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Inleiding 

Een verheugend resultaat van de theologische bezinning der laatste decen
nia is, dat wij opnieuw oog hebben gekregen voor de actuele betekenis der 
Reformatie. Daardoor is het steeds duidelijker geworden, dat het niet moge
lijk is om een verantwoord en gezaghebbend woord te spreken in de Kerk van 
vandaag, tenzij wij eerst zijn doorgedrongen tot de historische en geestelijke 
grondslagen, waarop deze Kerk rust. 

Dit had mede tot gevolg, dat de vraag aan de orde kwam, in hoeverre de 
Kerk der Reformatie na haar eerste wordingsperiode een legitieme ontwikke
ling heeft doorgemaakt. In ons land heeft dit geleid tot een vernieuwd onder
zoek naar de theologische betekenis van de Nadere Reformatie, waarvan de 
resultaten echter tot nu toe niet eensluidend zijn. Zowel positieve als nega
tieve waardering komt voor. 

Vooral dit laatste gaf ons de stimulans om ons met deze zaak bezig te hou
den, waarvan de voor u liggende studie het resultaat is geworden. Hierin 
richten wij ons op de ontwikkeling van de geloofsbeschouwing in de gerefor
meerde theologie, waardoor wij meenden meteen een doorsnede te krijgen 
van de ontwikkeling van de gereformeerde theologie in haar geheel.1 

Uiteraard moesten wij ons daarbij grote beperkingen opleggen. Voor zover 
een onderscheiding tussen fides qua en -quae creditur mogeüjk en geoorloofd 
is, hebben wij ons voornamelijk met de eerste beziggehouden. Ook moesten 
wij afzien van een onderzoek naar de relaties, waarin het geloof staat tot de 
Kerk, het ambt, de sacramenten, enz. Daartegenover hebben wij vooral aan
dacht geschonken aan de geloofszekerheid, waarbij de verhouding tussen ge
loof en uitverkiezing en geloof en wedergeboorte telkens in het geding kwam. 

Ook in historisch opzicht hebben wij ons beperkt. In plaats van alle be
langrijke theologen te noemen, hebben wij bewust een keuze gedaan ten 
gunste van hen, die wij voor de ontwikkeling van de geloofsbeschouwing als 
representatief beschouwden. Daardoor werd het mogelijk om bij hen het ge
loof ook in zijn diepere samenhang en achtergrond te belichten. 

Wij zijn uitgegaan van de geloofsbeschouwing van Calvijn, die wij voor de 
bepaling van de latere ontwikkeling normatief achten. Daarna zijn wij deze 
ontwikkeling nagegaan, voorzover zij zich voordoet in onze vaderlandse 
theologie. Slechts wanneer het noodzakelijk was om de achtergronden te 
laten zien, wendden wij ons tot vertegenwoordigers van de Calvijnse traditie 
in Duitsland (Zwitserland) en Engeland (Schotland). 

Vooral hebben wij de stichtelijke schrijvers uit de Nadere Reformatie aan 

1 H. E. Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismusl, 1, Gütersloh 1937, SIX: 
„Es ist deutlich, dass der Schwerpunkt der Entwickhmg im Verstandnis des Heilsglau-
bens liegt." 

11 



het woord laten komen, omdat juist zij zo'n grote invloed hebben uitgeoefend 
op het geestelijke leven van hun tijd. 

Wij meenden deze studie te moeten beëindigen met de figuur van Theodo-
rus van der Groe, die, zowel naar het oordeel van hemzelf als van zijn tijdge
noten, aan het einde stond van het tijdvak, dat althans in kerkelijk en theolo
gisch opzicht door de geest der Reformatie werd beheerst. 

Hoewel een monografie over genoemd onderwerp, voor zover ons bekend 
is, nog niet is verschenen, valt het te verwachten, dat anderen zich hiermee 
reeds hebben beziggehouden. H. Bavinck heeft in zijn Gereformeerde Dogma
tiek een goed overzicht gegeven van de ontwikkeling van de geloofsbeschou-
wing in de gereformeerde theologie1, terwijl wij ook de dissertatie van P. v. 
d. Spek, De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Jo-
hannes, niet ongenoemd willen laten2. Wij menen echter met deze studie geen 
overbodige en dus nutteloze arbeid verricht te hebben, maar een bescheiden 
bijdrage geleverd te hebben tot de verrijking van de zo noodzakelijke kennis 
van de theologische geschiedenis onzer Kerk. 

1 H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek*, IV, Kampen, 1918, bldz. 97 v.v. Vgl. ook zijn 
De zekerheid des geloofs*, Kampen 1932. 

2 P. v. d. Spek, De geloofsbeschouwing in de Schriftopenbaring door den apostel Johannes, 
Delft, 1942. Van der Spek geeft vooral citaten van diverse theologen uit de Nadere Refor
matie, zonder zelf een samenhangende beschouwing te geven. Dit laatste is te verstaan, om
dat zijn eigenlijke bedoeling was om de Johanneïsche geloofsbeschouwing te behandelen. 
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HOOFDSTUK I 

CALVIJN 

1. GELOOF IS KENNIS 

Om na te gaan welke ontwikkeling de geloofsbeschouwing in de gerefor
meerde theologie der zeventiende en achttiende eeuw te zien geeft, hebben wij 
ons uitgangspunt gekozen in Calvijn (1509-1564). Niet alleen uit historisch 
oogpunt bezien is dit geboden, maar ook vanwege de inhoud van zijn ge
loofsbegrip zelf. Het zal ons nl. duidelijk worden, dat Calvijn in zijn beschrij
ving van het geloofde veelzijdigheid van de Schrift tot haar recht laat komen. 
Vooral dit laatste geeft ons het recht om van Calvijn uit de latere ontwikke
ling te bepalen en te waarderen. 

Wij willen, bij het onderzoek naar wat Calvijn onder het geloof heeft ver
staan, uitgaan van de bekende definitie uit zijn Institutie III, 2, 7: Nu zal de 
juiste bepaling van het geloof voor ons vaststaan, indien wij zeggen, dat het 
is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke, ge
grond op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige 
Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt verzegeld1. 

