Fr.) en A. W.

Steenhof te Velp (Gild.).
Bulten de hierboven genoemde personen, die zich afdoende kunnen leglmniteeren, is niemand gerechtigd zich
als propagandist(e) of vertegenwoordiger uit te geven of bijdragen to
vragen voor den arbeid der Vereeniging.
4. HOFSTEDE,
Hoofdvertegenwoordiger der Vereen.

„Ons 3-Cents-Fonds" « 1. Verantwoordelijk voor den geheelen Inhoud:
A. Hofstede, Hoofdvertegenwoordiger der Vereeniging,
te tuizum®Leeuwarden.
K 1645
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Do rookende vunrieg, de vslindendé
, de Ie einde
alles was God' of kon door
storm, de ruischende regen,
den :driester voor God verklaard worden. .
.De vrouw was het lastdier van den man; hij nam . er zoo
le als hij{ verkoos en zond ze weg als het hem goeddam.
Evenzoo konden de vrouwen van hoogeren rang meerdere
mannen uit de lagere standen nemen. Kindermoord heerschim
in zulk een mate, dat men verzekert, dat wel twee derden
van het aantal kinderen op gewelddadige wijze werden o gebracht. Zóó was de toestand dezer ongelukkige eilandbe.
wooers vóór 1820; zóó hadden deze diep beklagenswaardige
Heidenen in allerlei -ellenden, in voortdurenden angst,
gruwelijke zonden wellicht eeuwen geleefd. In 1820 landden
de eerste zendelingen ;op deze stranden, en nog geen veertig
jaar later kon er gejubeld worden: „Er zijn op de Sandwichseilanden geen Heidenen meer !" Thans wordt deze groep
eilanden bestuurd en ingericht als een Europpeesche Staat en
de hoofdstad Honoloeloe heeft geheel het voorkomen van een
havenstad uit Europa. Men vindt er scholen, kerken, een
Universiteit, een eigen dagblad, enz., maar ook een Zending-,
Bijbel- en Traktaatgenootschap. Het Zendingsgenootschap zond
reeds in 1850 drie inlandsche zendelingen, vergezeld door drie
Amerikaansche Evangelieboden, uit. ;Merkwaardig is het
schrijven, dat de Koning der Sandwichs-eilanden den vrede
-boden
mede gaf. Het luidde als volgt:
„Kamehameha III, Koning der eilanden Oahu, enz., zendt
zijne groeten aan al de Opperhoofden van de eilanden aan de:
westzijde van den Grooten Oceaan. Heil en vrede!
Ziedaar den broedergroet, dien ik u zend. Eenige onder
wijzers van den allerhoogsten God Jehova staan gereed zich
in te schepen om u Zijn woord te verkondigen tot uwe eenige
behoudenis. Een deel van hen zijn blanke mannen uit Amerika;
de anderen zijn van mijne eilanden. Zij; heeten ... ,
Daarom neem ik de vrijheid om deze uitmuntende menso%n
in uw zorg en vriendschap aan te bevelen en u op te wekken,
dat gij hun onderwijs aanneemt en hun omgang zoekti Ik
heb . zelf ondervonden, hoeveel zijl waard zijn. Hier, op mijne
'landen, leefden wij vroeger in onwetendheid en afgo dA$j .
Wij voerden aanhoudend oorlog en wij waren zeer arm*. This
-

-

-

-

-
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is mijn volk verlicht, wij► leven in vrede en velen onzer gaat
het wèl. Onze toestand is veel beter dan vroeger en het is
Gods Woord, waaraan wij deze verbetering te danken hebben.
Een groot deel van mijn volk hoort naar het Woord Gods
en bidt tot Hem, en Hijg heeft ons mildelijk gezegend. Ik
raad u, dat gijp uwe afgoden verlaat, dat gij, den Heere Jezus
kiest tot uw God, dat gij Hem aanbidt en Hem liefhebt; en
Hijl zal u zegenen en u zalig maken. Geve Hij', dat deze
nieuwe onderwijzers voor u en uw volk tot een grooten zegen
worden en doe Hij van u weg alles, wat niet goed is!"
Haamehameha.
Dit is slechts een enkel voorbeeld, maar uit hetzelfde wereld
zijn tal van eilanden aan te wijzen, wier bewoners voor--del
heen ruwe, woeste menscheneters waren, maar thans in ootmoed
de knieën buigen voor Jezus. Zeker, niet even gemakkelijk
werd die vrucht verkregen. Menig zendeling boette zijn ijver
en zijn liefde met zijn leven, maar anderen namen de plaats
der martelaren in en zoo werd de overwinning behaald, al
was het dan ook na bangen strijd.
De Zending op de vroeger zoo gevreesde Zuidzee-eilanden
herinnert ons de woorden van den 22en Psalm:
,

„Waar men ooit de wildste volken vond
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen."
God doet wonderwerken. Dat blijkt, om nog, één voorbeeld
te noemen, uit de Zending in Voor-Indië.
Dit land gold jarenlang voor een onneembaar bolwerk van
het Heidendom. Indië te willen christianiseeren gold bije de
wijzen dezer wereld voor eene onmogelijkheid. De deur was
niet te openen. Niet minder dan vier reusachtige slagboomerr
beletten den toegang.
1. De reusachtige bevolking. Het land toch telt ongeveer
315 millioen inwoners. Van deze 315 millioen menschen zijn
220 millioen Hindoes, 68 millioen Mohammedanen, 12 millioen
Boeddhisten, 11 millioen Animisten of geestenaanbidders en 4
millioen Christenen; volgens de telling van 1911. Deze menschen zijn geen barbaren, maar staan op een hoogen trap van
beschaving en kunnen uit dit oogpunt beschouwd de zende-
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lingen best missen. Bovendien, hoevele zendelingen zouden er
niet noodig zijn om al deze millioenen. het Evangelie te brengen. Een onoverkomelijk bezwaar schier!
2. Als tweede slagboom voor de verbreiding van het
Evangelie kunnen de heers chende godsdiensten genoemd
worden, n.l. het Brahmaïsme en het Boeddhisme. Het eerste
stelsel neemt drie hoofdgodheden aan, n.l. Brahma, den
Schepper, ^iwa, den Verdelger en Vishnoe, den Onderhouder.
Onder de leerstukken is een der merkwaardigste dat der onsterflijkheid der ziel, waarmede de leer der zielsverhuizing
nauw samenhangt. Die zielsverhuizing echter is slechts een
toestand, waarin de dwaze en booze menschen na hun dood
tijdelijk verkeeren. Zij wordt niet het deel van hen, die
wijs en deugdzaam waren. De zaligheid bestaat volgens dit
stelsel in het geheel en al opgaan, van den mensch in Brahma.
Dit ineenvloeien, deze vernietiging van alle persoonlijkheid
is het hoogste heil, het einddoel aller wijsheid. De heilige
taal van 't Brahmaïsme is het Sanskriet, in welke taal ook de
Veda's, de heilige boeken der Indiërs, zijn geschreven.
Het Boeddhisme is een wijsgeerig stelsel, zoo genoemd naar
den Boeddha, d. i. Verlichte. Deze Boeddha, wiens naam
eigenlijk Sarvarthasidda luidde, was een Koningszoon, die als
bedelaar twintig jaren Indië doortrok en als hervormer van
den godsdienst optrad. Diep was hij doordrongen van 't gevoelen, dat deze aarde een tranendal is. Daarom zou, volgens
hem, het rampzaligste zijn, dat de mensch onder eene andere
gedaante herboren werd. Daar dit een der hoofdwaarheden
van het Brahmaïsme is, zoo staan beide stelsels niet naast
maar tegenover elkander. Hierbij komt, dat het Boeddhisme
wel het standenverschil niet opheft, maar toch de grenslijnen
tusschen de verschillende kasten metterdaad uitwischt. De
zaligheid volgens het Boeddhisme is het Nirwana, een toestand, waarin de ziel in eindelooze rust verkeert, zonder te
denken, zonder te gevoelen, zichzelf verliezende in stille verrukking. Alleen zijl, die in 't bezit der zes deugden of vol
zijn, kunnen de zaligheid der nirwana beërven.-komenhd
't Spreekt vanzelf, dat alleen de beschaafde en ontwikkelde
Indiërs één dezer beide wijsgeerige godsdienststelsels bestudeeren. De groote massa aanbidt eene menigte goden en is in
,

;
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een treurig bijgeloof verzonken. Eene menigte gruwelen ter
eere der goden waren vroeger aan de orde van den dag.
Duizenden kinderen werden in den Ganges, de heilige rivier
van Indië, verdronken als een offer aan de Godheid. Als
eenmaal in het jaar de reusachtige wagen van Jaggernaut,
door olifanten getrokken, in plechtigen optocht werd rond
wierpen honderden bijgeloovige pelgrims zich op-gerdn,
de aarde neder, om door de logge ponten der trekdieren
vertrapt of door de zware wielen van den wagen verpletterd
te worden, en dat alles geschiedde ter eere Gods . en om de
zaligheid der ziele te beërven. Als de man stierf, liet de
weduwe zich levend verbranden met het lijk van haar overleden echtgenoot, teneinde evenveel jaren de hemelsche
zaligheid te genieten als het aantal haren des hoofds bedraagt,
d.i. volgens het Indische volksgeloof eenige honderden millioenen jaren. Zoo krijgt dit afschuwelijk ,bijgeloof de beteekenis
van een wanhopig grijpen naar het eeuwige leven.
Met groote gestrengheid ging de Engelsche regeering deze
heidensche gruwelen te keer, en toch duurde het tal van
jaren, voor deze eeuwenoude gebruiken werden afgeschaft.
Wat zouden dan de eenvoudige predikers van het Evangelie
der liefde kunnen uitrichten! De beschaafde Indiërs, doorkneed