Uit deze omschrijving blijkt, dat Calvijn het geloof noemt een vaste en 
zekere kennis. Dit geschiedt niet slechts een enkele maal, maar telkens ont
dekken wij, welke belangrijke rol de kennis in Calvijns geloofsbeschouwing 
speelt. Zo omschrijft hij ook in zijn Geneefse Catechismus het geloof als een 
zekere en vaste kennis van Gods liefde jegens ons2. Eveneens zijn in zijn 
commentaren verscheidene plaatsen aan te wijzen, die hetzelfde zeggen. 
Bij Dan. 11:32 merkt hij op, dat de hier genoemde kennis niet de betekenis 
heeft van een kille verbeelding, maar als geloof moet worden verstaan3. 
En naar aanleiding van Hand. 16:31 noemt hij het geloof een betrouw
bare en onderscheiden kennis van Christus4, terwijl hij in zijn verklaring 

1 Inst. III, 2,1 (CR. 30,403): Nunc justa fidei definitio nobis constabit, si dicamus esse 
divinae erga nos benevolentiae firmam certamque cognitionem, quae gratuitae in Christo 
promissionis veritate fundata per spiritum sanctum et revelatur mentibus nostris et cordibus 
obsignatur. 

2 Catechismus Ecclesiae Genevensis (CR. 34, 44): ...ut dicamus certam esse ac stabilem 
cognitionem paternae erga nos Dei benevolentiae. 

3 Prael. in Danielem 11:32 (CR. 69, 256): ...cognitionem autem hic non tantundem 
valet ac frigida imaginatio, sed accipitur pro fide, quae radicem vivamegit in cordibus. Prael. 
in Hos. 6:6 (CR. 70, 329): Cognitio Dei hic haud dubie pro fide vel pietate accipitur... 
jam hoc etiam observatur dignum est, quod fidem vocat Dei notitiam. 

4 Comm. in Act. 16:31 (CR. 76, 389): Videmus ergo ut fides non levis sit vel arida 
opinio de rebus ignotis, sed liquida distinctaque Christi cognitio ex evangelio concepta. 
Vgl. ook Joh. 17:8, Hand.ll:21, Ef.3:12,19,4:13, Filip.3:10, lTim.4:3, lPetr.l:8,1 Joh. 
3:6. 
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van Joh. 17:3 de woorden „kennis" en „geloof" synoniem gebruikt1. 
Vooral echter in zijn Institutie spreekt Calvijn in deze zin over het geloof. 

Al dadelijk aan het begin stelt hij zich tegenover de roomse leer van het inge
wikkeld geloof (fides implicita), dat hij niet hoger waardeert dan een zeer 
grove onwetendheid2 en beschouwt als een uitvinding van de scholastieken. 
Want niet in onwetendheid, maar in kennis is het geloof gelegen3. Immers 
krijgen wij de zaligheid niet daaruit, dat wij bereid zijn als waarheid te om
helzen al wat de kerk voorschrijft of dat wij de taak om te onderzoeken en te 
leren kennen aan haar overlaten, maar wanneer wij erkennen dat God ons een 
genadig Vader is, door de verzoening, die door Christus is geschied. Door 
deze kennis verkrijgen wij de toegang tot het Koninkrijk der hemelen4. Van 
een zogenaamd ingewikkeld geloof, zoals de roomse kerk leerde, wil Calvijn 
dus niets weten. 

Wel bestaat er ook voor hem zoiets als een „ingewikkeld" geloof, maar dat 
geldt dan ten opzichte van die dingen, die nu nog voor ons „ingewikkeld" zijn 
en ook zullen zijn, totdat wij de last van het vlees zullen afgelegd hebben en 
nader tot Gods tegenwoordigheid gekomen zullen zijn5. Veel is voor ons nog 
verborgen en wij zijn door vele nevels van dwalingen omringd, zodat we niet 
alles leren verstaan. Calvijn wijst dan op de discipelen, voordat zij de volle 
verlichting verkregen hadden, en op de vrouwen rondom de opstanding van 
Christus. Het geloof is altijd nog met ongeloof vermengd6. Maar onder dit 
voorwendsel onwetendheid, vermengd met nederigheid, te bestempelen met 
de naam geloof, is in hoge mate ongerijmd. Want het geloof is gelegen in de 
kennis van God en Christus (Joh. 17:3), niet in eerbied voor de kerk7. 

Calvijn legt dus op het geloof als kennis grote nadruk. Zonder deze kennis 
kan geen religie, geen vroomheid en geloof bestaan8. Dit mag ons echter niet 
verleiden tot het vermoeden, dat Calvijn over het geloof op intellectualistische 
wijze zou hebben gesproken, hetgeen hem meerdere malen is verweten9. Het 

1 (CR. 75,376): Porro singulis fere verbis suum inest pondus: neque enim quaelibet hic 
notatur Dei cognitio, sed quae nos in imaginem Dei transformat ex fide in fidem. 

2 Ook in zijn commentaren bestrijdt Calvijn op vele plaatsen de fides implicita. Vgl. o.a. 
Comm. in Jes. 52:15 (CR. 65,253): Unde apparet, quam inane sit Papistarum commentum 
de fide implicita, quae nihil aliud quam crassa ignorantia, aut potius mera chimaera... 

3 Inst. III, 2, 2 (CR. 30, 399) ...non in ignorantia, sed in cognitione sita est fides. 
4 Ibidem. 
5 Inst. III, 2, 3 (CR. 30, 399). 
6 Inst. III, 2, 4 (CR. 30, 400). 
7 Inst. III, 2, 2 (CR. 30, 399). 
8 Prael. in Hos. 6:6 (CR. 70, 331): ...nam ubi nulla est Dei cognitio certa, nulla est 

etiam religio, et pietas prorsus extincta est, et fides abolita 
9 Zo A. Ritschl in zijn Geschichte des Pietismus I, S. 89 f.f. Doordat Calvijn grote nadruk 

op de cognitio gelegd heeft, heeft hij aanleiding gegeven „dass in der Kirche Calvins die 
intellektuelle Bedeutung des Glaubens so sehr das Überwicht bekam, dass die praktische 
Überzeugung von dem gewussten Glaubensinhalt alsbald in die Stellung eines Anhangs 
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zou bij Calvijn om een quantum van kennis gaan, een noodzakelijke hoeveel
heid van geloofsobjecten, die gekend moeten worden1. 

Dit verwijt is echter ongegrond, want Calvijn wijst er ons juist uitdrukkelijk 
op, dat hij onderscheid maakt tussen kennen en begrijpen. Wanneer wij het 
geloof een kennis noemen, verstaan wij daaronder niet een begrijpen, zoals er 
pleegt te zijn van die dingen, die onder het menselijk waarnemingsvermogen 
vallen2. Want die kennis is zoveel hoger, dat het verstand van de mens zich
zelf te buiten en te boven moet gaan om tot haar te geraken. En ook, wanneer 
het tot haar geraakt, begrijpt het niet, wat het waarneemt3, maar terwijl het 
overtuigd is4 van wat het niet begrijpt, verstaat het juist door de zekerheid der 
overtuiging meer dan wanneer het door zijn bevatting iets menselijks door
zag. Het kennen wordt door Calvijn dus duidelijk onderscheiden van het be
grijpen, ja zelfs ertegenover gesteld. Het begrijpen is een mogelijkheid van de 
natuurlijke mens en richt zich op de dingen, die binnen het bereik van de 
menselijke intelligentie liggen. Maar dit natuurlijk vermogen schiet te kort, 
zodra het voorwerp der kennis God zelf is. Want dan blijkt het een bron te 
zijn van afgoderij en bijgeloof5. De geloofskennis richt zich op de bovenna
tuurlijke dingen6, op Gods openbaring in Jezus Christus7. 

Daarom komt deze kennis alleen tot stand door de verlichtende werking 
van de Heilige Geest op het menselijk verstand8. Het geloof wordt door Cal
vijn zelfs met deze verlichting (illuminatio) gelijkgesteld9. Trouwens, er kan 
geen enkele verbinding tussen Christus en zijn goederen met de mens tot 
stand komen dan door de Heilige Geest. De mens staat tegenover het Woord 

trat..." Vgl. ook G. Hoffmann, Fides implicita II, S. 189. Hoffmann is het met Ritschl eens, 
hoewel hij later zegt, dat Calvijn theoretisch en levend geloof samenvoegt (S. 213). Vgl. ook 
H. E. Weber, a.a.0.1,1, S. 230. 

1 G. Hoffmann, a.a.O., S. 188. 
2 Inst. III, 2, 14 (CR. 30, 409): Cognitionem dum vocamus, non intelligimus compre-

hensionem, qualis esse solet earum rerum, quae sub humanum sensum cadunt. 
3 A. Sizoo heeft hier vertaald: gevoelt. Het lijkt mij juister „sentit" hier te vertalen met 

„waarneemt". Vgl. wat S. P. Dee over het begrip „sensus" zegt in zijn Het geloofsbegrip 
van Calvijn, Kampen 1918, bldz. 20: „Sensus betekent bij Calvijn zinnelijke waarneming". 

4 Inst. III, 2,14 (CR. 30,409): ...sed persuasum habet... 
5 Comm. in Joann. 3:6 (CR. 75, 57): Notitia enim Dei, qualis nunc hominibus restat, 

nihil aliud est quam horrenda idololatriae et superstitionum omnium scaturigo. 
6 Inst. III, 2, 14 (CR. 30, 409): Voluit enim significare, modis omnibus infinitum esse 

quod mens nostra fide complectitur, et genus hoc cognitionis esse omni intelligentia longe 
sublimius. 

7 Comm. in Eph. 3:12 (CR. 79,183): Unde sequitur, nudam et confusam de Deo noti-
tiam non habendam esse pro fide, sed quae in Christum se dirigit, ut illic Deum quaerat... 

8 Comm. in Act. 16:14 (CR. 16, 377): ...non potuisse comprehendere euangelii doctri-
nam ostendit, nisi illuminatione spiritus... Vgl. Joh. 6:46, 2Petr.l :3,1 Joh. 2:27. 

9 Inst. III, 14, 21 (CR. 30, 578): ...instrumentum (salutis nostrae), in spiritus illumina
tione, hoc est fide (situm esse). Vgl. W. Krusche, Das Wirken des Heiligen Geistes nach 
Calvin, Göttingen 1957, S. 259. 
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van God onmachtig. Het is zijn schuldige onmacht1. Maar wat voor de mens 
onmogelijk is, wordt mogelijk door het wonder van de Heilige Geest2. Door 
Hem wordt ook het verstand vernieuwd3 en daar vloeit de kennis uit voort, 
die bepalend is voor het geloof. 

Het geloof en de zekerheid daarvan kan dus wel een wetenschap worden 
genoemd, maar dan een wetenschap, die ontstaat uit het onderwijs van de 
Heilige Geest en niet als vrucht van de scherpzinnigheid van ons verstand4. 
Het is en blijft een kennis van het geloof, die tegengesteld is aan de kennis die 
opkomt uit de ervaring5. 

Vandaar dan ook dat deze kennis een bijzondere geaardheid heeft. Ze is 
niet een neutrale kennis, die zich b.v. richt op het bestaan van God. Maar ze 
is geïnteresseerde kennis, die haar voorwerp heeft in de goddelijke wil6, een 
kennis van Gods welwillendheid jegens ons7. Het gaat om Gods verhouding 
tot ons8. Daarom gaat er van deze kennis ook een diepgaande werking uit. Ze 
verandert ons naar het beeld Gods9, zodat ze met recht een heilzame kennis 
kan worden genoemd10. 

Het vermoeden van intellectualisme wordt ook weersproken door Calvijns 
uitdrukkelijke afwijzing van de roomse onderscheiding tussen „gevormd" en 
„ongevormd" geloof11. Want volgens Calvijn stellen zij het daarmee voor, dat 
zij geloven al wat noodzakelijk is tot zaligheid, die door geen vreze Gods of ge
voel van vroomheid worden aangeraakt. Terwijl het dan een nieuw geloof is, 
dat door de daarbijkomende hoedanigheid (de liefde) gestalte krijgt. Calvijn be
schouwt dit echter als een kinderlijke dwaasheid en een bewijs, dat zij nooit 
over de bijzondere gave van de Geest gedacht hebben. Want het begin van het 
geloven houdt reeds de verzoening in, waardoor de mens tot God nadert. 

1 Calvijn tekent de verdorvenheid van de mens ten voeten uit, wanneer hij zegt, dat de 
allervernuftigste der mensen in de kennis van God als de God voor ons, vanwege de zonde, 
blinder is dan de mollen. (Inst. III, 2,18, CR. 30,200). 

2 Vgl. W. Krusche, a.a.O., S. 258. 
3 Vgl. S. v. d. Linde, De leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, Utrecht 1943, bldz. 141. 
4 Comm. in Eph. 3:19 (CR. 79, 188): Meminerimus ergo, fidei certitudinem esse scien-

tiam: sed quae spiritus sancti magisterio, non ingenii nostri acumine discitur. 
5 Prael. in Joel.Z'.Yl (CR. 70, 596): Duplex enim cognitio est: cognitio fidei, quae ex 

solo verbo concipitur, et cognitio experimentalis, ut ita loquar, quae pendet ab ipso effectu. 
6 Inst. III, 2,2 (CR. 30, 399): ...non Dei modo, sed divinae voluntatis. 
7 Inst. III, 2,7 (CR. 30,403): ...divinae erga nos benevolentiae. 
8 Comm. in Jes.45:24 (CR. 65, 150): ...nempe, quum non tantum agnoscimus, aut 

mente comprehendimus aliquem esse Deum, sed etiam sentimus qualis erga nos esse velit. 
Quisquis enim contentus erit nuda notitia, plurimum aberrat a fide, quae nos Deo ita con-
jungere debet ut ipsum sentiamus in nobis... Vgl. Jer. 9:24. 