in de wijsbegeerte van hunne godsdienstige stelsels, zagen met
koude verachting neder op de mannen uit den lande van
Overzee gekomen om het Kruis van Christus, dat hun eene
dwaasheid was, onder de gloeiende zon van Indië te
planten.
3. De derde schier onoverkomelijke hinderpaal voor de
verkondiging des Evangelies was het kastenwezen. De Indiërs
zijn in vier kasten verdeeld, die geen verschillende standen
zijn, gelijk de Boeddhisten beweren, maar volgens de Brahmanen, die verreweg de meerderheid der bevolking uitmaken,
vier verschillende soorten van wezens bevatten, tusschen welke
geen vermenging, geen overgang van de eene tot de andere
kaste was geoorloofd. Wie zich vermengde met een man of
vrouw uit eene :andere kaste dan de zijne werd een paria.
Deze waren 'de verschovelingen der maatschappij, die zich
de vernederendste werkzaamheden moesten getroosten, in geen
steden of dorpen mochten wonen, die niemand kon aanzien
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zonder bezoedeld te worden. Wat kon het Evangelie, dat allen
gebiedt niet alleen als broeders met elkaar om te gaan, maar
ook elkander lief te hebben, ja, de een den ander uitnemender
te achten dan zichzelven onder zulke menschen, behept
met dergelijke begrippen, uitrichten?
4. Een vierde slagboom, die het werk der Zending belemmerde, was de Indische, de zoogena amde Christelijke
regeering.
.Schrikkelijk vijandig stond de Engelsch-Indische Compagnie
tegenover het Evangelie. Een der Directeuren sprak het
openlijk uit, dat hij liever een gezelschap duivels dan zendelingen in Indië zag komen. Van 1792-1812 was godsdienstig
onderwijs verboden. Later werden de zendelingen geduld,
meer niet, want de tegenwerking bleef bestaan. In 1852 werd
van regeeringswege, dus door het Christelijk Engeland, nog
een som van ongeveer 8 millioen gulden verstrekt om afgodstempels te herstellen.
En 21 jaren later, in 1873, gaf de Engelsche Minister van
Koloniën het volgende getuigenis:
,,De Regeering kan niet nalaten de groote verplichting te
erkennen, die zijl heeft aan de weldadige pogingen der 600
zendelingen, wier onberispelijk gedrag en zelfverloochenende
arbeid nieuwe kracht hebben gestort in het als versteende
leven der groote volken, die onder Engelsch bewind staan,
en die zij voorbereiden om op allerlei wijzen betere men
schen en betere burgers te worden van het groote land, dat
zijg bewonen."
Inderdaad, heerlijk zijn de vruchten van het Evangelie in
Engelsch Indië. Duizenden hebben de knieën leeren buigen
voor Christus, en zelfs geleerde Brahminen, die nog Heidenen
bleven, spreken het onbewimpeld uit: Onze godsdienst ligt
op sterven; het Christendom heeft de toekomst in Indië en
zal het geheele land hervormen."
Van groot belang in Indië is de Zenana-Zending, zoo geheeten naar de Zenana's of Vrouwenverblijven der aanzienlijke Indiërs. Deze woningen waren voor den zendeling ongenaa^kbaar; geen man is het geoorloofd het vrouwenverblijf te
betreden, zelfs geen geneesheer. Deze deur was dus wel terdege 'gesloten en er scheen geen mogelijkheid te bestaan hierin
;
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ooit verandering te brengen. Maar God doet wonderwerken.
De borduurnaald eener dame werd de sleutel, die de stevig
gesloten deuren der Zenana's opende. Een voornaam Indiër
bewonderde eens de keurig geborduurde pantoffels van een
Europeaan en drukte den wensch uit, dat ook zijne echtgenoote
die schoone kunst mocht kennen. Natuurlijk antwoordde de
wellevende Europeaan, dat zijne vrouw gaarne bereid was, de
inlandsche dame in deze kunst te onderwijzen, welk aanbod
dankbaar aanvaard werd. De echtgenoote van dezen heer was
Bene geloovige vrouw, die hare nieuwe kennis niet alleen het
borduren leerde, maar ook langzamerhand met het Woord
Gods bekend maakte.
Weldra waren er meer Indische vrouwen, die begeerig waren
in die schoone kunst onderwezen te worden en daardoor ook
kennis te. maken met die vriendelijke Engelsche dame, die
haar zeker wel veel zou willen verhalen van de wereld buiten
de muren der eentonige Zenana's. Zoo was de deur geopend
voor den zendingsarbeid onder de vrouwen uit de eerste
standen des lands, die vroeger voor het Evangelie onbereik=
baar waren, maar thans door beschaafde vrouwen worden
bekend gemaakt met den eenigen Naam, die onder deny
hemel gegeven is, door welken we moeten zalig worden. Ook
deze tak der Zending heeft reeds menig lieflijke vrucht
afgeworpen.
Geldt van den zendingsarbeid in Voor-Indië dan niet het
woord: ,,Dit is van den Heere geschied en het is wonderlijk
in onze oogen ?"
God doet wonderwerken. Dit geldt ook voor de uitkomst
van het zendingswerk in het zwarte werelddeel. Ook hier slechts
één voorbeeld:
Toen de eerste Vredebode op Afrika's zuidkust landde en
op zijn tocht naar het binnenland op een avond de gast was
van een Kaapschen borer, leidde hij; op diens verzoek de
avondgodsdienstoefening. Toen allen gezeten waren, merkte
de zendeling, dat de zwarte slaven ontbraken, waarom h**
zijn gastheer vroeg ook dezen bij het gebed tegenwoordig te
doen zijn. De boer zag zijn gast met de grootste verbazing
aan en sprak': ,,Mijnheer! ik zal mijn honden roepen, want
ge kunt met evenveel vrucht aan deze beesten het Evangelie
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verkondigen dan aan de domme, stompzinnige Hottentotten."
Eveneens werden de Kaffers voorgesteld als zoo ontembaar
wild, dat alle moeite om aan deze volkeren het Evangelie
en de beschaving te brengen, als verloren moest geacht
worden. Ja, velen geloofden in vollen ernst dart de woeste
Boschjesmannen, die als wilde roovers in boomstammen en
rotsspleten woonden, sleohts een soort van groote apen waren.
Maar God heeft het geloof zijner dienstknechten niet besc.haa.md. De reeds talrijke Christengemeenten onder die woeste
volksstammen bewijzen, dat ook Afrika's wildernissen zullen
bloeien als een roos (Jesaja 35).
Door liefde tot zijn Heiland gedreven verliet de vrome¢
predikant Hans Egede uit Noorwegen in 1721 zijne stille
gemeente om 'den armen onwetenden Heidenen in het barre
Groenland het Woord •Gods te brengen. Gaarne getroostte
hijg zich allerlei ,ontberingen in het onherbergzame klimaat en
werkte met al zijn macht zoolang het voor hem dag was.
Toen hij' na vele jaren, door ouderdom en leed gebogen,
afgetobd naar lichaam en geest, terugkeerde zonder ook maar
een enkelen bekeerling gemaakt te hebben, spraken sommigen
van een mislukt zendelingsleven. Toch was zijn arbeid niet
ijdel geweest, want hij had onder veel moeite en tranen den
akker toebereid voor het zaad des Woords, maar een ander
is het, die zaait en een ander is het, diep maait. Anderen
gingen tot zijn arbeid in en vonden de velden wit om te
oogsten, terwijl Hans Edege het nog mocht beleven, dat het
zaad des Woords, door hem gestrooid, ontkiemde en hier en
daar tot vollen wasdom kwam.
Ten slotte nog een enkel woord over de vruchten der Zending in onze Bezittingen in Azië.
Groot is het aantal zendelingen, door verschillende Zendingsvereenigingen uitgezonden, die in Indië hebben gearbeid
of aan dit heerlijk werk nog hunne beste krachten wijden,
De namen van Van Asselt, die op Sumatra arbeidde en door
Ds. Witteveen van Ermelo was uitgezonden; van den Godvreezenden oud-militair en horlogemaker Einde, die in alle een
te Soerabaja op Java in den dienst des Heeren bezig-voudighe
was; van den zendeling Jellesma, die den eerenaam van „Apostel der Javanen" verwierf; van den Doopsgezinden zendeling
;
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P. Jansz Sr.; van Coolsma, die den geheelen Bijbel in 't
Soendaneesc^h vertaalde en tevens een Woordenboek en eene
Spraakkunst in die taal uitgaf; van Riedel, die onder de
Alfoeren op Celebes met grooten zegen werkzaam was,
zullen niet
om slechts deze weinige namen te noemen
'licht vergeten worden.
Vele zijn de moeilijkheden, waarmede die mannen te kampen
hadden en nóg is er ontzag'l'ijk veel in Indië te doen om het
Evangelie aan Heidenen en Mohammedanen te brengen, maar
aan lieflijke vruchten ontbreekt het gelukkig niet. Vooral de
Minahassa van Menado op Celebes is een toonbeeld van de
gezegende werking des Evangelies op allerlei gebied. In natuurschoon zijn er niet vele streken van Indië, die dit landsc'hap overtreffen, maar ten opzichte der Zending ,,schittert
de Minahassa als een der schoonste parelen aan de kroon
der Protestantsche zending' (Tiemersma,: Geschiedenis der Zending, II afd. bl'. 159). Vooral 1857 was voor deze streek
een jaar van buitengewonen zegen, want plotseling ontwaakte
bij de -bevolking Bene groote begeerte naar het Evangelie
en duizenden Alfoeren wierpen hunne afgoden weg en bogen
hunne knieën voor Jezus. Terecht mocht de zendeling Ulfers
omstreeks dezen tijd schrijven: „Wij staan hier midden in