9 Comm. in 1 Joann. 3:6 (CR. 83, 334): Atque iterum hoc loco docemur quam viva res 
sit et efficax, Christi cognitio: nempe quae nos in ejus imaginem transformat. 

10 Comm. in Joann.l7:3 (CR. 75, 376): Hinc fit ut ejus cognitio vere et merito dicatur 
esse salvifica. 

11 Inst. III, 2, 8 (CR. 30,403). 
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Daarom kan het nooit een puur verstandelijke instemming zonder meer zijn. 
Deze instemming is integendeel meer een zaak van het hart dan van de herse
nen en van de gezindheid dan van het verstand1. Daarom wordt ze ook ge
noemd de gehoorzaamheid des geloofs (Rom.1:5). Bij deze instemming hoeft 
dus geen vrome gezindheid meer te komen, want ze berust erop2. Vandaar 
dat bij Calvijn de kennis nauw verbonden is met de vroomheid. De vroom
heid bloeit uit de ware kennis op 3, terwijl de dode kennis zich daardoor ken
merkt, dat zij van alle vroomheid is ontbloot41. Door de ware kennis wordt de 
mens, die eerst van God afkerig was, weer onder zijn heerschappij gebracht 
en met zijn gerechtigheid bekleed5. De kennis maakt ons tot nieuwe schepse
len6, die God en onze naaste liefhebben7. 

Daarbij legt Calvijn ook telkens de nadruk erop, dat het geloof is gelegen 
in de kennis van Christus. Ook daaruit blijkt, dat de geloofskennis een leven
de, werkzame kennis is, omdat Christus, haar voorwerp, de levende Christus 
is8. Deze Christus wordt in het geloof aanvaard en dan niet alleen tot recht-

1 Ibidem: assensionem cordis esse magis quam cerebri, et affectus magis quam intelli-
gentiae. Vgl. Rom.l0:10. In deze zin moet het ook worden verstaan, als Calvijn spreekt 
over de ervaring van het geloof (fidei experientia). Vgl. Comm. in Joann.l4:l7 (CR. 75, 
330): Ostendunt Christi verba nihil humano sensu posse de spiritu sancto percipi, sed eum 
cognosci sola fidei experientia (aangehaald door S. v. d. Linde, a.w., bldz. 42). V. d. Linde 
voegt eraan toe: Het geloof (bij Calvijn) gaat gepaard met een levendig gevoel, meestal 
tegenover het verstand en de naturae sensus gesteld. 

2 Hoewel Calvijn de term „historisch geloof" niet gebruikt, blijkt het uit zijn strijd tegen 
het roomse geloofsbegrip duidelijk, dat hij de zaak zelf wel kent en afwijst als iets, dat aan 
het ware geloof wezenlijk vreemd is. „Voorzeker, zeer velen geloven, dat er een God is, en 
ze menen, dat de evangelische geschiedenis en de overige delen der Schrift waar zijn. Er zijn 
er ook, die verder gaan: want ze houden Gods Woord voor een zeer gewisse godsspraak, en 
zij veronachtzamen zijn bevelen niet geheel en al en worden door zijn bedreigingen en be
loften enigermate geroerd. Aan zulken wordt wel het getuigenis toegekend, dat zij geloven, 
maar in oneigenlijke zin: omdat zij Gods Woord niet bestrijden met openlijke goddeloos
heid, noch het verwerpen of verachten, maar veeleer enige schijn van gehoorzaamheid ver
tonen (Inst. III, 2, 9). 

3 Comm. in i's. 36:11 (CR. 59, 364): ...nam hinc colligimus, a Dei notitia oriri veram 
pietatem. 

4 Comm. in 1 Joann.2:3 (CR. 83, 311): ...sed pietas et sanctitas vitae veram fidem a 
ficta et mortua Dei notitia discernit. 

5 Comm. in Act.\\:2\ (CR. 16, 260): (notitia), sed quae homines prius a Deo aversos, 
sub ejus imperium restituat, ejusque justitiae devinciat. 

6 Comm. in 1 JoannA:! (CR. 83, 352): ...hanc esse veram Dei notitiam quae nos rege-
nerat et refingit, ut simus novae craturae. 

7 Comm. in 1 JoannA:! (CR. 83, 352): ...quia scilicet nemo sefilium Dei probabit, nisi 
qui proximos diligit: et quia vera Dei cognitio amorem Dei necessario in nobis generat... 
quod nulla sit Dei cognitio ubi non vigat charitas. 

8 Comm. in Philip.3:10 (CR. 80, 50): Describit vim et naturam fidei: quod scilicet sit 
Christi cognitio: nee ea nuda vel confusa, sed dum percipitur virtus resurrectionis ipsius... 
Tune ergo rite cognoscitur Christus, dum sentimus quid valeat mors ejus et resurrectio, et 
qualiter in nobis sit efficax. Vgl. 1 Petr.1:8,1 Joh. 3:6. 
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vaardigheid, vergeving der zonden en vrede, maar ook tot heiligmaking. Het 
geloof kan Hem dus nooit naar behoren kennen, zonder dat het tevens de 
heiligmaking door de Geest aangrijpt. Hieruit volgt opnieuw, dat het geloof 
op generlei wijze van de vrome gezindheid mag worden losgemaakt1. 

Calvijn kan dus met recht zeggen, dat het geloof door hem niet beschouwd 
wordt als een kille kennis, maar als zulk een, die onze harten doet ontvlam
men tot de liefde voor Christus2. Het is een kennis die de hele mens in bewe
ging brengt. Niet alleen het verstand, maar ook het hart wordt door haar be
heerst3. Het is geen intellectualistische, speculatieve4, maar een werkzame5, 
existentiële, bevindelijke kennis6. 

2. K E N N I S EN VERTROUWEN 

Intussen is het ons duidelijk geworden, dat Calvijn de kennis van het geloof 
met verschillende woorden weergeeft. Hij spreekt het meest van „cognitio", 
maar daarnaast ook van „notitia", „scientia" en „intelligentia"7. Ook wordt 
door hem het geloof een „assensio" (instemming) en een „persuasio" (overtui
ging) genoemd. Vooral de laatste aanduiding laat ons opnieuw zien, hoe 
weinig intellectualistisch Calvijn de geloofskennis beschouwt. Zij ontstaat als 
gevolg van een overwonnen worden door de waarheid Gods8, waarbij wij 

1 Inst. III, 2, 8 (CR. 30, 404). 
2 Comm. in 1 Petr.1: 8 (CR. 83, 214):... (Non est) frigida notitia, sed quae corda nostra 

inflammat in amorem Christi. 
3 Comm. in Hebr.11 :6 (CR. 83, 148): Quod si vera Dei cognitio cordibus nostris insi-

deat, fieri non poterit quin nos afficiat reverentia et timore. Comm. in Uoann. 3:6 (CR. 83, 
334): Ita per affectum et notitiam nihil aliud intelligitur quam fides. 

4 Prael. in Jer.10:10 (CR. 66, 72): Et certe haec seria est Dei cognitio, ubi non specula-
mur in aere quod disputant philosophi: sed ubi experientia sentimus unum esse Deum. 

5 Comm. in Joann.4:28 (CR. 75, 92): ...nee potest sepulta et otiosa in cordibus jacere 
Dei cognitio quin se apud homines proferat. Vgl. W. Kolfhaus, Christusgemeinschaft bei 
Johannes Calvin, Ansbach 1939, S. 48. 

6 P. J. Kromsigt noemt haar een ethisch-religieuze kennis (Calvijns leer aangaande het 
geloof'm Troffel en Zwaard 1917, bldz. 143). 

7 Het is moeilijk aan te wijzen, waarin de intelligentia fidei van de cognitio verschilt. 
Comm. in Jes.43:10 (CR. 65, 88): Deinde ambigitur quid intelligentia, ...a scientia differat. 
Even later stelt hij de intelligentia met de cognitio gelijk: Fides deinde intelligentiae lucem 
magis ac magis in mentibus accendit: imo secundum gradus profectus crescit etiam et 
clarius effulget cognitio. Evenals de cognitio is de intelligentia altijd met het geloof verbon
den: ...ne alterum ab altero sejungi posse existimemus. Cognitio en intelligentia zijn met 
elkaar verbonden zoals het kennen en het verstaan. Vgl. Comm. in Jes.41:22 (CR. 65,49): 
Verum quidem est, fidem nostram ab obedientia incipere. Sed ita intelligentiam praecedit 
docilitas, qua Deo subjicimus sensus nostros in obsequium, ut certa deinde scientia mentes 
nostras illustret. 

8 Homil. in 1 Sam.13:8-14 (CR. 58,17): Atqui majus pondus apud illos oportuit habere 
Dei verbum, ac sibi persuadere, licet caelum et terra cum omnibus elementis adversus ipsos 
conspirarent, nihilominus tarnen Deum suas promissiones impleturum. 
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persoonlijk zijn betrokken1 en weten, dat het inderdaad God is en niet een 
mens, die ons heeft aangesproken2. De kennis is dus tevens een vaste over
tuiging van het hart3, een vaste verzekerdheid4, verkregen uit de waarheid 
Gods5. 

Vandaar dat Calvijn, wanneer hij spreekt over de kennis en de overtuiging, 
onmiddellijk het vertrouwen (fiducia) erbij betrekt. Hij noemt deze drie zelfs 
in één adem6. Daarbij laat hij vooral uitkomen, dat het vertrouwen recht
streeks uit de overtuiging voortkomt7. Want uit de vaste overtuiging van de 
vaderlijke goedgunstigheid Gods vloeien voort zowel de zekerheid aangaan
de ons behoud als de ongestoorde vrede in ons gemoed8. Dit kan ook niet 
anders, omdat de overtuiging en het vertrouwen zich richten op hetzelfde 

1 Comm. in 2Tim.\ :12 (CR. 80, 355): ...deinde quum docet in verbo perinde esse ac-
quiescendum, acsi Deus e caelo nobis apparuisset. Nam quisquis hac persuasione non est 
instructus, nihil tenet. Comm. in Hebr.11:11 (CR. 83,154): ...quia de ejus veritate persuasi 
non erimus, donec loquutus sit. 

2 Comm. in lCor.2:5 (CR. 77, 336): Sciamus ergo hoc proprium esse fidei, ut in solo 
Deo acquiescat, non autem pendeat ab hominibus... Hoc fieri nequit, nisi certo persuasi 
simus, Deum nobis loquutum esse, non hominum esse figmentum quod credidimus. 

3 Inst. III, 2,14 (CR. 30,410). 
4 Comm. in Col.2\2 (CR. 80, 99): Nomine certitudinis, fidem ab opinione discernit. Is 

enim vere demum cognoscit Deum, qui non vacillat dubitatione aut nutat: sed qui stat in 
firma constantique persuasione. 

5 Inst. III, 2,2 (CR. 30, 399). Het is daarom niet mogelijk de kennis en de overtuiging al 
te sterk te onderscheiden, zoals Woelderink doet. Volgens hem wordt door Calvijn het ge
loof wel een ogenblik kennis genoemd, maar uit wat volgt, blijkt duidelijk, dat al gaat de 
kennis met het geloof gepaard, zodat zij in de bepaling van het geloof een plaats krijgt, 
nochtans het wezen des geloof s gezocht wordt in de vaste overtuiging des harten aangaande de 
waarachtigheid des Woords(Vgl. zijn De rechtvaardiging uit het geloof, Aal ten, z.j.bldz. 235 
v.v.). Het bezwaar tegen deze opvatting is, dat Woelderink de kennis teveel ziet als een neu
trale acte van het verstand, hetgeen bij Calvijn juist niet het geval is. Bij Calvijn is ook de 
kennis gericht op de waarachtigheid van het Woord Gods en stelt ook zij de mens in een 
persoonlijke verhouding tot God. Kennelijk interpreteert Woelderink Calvijn te veel vanuit 
de Heid. Catechismus, waar de onderscheiding tussen kennis en overtuiging wel wordt ge
maakt. Aan de andere kant is het niet juist te menen, dat, omdat bij Calvijn de kennis het 
karakter heeft van overtuigd zijn van de waarheid Gods, daardoor de geloofskennis wordt 
versmald, zoals Heering beweert (Vgl. zijn Geloof en openbaring, Arnhem 1950, bldz. 293). 
Het gaat hier niet om een versmalling, maar om een verdieping en daardoor om een verrui
ming van de geloofskennis. Want objectief richt deze kennis zich op het gehele Woord van 
God en subjectief is zij geloofsdaad van de gehele mens, met hoofd en hart. 

6 Serm. lob. 14:16-22 (CR. 61, 693): Ainsi donc notons bien, qu'il faut que nous soyons 
persuadez de Famour de Dieu envers nous, afin que de la nous concevions une telle fiance, 
que nous puissions nous presenter a lui, et que nous cognoissions que nostre souverain bien 
est de lui repondre... 