den oogst; het zijn niet meer de eerstelingen, die wij dei,
Heere op het altaar brengen; het zijn de volle schooven uit
den rijken oogst, welke wij door Gods vrije genade geroepen
zijn in te zamelen in de schuren des eeuwigen levens. Het
volk zelf wijdt zich als een levend offer der dankbaarheid
aan zijn Heer en juicht Hem tegemoet het nieuwe lied der
verzoenende en verlossende liefde: ,,Alzoo lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft."
(Zie: Tiemersma, t. a. p. bl. 160).
Alleen aan de krachtige werking van den Geest des Heeren
was deze snelle uitbreiding van het Christendom te danken,
maar geenszins aan de medewerking der regeering. Al had
het Gouvernement aan de zendelingen toegestaan te prediken,
sneer dan één zijner beambten stond het werk der Zeng
ding eer tegen, dan dat hij: die begunstigde en zelfs hooggeplaatste ambtenaren toonden door fijnen spot of een medelijdend schouder ophalen hunne afkeuring over het aannemen
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van het Christelijk geloof. Nimmer w,as in de Minahassa de
overgang tot het Christendom en vooral het leven als een
waar Christen eens aanbeveling om tot eenige onderscheiding
te komen. Groot waren ook ,op► maatschappelijk gebied de
gevolgen van de bekeering der bevolking. Voor dien tijd toch
waren de heidensche Alfoeren volkomen wilden die schier aanhoudend met elkaar in oorlog waren. Hunne hutten bouwden
ze op houten palen om zich tegen vijandelijke aanvallen te
vrijwaren en zij versierden ze met de hoofden hunner verslagen tegenstanders. „Verscheurend gedierte was er niet in
het schoone Minahassa; alleen de mensch loerde in den duisteren nacht op zijn medemensch, om den weerlooze onverwachts te bespringen en de aarde te drenken met zijn bloed."
Hunne kleeding bestond uit boomschors en hun godsdienst
in eene aanbidding der booze geesten. Welk een verandering
na de invoering van het Christendom! Thans geen moord en
doodslag meer, maar overal rust en beschaving. Vriendelijke
dorpjes, bestaande uit nette woningen, zijn door goede
wegren verbonden en scholen en kerken ontbreken nergens.
Dit is van den,. Heere geschied ;en het is wonderlijk in
onze oogen.
Toch zijn er nog velei zaken, die zorg! baren. De bevolking gaat onder zware lasten gebukt en de oprichting van
neutrale scholen door de regeering ondermijnt den godsdienstzin. Die zendelingen zijn door hulppredikers vervangen
en de gemeenten, die door de regeering verzorgd worden,
zijn nog verre van zelfstandig. Moge de doorwerking van
het Evangelie in de rijk gezegende Minahassa door deze
schaduwzijden niet verhinderd worden!
Met dankbaarheid moet intusschen erkend worden, dat de
houding der regeering ten opzichte van de zending in de
laatste twintig jaren ten goede veranderd is, niet het minst
door den arbeid van de ministers van koloniën Keuchenius
en Idenburg, mannen, die aan groote bekwaamheden en eene
grondige kennis van Indië eene innige Godsvrucht paarden en
de kerstening van Insulinde met kracht hebben voorgestaan.
Ook als Gouverneur-Generaal heeft de heer Idenburg zic1
steeds een groot voorstander van de zending betoond, terwijl
zijn bewind zelfs door tegenstanders hoogelijk werd geroemd.
,
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De Minnahassa is niet de eenige parel aan de kroon derZending. Ook in andere streken van Indië zijn schoone over
winningen behaald op het Heidendom en, den Islam en krachtig 'wordt de Zending bevorderd door kweekscholen voor
inlandsche helpers en onderwijzers.
De Gereformeerde Kerken in ons land 't is boven reeds
opgemerkt werken met grootgin zegen op Java. De reorganisatie der Keucheniusschool, Bene inrichting ter opleiding
van onderwijzers benevens van helpers voor den missionairen
dienst en dien van 't hospitaal, belooft goede vruchten te
dragen. Niet het minst wordt de Zending dezer Kerken bevorderd door het Petronella-hospitaal te D j okj okarta, eerre stichting, die zich onder de uitnemende leiding van den Zendelingarts Dr. ,Schreurer en zijne helpers en opvolgers in toenemenden bloei verheugen mag en zelfs den steun van inlandsche
Vorsten geniet. Met niet minder ijver arbeiden de Missionaire
Dienaren des Woords op Java, in ►hun moeilijk werk met .kracht
ondersteund door vele inlandsche helpers.
Zegene de Heere het werk van al deze mannen-broeders, ook
dat van de zendelingen der verschillende vereenigingen, opdat
weldra geheel Indië gekerstend zij en zóó door Nederland
de groote schuld betaald moge worden, die het aan den lande
van Overzee heeft.
't Aantal Kerken en Vereenigingen, die in de Zending
arbeiden, bedraagt thans 160, die ruim 5000 zendelingen uit
jaarlijks kunnen rekenen ► op 'een vast inkomen van-zend
20 millioen, behalve buitengewone giften en collecten.
Voorzeker moedgevende cijfers.
Vergeten we echter niet, dat meer dan de helft van de
bewoners der aarde nog in den nacht van het Heidendom
verzonken ligt. „De oogst is wel groot, maar de arbeiders
zijn weinige. Bid dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst uitstoote." (Matth. 9 : 37b en 38) .
-

LXXV.
Vruchten des Geloofs en der Liefde.

Op zekeren dag van het jaar 1782 wandelde een heer door
een der voorsteden van de stad Glocester in Engeland. Bij
een der woningen gekomen klopte hij. aan en trad binnen,
want den bewoner, een tuinman, wenschte hij in zijn dienst
te nemen.
Deze was echter niet thuis, waarom Robert Raikes (zoo
heette de heer) gaarne gevolg gaf aan de uitnoodiging van
de vrouw des huizes om de terugkomst van haar man af t^
wachten. Voor het venster gezeten zag de bezoeker op de
straat eene menigte vechtende en tierende kinderen, die een
oorverdoovend geraas maakten en in alles toonden, dat ze
tucht noch orde kenden. Op de vraag van den heer Raikes,
wat toch wel de oorzaak was, dat deze kinderen zoo verwaarloosd werden, antwoordde de tuinmansvouw: Ach, mijnheer,
gij zoudt nog meer geërgerd worden en nog meer medelijden
met hen gevoelen, als gij' 's Zondags hier waart; dan is het
getier en geschreeuw soms zoo èrg, dat ge niet eens rustig
^ en Bijbel kunt lezen." „Maar dat is toch diep treurig,"
hernam de bezoeker, „is er dan niets voor die arme verwaarloosde kinderen te doen? Is er hier niemand in de buurt,
die ze op den dag des Heererg een poosje bij zich zou,
willen ontvangen om ze iets nuttigs en goeds te leeren en te
vertellen ?" Na veel praten verklaarde 'de tuinmansvrouw zich
bereid o m tegen eenige vergoeding de kinderen des Zondags
te onderwijzen in Gods Woord en ze tevens lezen te leeren,
;
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want het lager onderwijs stond te- dien tijde in Engeland op
een zeer lagen trap. Dit was de oorsprong der eerste Zondags
waarvan de eer der oprichting aan Robert Raikes-schol,
toekomt.
Bij S eene zorgvuldige nasporing kostte het weinig moeite
ook op andere plaatsen verontachtzaamde kinderen te vinden,
sommigen reeds aan de school ontwassen. Ook ontbrak het
niet aan mannen en vrouwen, die gaarne tot heil der kinderen
werkzaam waren of de geringe kosten der Zondagscholen
droegen. Eene vereeniging tot oprichting van Zondagsscholen
kwam weldra tot stand en, toen R:aikes in 1811 stierf, bedroeg
het aantal kinderen, dat Zondagschool-onderwijs ontving,
reeds 300.000. Thans is dit getal over de geheele aarde tot
millioenen gestegen en het aantal onderwijzers bedraagt vele
duizenden. Het mosterdzaadje is een boom geworden, die zijne
takken wijd in het rond uitspreidt. Ook hier blijkt de macht
van het kleine, en de eeuwigheid eerst zal openbaren, voor
hoe velen de Zondagsschool tot blijvender zegen is geweest.
Werken de Zondagsscholen onder de kinderen, het ontbreekt
ook in ons vaderland niet aan vereenigingen, die onze jongelingen onder beademing van het Evangelie trachten te brengen en de zucht tot ontspanning tevens te leiden in het goede
spoor, opdat de jongeling niet op doolwegen afdwale.
De talrijke Jongelingsvereenigingen, die geheel in den geest
van den Reveil werken, staan op algemeen Christelijk standpunt en bedogen niet alleen het doel den jongeling een of
meer avonden per week nuttig bezig te houder en hem zéé
te ontwikkelen, maar ook hem aan te sporen naar de mate
zijner krachten te arbeiden aan het zielenheil van zijn naaste.
De band van het Nederlandsche Jongelingsverbond omsnoert
verreweg de meeste dezer vereenigingen, waaraan mannen
als Van Oosterwijk Bruyn, Hoogenbirk, Gerritson, Marmelstein
en anderen hunne beste krachten geven. Voorzitter van dit
Verbond is sedert 1903 Ds. Van Noort.
Niet tevreden met het doel en den grondslag van het
Nederlandsch Jongelingsverbond, werd later door jonge mannen van Gereformeerden huize de Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden grondslag gesticht, wiens doel
is de jongelingen te vormen en op te leiden voor hunne
!
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drievoudige roeping als belijdend lid der Kerk, als burger
van den Staat en als lid der maatschappij. Onder de uitstekende
leiding van Ds. Vonkenberg, die nog steeds met eere dent
presidentshamer hanteert, is deze Bond tot grooten bloei
gekomen.
Beide Bonden van Jongelingsvereenigingen, die elk een
eigen orgaan bezitten, tellen eenige duizenden leden.
Een heerlijk gevolg van het bestaan der Zondagsscholen
was de oprichting van het Britsche , en Buitenlandsche Bijbelgenootschap.. Ook hier bleek het, dat kleine oorzaken soms
groote en heerlijke gevolgen kunnen hebben, want de stoot
tot de oprichting van dit machtige Genootschap werd gegeven
,door de vurige begeerte van een jeugdig meisje naar het
Woord van God.
In den aanvang der negentiende eeuw waren de Bijbels in
Wales uiterst schaarsch en dientengevolge zeer duur, zoodat
er vele huisgezinnen werden gevonden, waar Gods Woord
vergeefs gezocht werd en de bewoners toch allesbehalve onr
verschillig waren voor den dienst des Heeren. Een jong meisje,
Mary Jones 'geheeten, eene ijverige leerlinge der Zondagschool,
had vele jaren gebeden en gespaard en legde gaarne, toen ze
de vereischte som bijeen had, vele mijlen te voet af om haar
,schat te ontvangen. Hoe groot was hare teleurstelling, toen
de predikant, dien men haar aangewezen had, geen enkelen
Bijbel meer bezat en er ook geen meer krijgen kon. Natuurlijk
schonk de 'leeraar haar een zijner eigen Bijbels en Mary Jones
spoedde zich vol vreugd huiswaarts, maar de predikant,
Thomas Charles geheeten, was tot in de ziel bewogen over
de schaarschheid van het onmisbare Woord van God. Dat
dit anders moest worden stond bij hem vast, doch de wijze
hoe dit kon, was hem nog duister. Kort daarop reisde Ds.
Charles naar Londen om daar met eenige christelijke vrienden
deze hoogst belangrijke zaak te bespreken., Een dezer mannen,
de heer Hughes, kwam al spoedig op de gedachte eene vereeniging op te richten, waardoor het mogelijk zou worden
de Heilige Schrift aan minvermogenden goedkoop en aan
onvermogenden gratis te leveren. Den 17en Mei 1804 werd
de eerste vergadering van het Bijbelgenootschap gehouden,
waarop besloten werd Gods W-oord niet alleen in het Engelsch,
;
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maar in de meest mogelijke , talen uit te geven en zoo ruim
mogelijk te verspreiden. Aan dit loffelijk voornemen is het
Genootschap steeds getrouw gebleven, zoodat de H. Schrift
thans in meer dan 300 talen is overgezet en in millioenen
exemplaren is verspreid.
De herleefde liefde voor Gods Woord verlevendigde ook de
liefde voor Gods oude volk, de Joden, en zoo ontstond in
1808 te Londen de Vereeniging voor Evangelisatie onder de
Joden, die weldra gevolgd werd door 'soortgelijke vereenigingen
in Amerika en op het vaste land van Europa. God schonk
op dezen arbeid zooveel zegen, dat in de 19e eeuw meer! Joden
tot den Christus werden bekeerd dan in de zeventien eeuwen,
die voorafgingen.
In 1814 werd het Nederlandsche Bijbelgenootschap opgericht,
zes jaren later gevolgd door het Traktaatgenootschap, dat
jaarlijks behalve den bekenden Bijbelschen Almanak tal van
traktaatjes uitgeeft. Dewijl vele dier geschriftjes aan degelijk heid wel wat te wensohen overlieten, werden later dergelijke
vereenigingen opgericht, waarvan vooral bekend is het Gereformeerde Traktaatgenootschap jilippus", dat vele degelijke
geschriften en blaadjes onder het volk verspreidt.
Onder de Filantropische stichtingen van den nieuweren tijd
moeten genoemd worden het Rauhe Haus, in 1835 gesticht
door den bekenden Filantroop Johann Heinrich Wichern. Naar
ziel en lichaam verwaarloosde -,knapten en meisjes worden daar,opgenomen en verpleegd en reeds honderden hebben aldaar
hulp en redding uit een wis verderf gevonden. Velen dier
oud-verpleegden zijn op hun beurt later uitgetogen om het
verlorene te zoeken. Van groot belang is het beroemde Diakonessenhuis te Kaizerswerth, in 1836 gesticht. Honderden
zusters zijn aan deze inrichting verbonden, die niet alleen
werkzaam zijn in het daar bestaande Magdalena Asyl en in
ziekenhuizen, die in de nabijheid dier stad zijn, maar ook in
verschillende landen van Europa, zelfs in Syrië en Palestina.
Niet minder beroemd is het Weeshuis van George Muller
te Bristol, waarin duizenden weezen worden verpleegd en tot
den Heere Jezus worden geleid. Jaarlijks ontving de groote
Filantroop 2 à 300.000 gulden voor zijne stichting, zonder dat
hij+ ooit aan iemand ondersteuning vroeg of zijn nood klaagde
;
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dan aan God alleen. Toch werd zijn geloof nooit beschaamd.
Ook in ons vaderland ontbreken, Gode zij dank! dergelijke
inrichtingen niet. In de eerste plaats mogen wel genoemd
worden de beroemde Heldring-gestichten te Zetten. In 1848
werd door D. Heldring het Asyl Steenbeek opgericht, waarin
reeds honderden meisjes, die eerst door de wereld verleid en
daarna veracht en uitgeworpen werden, eene veilige schuil
vonden. Met eindeloos geduld en volhardende liefde-plats
wordt aan de zedelijke verbetering dier ongelukkigen gewerkt,
met en voor haar gebeden en getracht ze met Gods hulp aan
de voeten van Jezus te brengen. Hn al zijn er, die na, het
verlaten van het Huis het pad ',der zonde betreden, toch zijn
er ook velen, die vrede vonden in het bloed des Kruises. Niet
ver van Steenbeek verrees in 1856 een ander gesticht, Talitha
Kumi genaamd, waar meisjes worden opgenomen, die op
kinderlijken leeftijd door verwaarloozing of andere oorzaak
tot allerlei zonden zijn of zouden vervallen. Vier jaren later
werd een derde Huis geopend, dat den naam van Bethel ontving
en dient voor meisjes, die den gevaarlijken leeftijd bereikt
hebben, waarop ze niet meer als kinderen kunnen beschouwd
worden en die een streng en nauwlettend toezicht behoeven.
Mede een werk des geloofs is de Weezen-inrichting te
Neerbosch, gesticht door den heer Joh. van 't Lindenhout.
Door liefde gedrongen nam deze edele menschenvriend in
November 1863 een paar weezen tot zich. Het begin was dus
wel klein en talrijk waren de beproevingen, maar het getal
groeide aan tot vele honderden, die door de trouwe zorg van
den Vader der weezen dagelijks gevoed 'en gekleed werden.
Na een tijdperk van grooten bloei, waarin „Neerbosch" zich
verheugen mocht in de liefde van schier geheel het geloovige
deel des volks en de bewondering genoot der overigen, braken
dagen aan van felle stormen door de heftige verdachtmaking
van eenigen. 't Aantal verpleegden daalde hierdoor aanmerkelijk, maar langzamerhand keert de vroegere liefde tot deze
stichting weer terug.
De heer Van 't Lindenhout trad als Directeur af en kreeg
Ds. Schrijver tot zijn opvolger, die het werk van zijn voor
-ganermt
kracht voortzet.
De Weezenverzorging is een moeilijk vraagstuk, waarvan
-
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de oplossing nog niet geheel gevonden is. Meer en meer
wint echter de overtuiging veld, dat gebroken dient te worden
met het kazerne systeem met z'n opeenhooping van een groot
aantal kinderen in één gebouw. Het ideaal blijft natuurlijk:
verpleging van weeen in goede huisgezinnen, maar waar dit
om velerlei redenen vaak hoogst moeilijk is, verdient voor
alle aanbeveling, zooals dit o. m.-zekrhtPaviljons
wordt toegepast door de Gereformeerde Kerk van Amsterdam.
Het beginsel van dit stelsel is: het huisgezin zoo dicht mogelijk
nabij te komen.
Groot is het aantal Filantropische stichtingen ook in ons
vaderland.
De Martha-stichting te Alfen voor kinderen, de Johannesstichting te Nieuwveen voor ouden van dagen, het Huis van
Barmhartigheid voor ongelukkigen te Wagenborgen, de ,idiotenstichting „'s Heeren Loo" te Ermelo, de Christelijke krankzinnigengestichten ,,Veldwijk", „Loosduinen" en „Dennenoord" en
zooveel andere stichtingen meer wijzen op den arbeid der
dienende liefde en der Christelijke barmhartigheid.
In September 1848 kwamen te Wittenberg in de schaduw
van de graven der :,Hervormers vele Duitsche godgeleerden
en gemeenteleden samen om te beraadslagen, wat er te doei!
was om Kerk en maatschappijeen betere toekomst te verzekeren. Ook de reeds genoemde Wichern verscheen aldaar
en sprak het grootes woord „Inwendige Zending" uit. Hiermede teekende men sedert eenige jaren in Engeland eene
werkzaamheid, die ten doel had de van den godsdienst geheel
vervreemde menschen, die door de Kerk niet bereikt konden
worden, het Woord Gods te brengen, evenals in andere deelen
der aarde aan de Heidenen. Inderdaad leven er duizenden bije
duizenden vooral in de groote steden, die wel den schoonen
Christennaam dragen, maar den Christus Gods niet dienen
noch kennen. De Kerk, wier plicht het is ook voor dit deel
harer kudde te zorgen, heeft in den loop der jaren haar roeping
in dit opzicht schromelijk verwaarloosd en later, toen de oogen
voor het verzuim opengingen, ontbrak haar de macht en
dikwijls ook de lust om het verzuim te herstellen. Particuliere
vereenigingen deden en doen nog wat der Kerke is en zóó
werd de Evangeliesatie-arbeid geboren in andere landen, maar
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ook in ons land, die van uitgebreiden zegen is geweest en in
Gods hand het middel werd om velen uit den dommel der onverschilligheid wakker te schudden en uit het rijk der duisternis
over te zetten in het Koninkrijk van den Zoon van Gods liefde.
Verblijdend is het zeker, dat in den laatsten tijd ook de!
Kerken den Evangelisatie-arbeid ter hand hebben genomen,
zoodat op vele plaatsen leden der gemeente onder kerkelijk'Q
leiding zich aan dit heerlijk werk wijden.
Zoo heeft de Heere allerwegen Zijne dienstknechten uitgerzonden om te arbeiden in Zijn Wijngaard. Heftig is vaak de
tegenstand, maar ook heerlijk dikwijls de 'vrucht. Met kleine
krachten zijn soms verrassende uitkomsten verkregen, want
des Heeren kracht wordt in zwakheid vervuld.
Hevig zijn de -stormen,, die de Kerk van Christus in den loop
der eeuwen beroerd hebben, woedend de aanvallen, die de
machten der duisternis herhaaldelijk tegen haar beproefden,
maar steeds bleek de waarheid van de belofte des Heeren:
„De poorten der hel zullen Mijne, Gemeente niets )overweldigen ",
maar ook deze belofte van den Koning der Kerk: „Zie, Ik
ben met u al de dagen, tot aan de voleindiging der wereld."
De geschiedenis der Christelijke Kerk bevestigt op elke blad
woorden van het geloof s- en overwinningslied: -zijde
Houdt Christus Zijne Kerk in stand,
Zoo mag de hel vrij woeden;
Gezeten aan Gods rechterhand,
Kan Hij haar wel behoeden.
Hij - is in alle leed
Tot hare hulp gereed,
Hij staaft Zijn roem alom
En waakt voor 't Christendom;
Dies mag de hel vrij woleden.
,

Overzicht der Kerkgeschiedenis.