7 Homil. 1 Sam.l2>:l-1 CR. 58,15): Atqui fideles de Dei promissis ita persuasos oportet 
esse, ut metus cum spe tarnen et fiducia conjungatur. 

8 Comm. in Rom. 8:33 (CR. 11,163): Prima et summa piorum in rebus adversis conso-
latio est, certo persuasos esse de paterna Dei benevolentia: qui hinc et salutis certitudo, et 
tranquilla animae securitas... 
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voorwerp, dat tegelijk hun beider grondslag is: de waarheid van het goddelijk 
Woord1. Dit juist maakt het wezenlijk verschil uit tussen het geloofsvertrou
wen en de aanmatigende hooghartigheid (arrogantia) van het vlees2 en de 
valse rust3. Het eerste vindt zijn grond in God, de tweede in de mens zelf. 

Wij komen hier toe aan de vraag, welke plaats het vertrouwen inneemt in 
Calvijns geloofsbeschouwing. Dat hij het vertrouwen tot het geloof rekent, 
blijkt op vele plaatsen. Zo ziet hij het kenmerkende verschil tussen de schijn-
gelovigen en de ware gelovigen o.a. daarin gelegen, dat alleen in de laatsten 
dat vertrouwen krachtig leeft, waarvan Paulus roemt, dat zij volmondig roe
pen: Abba, Vader (Gal.4:6)4. Ook ziet hij het als een dwaling van de scho
lastieken, die bij de beschouwing van het geloof de blote en eenvoudige toe
stemming uit de kennis aangrijpen, met voorbijgaan van het vertrouwen en 
de gerustheid van het hart5. Elders ziet Calvijn het vertrouwen uit het geloof 
geboren worden, zoals ook de apostel het vertrouwen uit het geloof afleidt 
(Ef. 3:12). Zij zijn zo nauw aan elkaar verbonden, dat in de Schrift het woord 
„geloof" voor „vertrouwen" wordt gebruikt6. 

In zijn commentaren zijn eveneens verscheidene plaatsen aan te wijzen, die 
het bovenstaande bevestigen. Naar aanleiding van Rom.l0:10 zegt Calvijn, 
dat het geloof een vast en krachtdadig vertrouwen is en niet alleen maar een 
blote kennis7. Het vertrouwen is de ene helft van het geloof, waarvan de ken
nis de andere helft is8. Daarnaast zijn er echter andere plaatsen, waar geloof 
en vertrouwen van elkaar worden onderscheiden. Reeds de genoemde uit
spraak uit Institutie III, 2, 16 wees in deze richting. En vooral uit zijn com
mentaar op Ef. 3:12 blijkt, dat Calvijn het vertrouwen ook ziet als een vrucht 
van het geloof. Hij spreekt hier van drie opeenvolgende trappen. De eerste is 
die van het geloof in de beloften van God. Hierop rustend, ontvangen wij het 
vertrouwen en de gemoedsrust. Dan volgt nog de vrijmoedigheid (audacia), 

1 Comm. in Ex. 32:11 (CR. 53,87): Videmus ergo, ut prima fiduciae causa sit promissio. 
Ex. 34:5 (CR. 53,114): ...altera quoque ratio est, quia non aliter comprehendi potest Dei 
misericordia quam ex verbi testimonio. 

2 Homil. 1 Sam.4:1-4 (CR. 57, 417): Quae fiducia procul abest ab arrogantia, qua ple-
rumque homines turgent et superbiunt. Quid enim aliud quam modestiam et humilitatem 
docet fides? Ecquis autem aptior est modestiae et humilitatis magister, quam Dei verbum, 
ex quo quicquid bonorum hominibus contingit, a Deo manare cognoscimus? 

3 Comm. in Ps. 30:8 (CR. 59,297): Hoc versu notatur discrimen inter fiduciam, quae in 
verbo Dei fundata est, et carnis securitatem quae ex arrogantia emergit... Ps.ll8:8 (CR. 
60, 204): Fiducia maledicta quae in carne fundata est. Vgl. Jes.2:22; 7:4. 

4 Inst. III, 2, 11 (CR. 30, 406). 
5 Inst. III, 2, 33 (CR. 30, 425). 
6 Inst. III, 2, 15 (CR. 30,411). 
7 ...dico firmam esse et efficacem fiduciam, non nudam tantum notionem (CR. 11,202). 
8 Comm. in Hebr.11:6 (CR. 83,149): ld nunquam fiet nisi praecedat ejus cognitio. Sed 

haec tantum fidei dimidia est pars, parumque prodesset nisi accederet fiducia. 
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die bewerkt, dat wij zonder vrees ons aan God toevertrouwen1. Dat dit echter 
voor Calvijn niet inhoudt, dat geloof en vertrouwen ieder hun zelfstandige 
plaats innemen, blijkt uit wat hij er onmiddellijk op laat volgen, nl. dat die het 
geloof van het vertrouwen scheiden, gelijk zijn aan hen, die aan de zon haar 
gloed en licht trachten te ontnemen2, want nergens wordt het geloof gevon
den zonder zijn vruchten3. Uit het bovenstaande wordt ons duidelijk, dat de 
verhouding tussen geloof en vertrouwen, zoals Calvijn die stelt, niet gemak
kelijk valt te bepalen. Dee merkt op, dat hier bij Calvijn een zekere ontwikke
ling valt te constateren. Zo laat hij in de eerste uitgave van zijn Institutie zien, 
dat het vertrouwen een wezenlijk element van het geloof is4. Geloven heet alle 
hoop en vertrouwen stellen in God en Christus alleen5. Hetzelfde vinden wij 
in de Catechismus prior (1537, Latijn 1538), waarin ook op het vertrouwen de 
nadruk wordt gelegd. Tegenover Rome stelt Calvijn, dat het geloof een vast 
en hecht vertrouwen van het hart is6. Vergelijken wij nu daarmee de Institutie 
van 1539 en ook die van 1559, dan treedt er een zekere onduidelijkheid op. In 
de plaats van het vertrouwen is hier de kennis gekomen7, terwijl het vertrou
wen niet overal meer tot het geloof zelf gerekend wordt, maar eruit wordt 
afgeleid8. Daarnaast zijn er echter ook uitspraken, waarin de fiducia wel in 
het geloof ligt opgesloten9. 

Hoe moeten wij hier tot een oplossing komen? Dat dit niet zo eenvoudig is, 
blijkt uit het feit, dat het Calvijn-onderzoek in dit opzicht verschillende resul
taten biedt10. 