1.

De geschiedeis der Christelijke Kerk wordt, om het
overzicht gemakkelijk te maken, in drie hoofddeelen gesplitst,
die elk weder in onderdeelen worden verdeeld, welke tijdvakken genoemd worden.
Deze verdeelingen worden niet willekeurig gemaakt, maar
staan in verband met belangrijke feiten, die hun invloed uit
bloei en de ontwikkeling der Kerk.
-oefndp
Christelijke
'der
Allereerst verdeelt men de geschiedenis
Kerk in Oude Kerkgeschiedenis, geschiedenis der Kerk in de
Middeleeuwen en in Nieuwe Kerkgeschiedenis.
Het eerste gedeelte, de Oude Kerkgeschiedenis, bevat den
strijd en de zegepraal van het Christendom over het heidenschRomeinsche rijk en zijne vestiging in de Germaansche landen.
Dit tijdperk loopt van het jaar 33 tot 800.
De, Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen geeft het verhaal
van het toenemend verval der kerk, maar ook van het gloren
van het morgenrood van een nieuwen dag; in hoofdzaak dus
de geschiedenis van het Pauselijk Rome. Dit gedeelte bevat
de lotgevallen ;der Kerk van het jaar 800 tot 1517.
De Nieuwe Kerkgeschiedenis begint bij het groote feit der
Kerkhervorming in 1517, behelst den voortgang der R4eformatie en gaat voort tot op onzen tijd.
.2.
De Oude Kerkgeschiedenis wordt in twee tijdvakken
verdeeld.
,
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Het eerste tijdvak omvat de drie eeuwen van strijd en
overwinning en eindigt met Constantijn den Grooten (33-323).
Het tweede tijdvak bevat de vijf eeuwen tusschen Constantijn en Karel den Grooten en behelst den tijd van uitwen
dige rust en inwendigen strijd over 'de Kerkleer, maar ook
het verhaal van de uitbreiding des Christendoms in de Ger
-mansche
landen (323-800).
3.
Het eerste tijdvak begint bij de warding der Kerk en
omvat, zooals reeds gezegd is, het tijdperk der vervolging.
Aan tweeërlei vervolging stond de Kerk in dit tijdvak bloot.
De eerste vervolging kwam van de zijde der Joden en duurde
betrekkelijk kort, maar daarop! volgde de vervolging der
Heidenen, van de Romeinsche staatsmacht, en deze vervolging
was veel heviger en vreeselijker. Tien vervolgingen zijn er
over de Kerk heengegaan en deze kunnen gevoeglijk in drie
perioden verdeeld worden.
De eerste is meer te beschouwen als uitbarstingen van persoonlijke wreedheid van sommige keizers, n.l. Nero en Domitianus.
De tweede periode begint tijdens de regeering van keizer
Trajanus (98-117) en duurde ongeveer anderhalve eeuw met
grootere of kleinere tussch-enpoozen voort. Deze periode bevat min of meer talrijke processen in verschillende deelen van
het uitgestrekte rijk en op onderscheidene tijden. Reeds toen
was het Christendom een verboden godsdienst.
In de laatste periode, die met keizer Decius (249-251)
aanving, werd de strijd tusschen Christendom en Heidendom
op leven en dood gevoerd. Toen was! de vervolging het; hevigst,
maar de worsteling eindigde met de volledige zegepraal des
Christendoms. 1)
Gedurende deze vervolgingen, die als een louterend vuur
voor de Kerk van Christus waren, trad de geloofsmoed van
vele martelaren heerlijk aan het licht en groot is het aantal mannen en vrouwen, die blij''moedig hun geloof met den
dood bezegelden.
,

') Over de oorzaken en den aard der vervolgingen, zie hoofdstuk V, bl.
23 en 24.
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In dit eerste tijdvak werd de Kerk echter niet alleen met
brandstapel en moordbijl bestreden door de Heidenen, maar
ook de pen bleek y in hunne handen een scherp wapen te zijn.
De Kerk heeft deze aanvallen niet onbeantwoord gelaten en
door de verdediging der waarheid door de Apologeten, 1 ) werd
tevens de Kerkleer tot meerdere ontwikkeling gebracht.
Zoo hebben -onder de leiding Gods alle dingen der Kerke
moeten medewerken ten goede.

4.
Met Constantijn den Grooten begint een nieuw tijdvak der
Kerkgeschiedenis, het tweede. Dit tijdvak omvat vijf eeuwen
en loopt van het jaar 323 tot 800.
Op twee zaken moet gedurende dit tijdvak de aandacht
gevestigd worden en wel op de lotgevallen van de OosterschR^omeinsche Staatskerk en top de vestiging van de Germaansch
Roomsche Kerk. Sedert ,Constantijn alleenheerscher werd in
het uitgestrekte Romeinsche rijk, kwam er eene geheele ver
toestand der Kerk. Niet' alleen hield de vervol--anderig
ging nu op, maar de weleer zoo gehate en verachte Christenen kwamen in hooge eere. Prachtige kerkgebouwen ver
allerwegen en de ambtsdragers, vroeger het felst ver-rezn
-volgd,
werden mannen van aanzien en gewicht.
Maar in die dagen van uitwendige rust, ontstonden hevige
twisten over de leer, die de eendracht verbraken, maar
ook de kerkleer tot steeds meerdere ontwikkeling brachten..
Door verschillende oorzaken valt ook in dit tijdvak een
langzaam verval der Kerk op te merken, zoowel door het
tanen van het krachtig geloofsleven b7j velen, als door het.
verlaten van den bodem van Gods Woord en het aanhangen,
van kettersche gevoelens bijl anderen.
Ook het monnikenwezen begon zich in dezen tijd te ontwikkelen.
Toch zijn er ook in dit tijdperk nog vele krachtige geloofshelden, die ijverden voor de eere Gods.
Terwijl de eenvoudige, zuivere waarheid en de godzalige
levenswandel in de Oostersch-Romeinsche Staatskerk langwerd en in verval geraakte, werden in het.,-zamerhndi
,

,

2

) Zie: hoofdstuk X, bl. 51.
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Westen van Europa tal van volken voor het Evangelie gewonnen. De meeste dezer gekerstende volken onderwierpen
zich aan het geestelijk gezag van den bisschop van Rome,
die ook in dit tijdvak den titel van Paus, d.i. vader, aannam,
een naam, die oorspronkelijk aan alle bisschoppen werd ge
maar toen alleen aan hem werd toegek'end, die den-gevn,
bisschopszetel te Rome beklommen had, als een bewijs, dat
men hem eerde als het hoofd van alle bisschoppen. De Oostersche Kerken, die dit oppergezag steeds weigerden te erkennen, gehoorzaamden den bisschop van Constantinopel als
hun hoofd, die den titel van Patriarch had aangenomen.
Zóó ontstond in het Westen de Germaansch-Roomsche Kerk,
maar het Evangelie, aan deze volken door uitnemende mannen gebracht, had toen reeds veel van zijne oorspi onkelijké
zuiverheid verloren.
5.
Met Karel den Grooten sluit de Oude Kerkgeschiedenis en
begint de historie van de Kerk in de Middeleeuwen.
Deze omvat een tijdperk van zeven eeuwen en loopt van
het jaar 800 tot 1517, het begin der Kerkhervorming.
De tijd der Middeleeuwen is de donkerste in de geschiedenis
der Kerk, maar ookhier ontbreken de lichtzijden niet, daar
de Heere voor Zijne Kerk waakte.
In twee tijdvakken kan de geschiedenis der Middeleeuwen
verdeeld worden. Het eerste tijdvak bevat de geschiedenis
van den wasdom en den bloei van het Pausdom en het
monnikenwezen, terwijl het tweede tijdvak het verval en
de verbastering van beide 'schetst, maar tevens het morgen
rood van een nieuwen dag doet zien. Paus Bonifaicius VIII
(1294) staat op de grenzen van beide tijdvakken.
6.
In het eerste tijdvak, van het jaar 800 tot 1294, kwamen
de Pausen tot het toppunt van hun macht, zoodat zij niet
alleen hun wil tot wet wisten te stellen aan Kerk en gees.,
telijkheid, maar ook aan koningen en keizers de wet
voorschreven.
Ook het monnikenwezen bereikte in dit tijdvak zijn` grootsten
wasdom en bloei en tal van nieuwe kloosterorden werden
in dezen tijd gesticht. De onwetendheid en het bijgeloof namen
;

,
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schrikbarend toe en met elke eeuw werd het verval der Kerk
grouter. Des te lieflijker echter zijn de beelden van hen, die
te midden van het diepe verval aan Gods Woord vasthielden
en, hoe fel ze ook dikwijls vervolgd werden, toch als krachtige
getuigen der waarheid optraden. De arbeid van deze mannen voor de Kerk van Christus is dan ook niet ijdel geweest.
7.
Het tweede tijdvak van de Kerkgeschiedenis der Middeleeuwen behelst het verval en de verbastering van het Pausdom en het monnikenwezen, maar ook het morgenrood, dat
een nieuwen dag aankondigt.
In geen tijdvak zag het -er donkerder uit in de Kerk des
Heeren, dan in dit tijdperk van twee eeuwen. Diep was ze
gezonken en op geestelijk gebied heerschte een stikdonkere
nacht. Verre was men ;afgeweken van de heerlijke -waarheden
des Evangelies, en geen wonder, want Gods Woord, waarvan
alleen eene Latijnsche overzetting bestond, was voor de meesten een gesloten boek, zelfs voor vele priesters. In plaats
van Schriftverklaring werden dikwerf kinderachtige wonderverhalen van heiligen van den kansel verhaald. Latijnsche
formuliergebeden, waar het volk geen woord van verstond,
hadden het gebed der gemeente vervangen, terwijl het koor
gemeenschappelijk lied verving. Zoo arm deze-gezanht
tijden waren aan ware kennisse Gods, zoo rijk waren ze aan
grove dwalingen, aan menschelijke vonden en bijgeloof. Het
Christelijke leven loste zich op in het verrichten van kerkelijke
plichten en voor geld was alles te bekomen, zelfs vergeving van
zonden en eene plaats in den hemel. Met den Christelijken
levenswandel was het bij, zeer velen treurig gesteld, niet alleen
bij het volk, maar evenzeer bij vele hoogere en lagere geestelijken, terwijl menig klooster een kweekplaats van zedeloosheid
kon genoemd worden.
Toch ontbraken ook nu de lichtpunten diet. IA eenzame plaatsen en afgelegen kloosters werden. nog mannen gevonden,
wier oogen geopend waren voor het diepe verval der Kerk en
die door wandel, woord en geschrift krachtig daar tegen
getuigden. Al waren deze menschen niet geheel vrij► van alle
vooroordeelen en dwalingen hun tijds, zij waren toch het zout
der aarde, die de Kerk voor algeheel verderf bewaard hebben.
,
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Langzamerhand vertoonde zich het morgenrood, dat een
nieuwen dag voorspelde. D,e Heere, die de gangen der eeuw
leidt, maakte de vijftiende eeuw tot een tijd van overgang.
Vooral drie feiten hebben daartoe bijgedragen. Vooreerst de
uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz. Koster
te Haarlem in 1423 en door Johan Gutenberg in 1450 aan
verbeterd. Door deze uitvinding konden allerlei ge--merklij
schriften in ruimen kring verspreid worden en vooral de
Heilige Schrift meer bekend worden.
Het tweede feit was de verovering van Constantinopel door
de Turken in 1453, waardoor tal van geleerden die stad
ontvloden en allerwegen in Zuid- en West Europa de lust
tot onderzoek en tot de beoefening der wetenschappen wisten
op te wekken.
Het derde feit was de ontdekking van Amerika en van den
zeeweg naar Indië, waardoor nieuwe banen voor het wereld
ontsloten werden en de kennis en ontwikkeling niet-verk
weinig toenam. De vermeerdering van kennis bracht ook ver
kennis der Heilige Schrift mede en veler-merdingva
oogen gingen niet alleen open voor het bederf van Kerk en
geestelijkheid, maar het verlangen; naar betere tijden werd
algemeen. Tal van mannen hebben den nieuwen dag mogen
voorbereiden, die over de Kerk aanlichtte, toen Luther in
't begin der zestiende eeuw optrad. Deze merkwaardige man
staat aan den ingang van den nieuwen tijd.
8.
De Nieuwe Kerkgeschiedenis begint bij het groote feit der
Kerkhervorming en gaat voort tot op onzen; tijd.
Dit gedeelte kan in vier tijdvakken verdeeld worden.
Het eerste tijdvak omvat het ontstaan en den voortgang
der Hervorming en de geschiedenis der godsdienstoorlogen om
te eindigen bij den Westfaalschen vrede in het jaar 1648.
Het tweede tijdvak loopt van het jaar 1648 tot 1750 en
behelst den inwendigen strijd der Kerk, die ook uitwendig nog
niet overal rust had.
Het derde tijdvak, van 1750 1814, schetst den voortgang
van het ongeloof, dat in dei Fransche Revolutie zin toppunt
bereikte.
Het vierde tijdvak begint bije het jaar 1814 en gaat voort
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tot op onzen tijd. Het teekent den strijd tusschen het, met
nieuwe veerkracht bezielde geloof eenerzijds en het zelfvoldane Liberalisme en Modernisme anderzijds; de uitbreiding
des Evangelies in de Heidenwereld en tevens, voor ons land
vooral, den strijd over de inrichting der Kerk.
9.
De Kerkhervorming, waarmee de Nieuwe Kerkgeschiedenis
aanvangt, is van verreikende gevolgen geweest voor Kerk
en Maatschappij: beide.
Door de Hervorming kwamen vooral de Germaansche vol
Middeleeuwen nog in een staat van onmondigheid-ken,di
verkeerden, tot steeds meerdere ontwikkeling, zij het ook na
veel strijd. Door de Hervorming werd de Westersche Kerk
in tweeën gescheurd. Zij, die met de Reformatie meegingen,
vormden de Protestantsc'he Kerken, die in verschillende grootere en kleinere groepen uiteen gingen. De Roomsche Kerk
ontging ook den invloed der Hervorming niet geheel, want
van lieverlede was zij gedwongen de meest ergerlijke misbruiken zoo al niet in de leer, dan toch in het leven tegen
te gaan.
10.
Het eerste tijdvak der Nieuwe Kerkgeschiedenis, dat eene
tijdruimte van 130 jaren omvat, is uiterst belangrijk. Het
behelst het begin en den voortgang der Hervorming, maar
ook de felle vervolging, waaraan hare belijders bloot stonden,
en den strijd, die voor gewetensvrijheid gevoerd werd gedurende tal van jaren in verschillende landen. Zooals gewoonlijk
was het begin klein en geen der groote hervormers vermoedde,
welk eene ontzaglijke omkeering van hun optreden ` het gevolg zou zijn. -aar hun werk ging voort onder goed gerucht
en 'kwaad gerucht, door eer en oneer, omdat het een werk
Gods was.
Hevig was de vervolging, die de Hervormden hadden te
doorstaan, maar ook nu was het bloed der martelaren het
zaad der Kerk. Fel was de strijd, die in verschillende landen
voor geloofsvrijheid gestreden werd en al scheen het in het
begin, dat Rome's macht de zaak der Reformatie zou ver
na bange worsteling zegevierde ' de waarheid.-pletrn,
-
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11.
van
Munster
án het jaar 1648, die een,
Met den vrede
einde maakte aan de geweldige oorlogen, die in de Nederlanden en in Duitschland jaren achtereen gevoerd waren, besluit
het eerste tijdvak der Nieuwe Kerkgeschiedenis.
De honderd jaren, die het tweede tijdvak vormen (16481750), bevat minder grootsche tafereelen dan het vorige.
Dit tijdvak was rijk aan twisten over de kerkleer, vooral
in Duitschland. Eene dorre rechtzinnigheid verving maar al
te veel de leer en het leven volgens de Schrift. Toch ontbreekt het -ook in dit tijdvak niet aan innig vrome mannen,
die getuigden van het levend geloof, dat ze deelachtig waren,
en wier werken bleven.
Het Methodisme, dat zij4n oorsprong vond in Engeland, en
het Piëtisme in Duitschland zijn merkwaardige verschijnselen
op geestelijk gebied.
Was de Kerk, zoowel de Roomsche als de Protestantsche
aan vele woelingen en verdeeldheden ten prooi, de Protestantsche Kerken werden ook uitwendig niet overal met rust
gelaten. De Kerken der Woestijn in Frankrijk werden dikwerf
fel vervolgd en ook in Oostenrijk sloeg de, vlam der vervolging
nu en dan uit. Toch werden tegen het eind van dit tijdvak
de vervolgingen zeldzamer; de invloed der nieuwere begrippen werd steeds meer merkbaar.
12.
Het derde tijdvak der Nieuwe Kerkgeschiedenis schetst den
voortgang van het ongeloof, dat in de Fransche Revolutie
zijn toppunt bereikte.
De letterkunde nam in dit tijdperk vooral in Frankrijk meer
en meer een anti-christelijk karakter aan. Die reactie of tegenwerking tegen het dweepziek bijgeloof van het voorgaande
tijdvak in Frankrijk ontaardde vooral dáár te lande in eene
bestrijding van alle geopenbaarde waarheid. Vooral Voltaire
en zijne geestverwanten, voor wieg niets heilig was, hebben
eene treurige vermaardheid verkregen als 'b'estrijders der waar
kring der Encyclopedisten de samenstellers van-heid.D
een woordenboek, dat het resultaat van alle menschelijke kennis moest bevatten hielp getrouw mede om zoo mogelijk
alle geloof uit te roeien; scherpe spotternij met het heilige,
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of ook wel grof materialisme waren de wapenen, die ze
gebruikten. Daar deze mannen voor het meerendeel met schitterende talenten begaafd waren en hunne anti-christelijke
denkbeelden in een wegsleependen stijl verkondigden, vonden
ze maar al te veel lezers, waardoor het gif van ontkenning
en ongeloof onder alle standen doordrong.
Eveneens werd het ongeloof in Duitschland verbreid door den
invloed van ongeloovige wijsgeeren, terwijl ook de geschriften
der Fransche letterkunde met graagte werden gelezen. De
Pruisische koning Frederik de Groote, een vriend van Voltaire
en diens geestverwanten, heeft insgelijks veel bijgedragen om
het ongeloof te verbreiden. Toch bleef de kern der Duitsche
natie aan 't geloof der vaderen gehecht, waartoe sommige
vrome dichters en volksschrijvers het hunne bijbrachten.
Het ongeloof vierde zijn triomf in de Fransche omwenteling,
die zich weldra vijandig stelde tegen elken geopenbaarden
godsdienst. Wel werd later het geloof aan een „Opperwezen"
weer erkend, maar aan de geboden van dat ,,Opperwezen"
stoorde men zich niet. Vooral de Roomsche Kerk heeft veel
van de Fransche omwenteling te lijden gehad. Toen de
boden scepter van Napoleon op de volken van Europa drukte,
werden de Kerken in schijn in eere hersteld, maar van een
krachtig, opgewekt geestelijk leven was bij, den druk der tijden
en de vruchten der revolutie geen sprake. De Kerken, zoowel de Protestantsche als de Roomsche, leidden een kwijnend
bestaan, maar toch kwam de Zendingsarbeid in 't laatst der
18e eeuw tot eene nieuwe ontwikkeling van kracht.
Toen Napoleon gevallen was, ontsloot zich een nieuw tijdperk
ook voor de Kerk.
13.
Het vierde tijdvak der Nieuwe Kerkgeschiedenis is een zeer
belangrijk tijdperk. Met den val van Napoleon begon de
Restauratie of herstelling en de godsdienst kwam in hooge
eere bijl vorsten en onderdanen.
Er was inderdaad heel wat te herstellen, maar wat bleef
was de geest der revolutie. 0 zeker, de bedreven gruwelen
dier omwenteling keurde men hoogeljk af, maar men beschouwde die als verkeerde uitwassen; de boom zelf was wel goed.
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Vandaar de opkomst van het zelfvoldane liberalisme, dat geheel leefde uit de beginselen der revolutie.
De vorsten wilden als vaders hunne landen besturen en
dit was wel goed bedoeld, maar hunne zorgen strekten zich
ook uit over kerkelijke aangelegenheden. Dit bleek in Pruisen,
waar onder den invloed des konings de vereeniging van de
Luthersche en de Gereformeerde Kerken tot stand kwamonder
den naam van Evangelische Kerk, iets, wat natuurlijk niet
kon geschieden zonder wederzijdsche verflauwing der grenzen.
In ons land werd de Nederl. Gereformeerde Kerk d-oor koning
Willem I omgezet in het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, wat in 1834 aanleiding gaf tot de Afscheiding en in
1886 tot de Doleantie.
In de 19e eeuw tred het Modernisme in de Kerk op, dat
eerst heel wat opgang maakte, doch na een korstondigen
bloei een kwijnend bestaan leidt. De verwoestingen, die door
deze richting in de Kerk werden aangericht, bleven echter.
Met alle recht kan de veelbewogen 19e eeuw de zendingseeuw
genoemd worden. Niet alleen, dat verschillende genootschappen
en vereenigingen hunne zendelingen naar Noord en Zuid, naar
Oost en West zonden, maar ook de Kerken begonnen beter dan
voorheen hare dure roeping ten opzichte der Zending te
begrijpen.
Rijk is onze tijd aan allerlei senten, die in verschillende
landen ontstonden, vooral ook door de velerlei verwarringen,
waaraan de Kerk ten prooi geweest is en nog is.
Maar in weerwil van alle verwarring en strijd op kerkelijk gebied, blijft de belijder des Heeren vasthouden aan het
negende artikel der Apostolische geloofsbelijdenis: ,,Ik ge
heilige, algemeene, Christelijke Kerk, de gemeen -lofen
-schapder
heiligen."
,
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Noot bl. 297. De vraag ligt voor de hand, waarom het beter is over de
straf, aan Servet voltrokken, geen beslist oordeel te vellen, terwijl de daden
van andere personen wèl beoordeeld worden.
Ziehier het antwoord.
Naar onze opvatting is het strenge vonnis, aan Servet voltrokken, in meer
dan een opzicht te betreuren en deze terechtstelling is eene donkere bladzijde
in de geschiedenis der Hervorming.
Men vergete echter niet, dat het uitroeien van ketters in die dagen in de
oogen van velen een plicht der Overheid was en niet alleen dacht Calvijn
er aldus over, maar Zwingli, Beza, Melanchton en anderen waren dezelfde
meening toegedaan.
Hier komt nog iets bij.
Uit de processtukken blijkt, dat ook en niet het minst de vrees voor
staatkundige beroeringen den doorslag hebben gegeven tot het vellen van het
strenge vonnis. De Libertijnen toch kozen al heel spoedig partij voor Servet
en roerden zich geweldig. Daardoor ontstond de vrees, dat de tegenstanders
van Calvijn eene andere orde van zaken wilden vestigen en de woelingen
der Wederdoopers lagen nog te versch in het geheugen om deze vrees van
den stedelijken Raad overdreven te noemen. Calvijn beleefde toen moeilijke
dagen door de woelingen der Libertijnen, vooral ook, omdat hij het gezag
van den Kerkeraad handhaafde zelfs tegenover den wil van den machtigen
stedelijken Raad. En dat in dagen van gisting, als Genève doorleefde tijdens
't proces van Servet! (Zie: Wijlie: Geschiedenis van het Protestantisme,
deel II bl. 215-218).
Heeft Calvijn de hand gehad in Servet's dood?
Ongetwijfeld, doch volstrekt niet meer dan anderen, eer minder.
De vrees voor politieke woelingen zoowel als de innige overtuiging, dat,
wie de waarheid Gods aanrandt en die dwalingen verbreidt, onschadelijk
moest gemaakt worden, waren de drijfveeren, die Calvijn er toe brachten
den Raad te verzoeken Servet gevangen te nemen. Hij zou gemeend hebben,
dat hij zijn plicht verzaakte, als hij Servet ongehinderd uit Genève had laten
vertrekken. Heeft hij hierin gedwaald, dan was het te goeder trouw, want
hoewel hij zijne beginselen consequent toepaste en soms bijtend scherp kon
zijn, — wrok koesterde bij niet in zijn hart. Merkwaardig is het, dat hij
een jaar na Servet's dood een geschrift uitgaf, waarin hij betoogde, dat
ketterij alleen dan strafbaar is, wanneer hij, die ze koestert, haar verbreidt
en daardoor de maatschappelijke orde bedreigt.
En dit had z. i. Servet gedaan.
Door deze beperking van de strafbaarheid der ketterij is het bewijs geleverd,
dat Calvijn in verdraagzaamheid inderdaad dichter bij ons staat dan velen
zijner tijdgenooten. (Zie: Wijlie: Gesch. Prot. 2e deel bl. 227).
Bovendien is het opmerkelijk, dat de Raad der stad beslist weigerde het
eenmaal geslagen vonnis van Servet te wijzigen, hoe dringend de Hervormer
zulks ook, mede namens zijne ambtgenooten, verzocht. Hiervoor moeten dus
wel overwegende redenen hebben bestaan.
Het beweren, dat Calvijn Servet op den brandstapel gebracht heeft is
derhalve met de feiten in strijd en al weten we, dat hij het rechtsgeding
„aanhangig" heeft gemaakt, vergeten we niet, dat Calvijn niet in onze dagen
leefde, maar in de zestiende eeuw, toen de denkbeelden anders en de rechtspleging heel wat strenger was en hij ook in deze droevige zaak alleen de
eere Gods op het oog had. Pred. XII : 14.
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Phokas (24) 145.
Pierson (Dr. A.) (70) 484.
Piëtisme (57) 394.
Pilaarheiligen (23) 137.
Pionius (14) 75.
Pistorius (Johannes) (49) 344.
Pithozaus (Lambertus) (51) 356.
Pius VI (Paus) (63) 435.
Pius VII (Paus) (64) 441.
Pius IX (Paus) (56) 389.
Plancius (Petrus) (52) 360.
Plato (3) 9, (10) 53.
Plinius (8) 38.
Plymouthsbroeders (71) 499.
Politiano (39) 257.
Polycarpus (9) 45-50.
Ponticus (11) 59.
Postma (Ds.) (69) 479.
Pothinus (11) 58.
Praedestinatie (52) 358.
Praetor (20) 115.
Predikheeren (34) 219, 220.
Prelaat (31) 191.
Presbyteriaansche kerken (43) 306.
Presbyter (2) 5.
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Prior (23) 137.
Prisca (15) 84.
Proculus (12) 61'.
Pudens (12) 63, 65.
Puriteinen (43) 306, (61) 419.
Quesnel (56) 387.
Raalte (Dr. van) (68) 471, 472,
(69) 479.
Ràbaut (55) 382.
Radboud (27) 163, 164.
Radewijns (Florentius) (37) 246, 247.
Raikes (Robert) (75) 535, 536.
Rakau (53) 367.
Rakausche catechismus (53) 367.
Rappolstein (gravin van) (57) 392.
Rauhe Haus (75) 538.
Réfugiés (55) 378.
Reinhard (Anna) (41) 279.
Reliquien (23) 135.
Remonstranten (52) 360, 362, 363,
364.
Remonstrantie (52) 360.
Remonstranten (Contra-) (52) 360,
361.
Remonstrantie (Contra-) (52) 360.
Renata, hertogin van Ferrara, (42)
284.
Restauratie (64) 439-442.
Réveil (De) (67) 457-463.
Ridley (43) 304.
Riedel (74) 531.
Rochelle (La) (55) 376.
Rochette (55) 382, 383.
Ronkel (Dr. van) (70) 485.
Roomschen (Oud-) (56) 388, 389,
390.
Robespierre (63) 436.
Roruk (30) 182.
Rusticus (10) 55.
Rutgers (Prof. Dr.) (70) 487.
Sabbathaniers (71) 503.
Sabeïsme (25) 148.
Sacramenten (32) 197.
Sadolet (bisschop) (39) 254.
Sadoletus (kardinaal) (42) 289.
Samson (41) 279.
Sandhagen (58) 398.
Sapricius (14) 75, 76.
Saturus (12) 63.