1 Ex flde procreari docet audaciam et fiduciam: quarum haec ordine prior, alteram 
deinde secum trahit. Tres itaque gradus sunt faciendi. Nam primum Dei promissionibus 
credimus. Deinde his acquiescentes concipimus fiduciam, ut bono simus tranquilloque 
animo. Hinc sequitur audacia, quae facit ut profligatu metu, intrepide et constanter nos 
Deo commendemus (CR. 79, 183). Vgl. Comm. in Hebr.3:6 (CR. 83, 38): ...adeoque 
isti sunt duo perpetui fidei effectus, fiducia et gloriatio... 

2 Comm. in Eph. 3:12 (CR. 79,183): Fidem qui a fiducia separant, perinde faciunt acsi 
quis conetur suum a sole calorem vel lumen auferre. 

3 Ibidem: ...nusquam tarnen reperietur fides sine his effectis aut fructibus. Vgl. Hom. 1 
Sam.23:\9-2% (CR. 58, 474). 

4 Vgl. W. Kolfhaus, a.a.O. S. 45 f. Kolfhaus bemerkt in de eerste uitgave van de Insti
tutie een frappante overeenkomst met Luther wat betreft de omschrijving van het geloof, 
zelfs tot in de woorden toe. 

5 S. P. Dee, a.w., bldz. 7. 
6 "une ferme et solide confiance du cueur" (Vgl. Dee. a.w. bldz. 9). 
7 Inst. III, 2, 7 (CR. 30, 403). 
8 Inst. III, 2, 15 en 16 (CR. 30, 410 seq). 
9 Inst. III, 2, 11 (CR. 30, 406), Inst. III, 2, 33 (CR. 30, 426). 

10 Deze verschillende uitkomsten zijn tot drie terug te brengen. Er zijn er, die menen, dat 
Calvijn het geloof en het vertrouwen duidehjk heeft onderscheiden, in deze zin, dat het 
vertrouwen een vrucht is van het geloof en dus in het wezen van het geloof zelf niet ligt opge
sloten. Zo G. Hoffmann (a.a.O., S. 197), O. Ritschl in zijn Dogmengeschichte des Protestan
tisme, III, S. 232 f., P. Brunner in zijn Vom Glauben bei Calvin, Tübingen 1925, S. 143 f. en 
ten onzent G. Oorthuys in zijn De eeuwige jeugd van Heidelberg, Amsterdam 1948, p. 50. 

21 



Wij kunnen echter hierin Calvijn alleen dan op het spoor komen, wanneer 
wij allereerst onze aandacht richten op zijn leer van de mens. Daarin bewan
delt hij niet de weg der wijsgeren, die met hun vele subtiele onderscheidingen 
alles willen analyseren1. Ook zijn anthropologie laat Calvijn opkomen vanuit 
een levend verstaan van de Heilige Schrift. Daarom is het moeilijk om bij hem 
een afgerond systeem te vinden. 

Wel staat hij de eenvoudige verdeling tussen verstand en wil voor. „Laat 
ons het er dus voor houden, dat het is als volgt: dat er twee delen in de mense
lijke ziel zijn, die passen bij de tegenwoordige staat, het verstand en de wil"2. 
Maar de termen, waarmee hij deze verschillende geestelijke vermogens aan
duidt, zijn niet consequent door hem gebruikt. Zo noemt hij het woord 
„geest" (mens) vaak om daarmee de zetel van het verstand aan te duiden, 
evenals het woord „hart" (cor) voor die van de wil3. Maar ook hierin is Cal
vijn niet consequent. Op verscheidene plaatsen wordt het hart ook verstaan 
als het vermogen van het verstand4, terwijl aan de geest ook wilseigenschap
pen worden toegeschreven5 of zij wordt genoemd om het hele geestelijk be
staan van de mens aan te geven6. 

Daartegenover staat de mening, dat Calvijn geloof en vertrouwen zo nauw met elkaar 
verbonden heeft, dat het vertrouwen geheel in het geloof zelf ligt opgesloten. Deze opvat
ting treffen wij aan bij A. Ritschl, die er later echter op teruggekomen is en de eerstgenoem-
den bijviel (Vgl. zijn Rechtfertigung und Versöhnung*, III, S. 98 f.). Ook vonden wij haar bij 
W. Krusche (a.a.O., S. 264) en bij H. J. Couvée (Calvijn en Calvinisme, Utrecht, z.j. pas
sim), J. G. Woelderink (a.w., bldz. 235 v.v. Vgl. ook zijn De inzet van de Catechismus, Fra-
neker, z.j. bldz. 87 v.) en S. v. d. Linde (a.w. bldz. 141). 

Een tussenstandpunt wordt ingenomen door H. Bavinck (Gereformeerde Dogmatiek*, 
IV, bldz. 99 v.), R. Seeberg (Lehrbuch der Dogmengeschichte, 2 u. 3 AufL, IV, 2, S. 591) en G. 
J. Heering (a.w. bldz. 293). Volgens Bavinck staat in het geloofde kennis centraal, maar ook 
het vertrouwen ligt in het geloof opgesloten; Heering wil spreken van het geloof in zijn eng
ste en in zijn volle zin. Uit het geloof in de engste zin vloeit voort, dat het in zijn volle zin 
ook inhoudt vertrouwen en moed. 

Dee maakt onderscheid tussen de vertrouwensdaad en de vertrouwensrust en meent, dat 
bij Calvijn de eerste in het wezen van het geloof is opgenomen, terwijl de laatste eruit voort
vloeit. Een onderscheid dus van actus directus en - reflexus, zoals die in de latere gerefor
meerde geloofsbeschouwing voorkomt (a.w. bldz. 45 v.v.). 

1 Inst. 1,15,6: Maar over de vermogens zelf grondiger te handelen, laat ik aan de wijsgeren 
over. Voor ons zal tot opbouwing van de vroomheid de eenvoudige bepaling voldoende zijn. 

2 Inst. I, 15, 7 (CR. 30, 142). 
3 Comm. in Philip.4:7 (CR. 80, 62): Mens intelligentiam significat, cor autem omnes 

affectus aut voluntates. Vgl. Inst. II, 2, 2 (CR. 30, 186). Voor „mens" kan ook het woord 
„spiritus" staan en voor „cor" het woord „anima". Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 15 v. en W. 
Krusche, a.a.O., S. 43. 

4 Comm. in Deut.29:4 (CR. 52, 243): Nomen cordis hoc loco non pro sede affectuum 
capitur, sed pro mente ipsa, quae est intellectiva animae facultas. 