Savonarola (39) 253-260.
Sbynko (36) 235.
Scheurer (Dr.) (74) 534.
Schleiermacher (64) 442, (65) 443447.
Scholastiek (32) 205.
Scholte (Ds.) (68) 466-468, 470,
(69) 477-478.
Scholten (Prof.) (70) 484.
Schotsman (Ds.) (66) 452.
Schwartz (Dr.) (67) 460, 461.
Septimus Severus (12) 61.
Servet (Michael) (42) 292-297.
Sigismund (36) 235, 237, 239, 241.
Silas (4) 15.
Sikke Freerks (48) 337.
Simeon (8) 40.
Simon Stylitus (23) 136.
Simonie (31) 190.
Sixtus (14) 79.
Sixtus V (Paus) (42) 284.
Smalkaldische oorlog (54) 370.
Smith (John) (72) 512.
Smith (Jozef) (72) 505-510.
Smyrna (9) 45.
Socinianen (43) 366-368.
Socinus (Faustus) (53) 367.
Socinus (Laelius) (53) 366.
Spangenberg (61) 421.
Spener (57) 391-396.
Sprenger (Jacobus) (49) 342.
Staten-overzetting (52) 364, 365.
Staupitz (von) (40) 263.
Steenbeek (Asyl) (75) 539.
Steenhoven (Cornelis (56) 389.
-Stoicijnen (10) 53 (noot)
Storch (Nicolaas) (47) 328.
Strauss (65) 447-449.
Stundisten (73) 520.
Sturm (28) 172-173.
Superintendent (58) 398.
Swedenborg (Emanuel) (62) 428-431.
Swedenborgianen (62) 432.
Swedenborgsche catechismus (62)
430.
Symbolum van Nicéa (19) 109, 113.
Syncretisme (12) 66.
Synode van Jeruzalem (4) 14.
Synode van Dordrecht (52) 362,
363.
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Taborieten (36) 242.
Talitha-Kumi (75) 539.
Talmud (8) 37.
Tertullianus (8) 40.
Tetzel (40) 265.
Theodochilde (27) 160.
Theodosius de Groote (20) 117-118.
Theologische School (13) 69, (69)
479, 480.
Theophorus (8) 41.
Thomas van Aquino (34) 220.
Thomas à Kempis (38) 249.
Thomas (kapel van St.) (27) 161.
Thorn (Lambertus) (49) 342.
Tilly (54) 371, 372, 373.
Timotheus (4) 15, 17, (7) 33.
Tindal (43) 302.
Titus (7) 31.
Tolerantie-edict (51) 355.
Tr,ajanus (8) 38, 39, 40.
Transsubstantiatie (24) 145, (35)
231, (36) 237, (40) 273.
Ultramontanen (56) 389 (noot),
Universiteit (Vrije) (70) 486, 488.
Ursinus (Zacharias) (51) 355.
Vagevuur (24) 145, (32) 197.
Vala (30) 183.
Valens (19) 113, (20) 117.
Valeria (15) 84.
Valerianus (14) 78.
Velzen (Ds. van) (68) 470, 471.
Vereeniging van vrienden der waar
-heid(70)482.
Vespasianus (7) 31.
Vienne (gemeente van) (11) 56.
Vikingen (30) 182.
Viret (42) 286.
Visscher (Prof. Dr.) (70) 492.
Voes (Hendrik) (49) 342, 343.
Vonkenberg (Ds.) (75) 537.
Vosmeer (Aartsbisschop) (56) 388.
Vulgata (40) 272.
Waldenzen (33) 215-218, (55)
379-380.
Waldus (Petrus) (33) 213-215.
Wallaeus (52) 364.

Wallenstein (54) 373.
Warners (27) 160.
Wartburg (40) 269, 270.
Wederdoopers (47) 327-335.
Wenzel (koning) (36) 241.
Wesley (gebroeders) (61) 420-427.
Whitefield (George) (61) 423-424,
425.
Wichern (75) 538, 540.
Wiclef (Johannes) (35) 228-232.
Willebrord (27) 164-166.
Willem I (koning) (66) 450.
Willem II ( „ ) (69) 479.
Willem III ( „ ) (69) 479.
Willem Dirksz. (49) 343.
Winfried (28) 167-175.
Withmar (30) 185.
Wittekind (29) 178, 179.
Witteveen (Ds.) (67) 462, 463, (74)
531.
Wladonowitz (Peter) (36) 237.
Wolf ran (27) 164.
Wolmar (Melchior) (42) 283.
Worms (rijksdag te) (40) 267, 268.
Wormser (J. A.) (67) 460, (69) 478.
Wouter (49) 342.
Wijsbegeerte (10) 52 (noot).
Wijsgeer (10) 52.
Wijttenbach (Prof.) (41) 277.
Xaverius (Frans) (46) 325.
Young (Brigham) (72) 510-512
Zahn (64) 441.
Zenana-zending (74) 529.
Zending (inwendige) (75) 540.
Zendingsvereenigingen (74) 524, 531.
Zeno (10) 53 (noot).
Zielmissen (23) 134.
Zinzendorf (59) 406-413.
Ziska (36) 242.
Zondagsscholen (75) 536.
Zonnegod (16) 89.
Zutphen (Hendrik van) (48) 342.
Zwickauer-profeten (47) 328, 329.
Zwingli (40) 273, 274, (41) 276281.

VERBETERINGEN.
Behalve op enkele ingeslopen taalfouten g( lieve de lezer op liet
voiqende te letten
bi.
bi.
hi,
bi.
hi.
bi.
bi.
bi.
bi.
bI.
bi
bi.
JA,
bi.
bi.
bi.
bi.
hi.
JA.

bi.
bi.
bi.
hi.
bi.

bi.
bi.
hi.
bi.
bi.
bi.
bi.
hI.
bi.
bI.
bi.
hi.
bi.
bi.
bi.
bi.
bi.
bi.
bi.

XI re g . 14 v.o. staat opwakkken, lees: opwekken.
XI reg. 6 V.O. staat her, lees: het.
15 reg. 15 V.O. staat: Thimoteus, lees: Timotheus.
20 reg. 1 v.b. staat Timoitheus, lees Tiniotheus.
27 reg. 7 V.0 staat begin, lees beging
49 reg. 4 v.b. staat hem, lees Hem
54 reg. 5 v.b. staat schriften, lees Schriften
60 reg. 6v.b. De punt achter liorens moet door een komma
vervangen worden.
91 reg. 12 V.O. staat Godsdienaar, lees Gods dienaar.
103 reg. 4 V.O. staat: ceremonieële, lees: cerernoniëeie.
108 reg. 12 v.0. staat I)rieënigen, lees Drieëenigen.
152 reg.
v.0, staat: halve maan, lees: Halve Maan.
155 reg. 15v.b , De punt achter omstanders moet een dubbele
punt zijn.
168 reg. I v.b. staat: plegrirnsstaf, lees: pelgrimsstaf.
195 reg. 9 v.b. Achter vaders moet een komma staan.
21 03 reg. 12 v.b. staat: verbetring, lees: verbetering,
204 reg. 16 rb. staat: geesdrift, lees geestdrift.
207 reg. 8 V.O. Achter werd moet een komma staan.
210 re g . 14 v.b. staat
Cartharen, lees Katharen.
12, 1 1reg.
5 vi). staat:lees:
221 reg. 13 v h. Achter toe moet een komma staan.
231 reg. 10 vh. staat:1881, lees: 1381.
232 reg. iiv.b. staat was, lees had.
244 reg. ii v.b. Achter tijd moet een komma staaii.
245 reg. 16 vo. staat merkten, lees merken.
248 reg. 8 v. b. staat; godverheerlijkend, lees: Godverheerlijkend
286 reg. 16 v.b. staat: droefheid, lees: stroefheid.
318 reg. 3 v.o. Achter coon moet een komma staan.
326 reg. 3V.b. Achter leiden moet een komma staan.
327 reg. 8 v.o. staat: maar, lees: meer.
329 reg. 2V. 0. staat: drommen lees: drom.
337 reg. 16 v.b. Achter man moet een komma geplaatst worden
339 reg. 6 v.0. staat: ordiriatiën. lees: ordinantiën.
343 reg. 2 v.0. staat: in bloed smoren, lees: in bioed te smoren
344 reg. 8 V.O. staat: bakker, lees: Bakker.
352 reg. 14 v.b. Achter Gods moet een punt staan.
358 reg. 3 v.b staat: godsdieenstige, lees: godsdienstige.
359 reg. 14 v.b. De aanhalingsteekens achter weerleggen moeten
door een komma vervangen worden.
360 reg. 6 v.b. De kommapunt achter Olcienbarneveidt moet een
komma worden.
361 reg. 5 V.O. staat: beproefde, lees: beproefde om
363 reg. 5 v.b. staat: vertoonen, lees: vertoogen.
365 reg. 6 v.b. staat:in, lees: tot
378 reg. 17 V.O. Achter Europa moet een komma staan.
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:

3 v.o.
7 v.b.
11 v.b.
1 v. b.
9 v.b.
1 v.o.
11 v.o.
2 v,b.
12 v.b.
18 v.o.

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

379 reg.
380 reg.
380 reg.
38 1 reg.
382 reg.
391 reg.
402 reg.
403 reg.
406 reg.
410 reg.

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

416 reg. 18 v.b.
422 reg. 6 v, o.
428 reg. 2 v.b.
432 reg. 10 v.o.
440 reg. 18 v.o.
442 reg. 5 v.b.
451 reg. 6 v.b.

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

454 reg. 7 v.o.
4.58 reg. 5 v.b.
459 reg. 14 v.b.
461 reg. 7 v o.
462 reg. 10 v.b.

bl
bl.
bl
bl.
bl.

481 reg. 5 v.o.
496 reg. 9 v.o.
499 reg. 18 v.o.
501 reg. 19 v.b,
524 reg. 7 v.b.

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

533 reg. 11 v.b.
536 reg. 6 v.b.
536 reg. 9 v.b.
536 re g. 12 v.b.
537 reg. 20 v. b.
540 reg. 1 V.O.

bl.
bl.
bl.
bl.
bl.

544 reg. 5 v.o.
545 reg. 9 V.O.
546 reg. 2 v.o.
556 reg. 19 v.b.
558 reg. 19 v.o.

staat: eidei ijk, lees eindelijk.
De komma achter ballingschap moet vervallen.
staat: god, lees: God.
De komma achter toorn moet vervallen.
staat tet, lees tot.
staat bijkens, lees bijkans
staat goed, lees: goede
staat: had, lees dat
staat: concientievraag, lees consciëntievraag.
De komma tusschen zoo en fijne moet vervangen worden door het woordje de.
staat geesdrijverij, lees geestdrijverij.
staat werd, lees; werden.
staat deerde. lees derde.
staat philantrophie, lees: philantropie.
staat dat het land, lees: dat heb de hand.
staat gemoedelijke, lees: gemoedelijk
Tusschen veranderingen en rnaaakte moet het
woordje in worden geplaatst.
staat over, lees: voor.
staat deze,lees: de.
staat réligieses, lees réligieuses.
staat Zondagscholen, lees Zondagsscholen.
Het teeken achter grootmoeder moet vervallen
en door een komma vervangen worden.
staaf ze, lees de voorstanders dezer richting
staat geworden, lees geworden was.
s-aat Dominé, lees Dominé",
staat: verbonden, lees gebonden.
staat: Zendir ggenootschap, lees Zendelinggenootschap.
staat het, lees de.
staat.: verontachtzaamde, lees veronachtzaamde
staat: Zondagscholen, lees: Zondagsscholen.
staat Zondagschool, lees: Zondagsschool.
lees:
staat
staat Evangeliesatie- arbeid, lees Evangelisatiearbeid.
staat: zijn, lees: waren.
staat: grenzen, lees: grens.
staat hun, lees huns.
staat:(52), lees: (42).
staat: Pithozaus, lees: Pithozaeus.
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