5 Inst. III, 2, 21 (CR. 30, 414): pia mens... sibi fiduciam excuti nunquam patitur (Sizoo 
vertaalt terecht: zo laat het vrome hart zich nooit het vertrouwen ontnemen). 

6 In het gebruik van deze termen is bij Calvijn wel deze lijn te ontdekken, dat „cor" wel 
in de plaats van „mens" voorkomt, maar niet omgekeerd. „Mens" wordt wel gebruikt om 
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Wel is het duidelijk, dat Calvijn aan het verstand het primaat toekent boven 
de wil. De taak van het verstand is te onderscheiden tussen wat zich voordoet, 
al naarmate ieder ding goed- of afgekeurd schijnt te moeten worden. De taak 
van de wil is uit te kiezen en te volgen wat het verstand goed geacht heeft1. De 
wil volgt dus het verstand. 

Het bovenstaande geeft ons reeds enig licht op de vraag betreffende de ver
houding tussen geloof en vertrouwen. Want dan moet het in deze verhouding 
ook zo zijn, dat het primaire gelegen is in de kennis, omdat dit beantwoordt 
aan de geestelijke structuur van de mens. Aan het vertrouwen, als werking 
van de wil, komt een secundaire plaats toe. Tegelijkertijd wordt hier echter 
duidelijk, dat het vertrouwen onmiddellijk met de kennis is verbonden, zoals 
de werking van de wil een onmiddellijke reactie is op die van het verstand. 

Toch dienen wij nog dieper op deze zaak in te gaan. Het is nl. zeer verhel
derend om ons rekenschap te geven van wat Calvijn geleerd heeft over het 
beeld Gods (imago Dei)2. Wij kunnen dit deel uit Calvijns theologie hier 
uiteraard niet in zijn geheel behandelen. Maar wat ons vooral interesseert, is, 
dat Calvijn de mens, die het beeld Gods draagt, ziet als een, die staat in een 
woordverhouding tot God. Want het beeld Gods is niet een natuurlijk bezit, 
dat in alle omstandigheden onaangetast blijft, maar het is een gave van de 
Heilige Geest3, die door de val ons is ontnomen4 en in de vernieuwing op
nieuw wordt geschonken. Want door de genade van de Heilige Geest worden 
wij weer door God naar zijn beeld vernieuwd5. Deze Geest werkt echter niet 
op zichzelf, maar door middel van het Woord Gods. En wel in een dubbele 
zin. In de eerste plaats geschiedt deze werking van de Geest zelf door middel 
van het Woord. Maar in de tweede plaats bestaat deze werking van de Geest 
daaruit, dat wij weer voor het Woord open gaan staan, er gehoor aan gaan 
geven en inzicht krijgen in de dingen, die het aan ons meedeelt. Het is dan ook 
niet te sterk uitgedrukt, als T. F. Torrance zegt, dat volgens Calvijn „the 
imago dei is essentially a reflection in and by the soul of the Word of God 
which is itself the lively or quickening image of God"6. Want daarin raakt de 
mens weer tot zijn bestemming, dat hij God kent7. De kennis is het ware leven 

het geheel van de menselijke zielsvermogens aan te duiden, maar niet het wilsvermogen 
alleen. Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 18 v. 

1 Inst.1, 15,7 (CR. 30,142). 
2 Calvijn zelfheeft zijn anthropologie gezet in het kader van het beeld Gods. Vgl. Inst. I, 

15,4 (CR. 30,138). 
3 Comm. in Joann. 3:6 (CR. 75, 58): spiritum Dei unicum purae et rectae naturae auto-

rem esse. 4 Comm. in Gen. 3:6 (CR. 51,62):.. .spoliati eximiis spiritus sancti donis. 
5 Prael. in Hos.2:19, 20 (CR. 70, 252): ...spiritus gratiam, qua Deus nos ad imaginem 

suam reformat. 
6 T. F. Torrance, Calvin's doctrine of man, London 1949, p. 56. 
7 Le Catéchisme de Véglise de Genève 1,1: Quelle est la principale fin de la vie humaine? 

C'est de cognoistre Dieu. (Vgl. W. Niesel, Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen, 
Zürich 1938, S. 3). Zie ook Inst. I, 1, 1 (CR. 30, 31). 
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der ziel1, omdat dan het menselijk leven geheel en al „reflexive of the Word of 
God" is2. 

Vanuit deze achtergrond valt het dus gemakkelijk te verstaan, dat Calvijn 
de kennis op de eerste plaats stelt. Hij spreekt dit ook duidelijk uit. Naar aan
leiding van Ef.4:24 zegt hij: nu moeten wij nog aantonen, wat Paulus onder 
deze vernieuwing voornamelijk verstaat. In de eerste plaats stelt hij de kennis, 
in de tweede plaats ware gerechtigheid en heiligheid, waaruit wij opmaken, 
dat het beeld Gods in den beginne in het licht van het verstand, in de recht
schapenheid van het hart en in de gezondheid van alle delen zichtbaar is ge
weest als Gods beeld3. Het bijzondere van het beeld Gods lag daarin, dat de 
mens geen gewoon leven gekregen heeft, maar een leven, dat verbonden is met 
het licht der kennis4. 

In de gehele theologie van Calvijn gaat de kennis voorop. Dus ook in zijn 
geloofsbeschouwing. Maar tegelijkertijd wordt ons telkens duidelijk, dat de 
kennis niet geïsoleerd staat. Wel neemt zij de eerste plaats in, maar ze wordt, 
zoals boven bleek, a.h.w. geflankeerd door de rechtvaardigheid en de heilig
heid. Juist daardoor onderscheidt zij zich van de blote instemming (nuda 
agnitio)5. Het geloof wordt dan ook niet kennis genoemd, omdat het beperkt 
blijft tot het verstand, maar omdat het vrucht is van de openbaring van God 
in zijn Woord. De gerichtheid op het Woord maakt het geloof tot kennis6. 
Maar dit geloof is functie van de hele mens. Ook de wil doet mee7. Daarom is 

1 Comm. in EphA:1S (CR. 79, 205): Nam sicuti Dei cognitio vera animae vita est: ita 
ex adverso ignorantia est mors. 

2 T. F. Torrance, l.c, p. 59. Inst. I, 6, 2; 1,15, 6 (CR. 30, 54; 30,141). 
Prael. in Ez.lS:32 (CR. 68, 456): ...vita denique secunda continet in se rectitudinem, 
justitiam, lucem verae intelligentiae. Vgl. T. F. Torrance, l.c., p. 58: „the strength of the 
imago dei and its continued maintenance in the believer lie in the Word of God and not in 
the soul of man. In a real sense the image of God in man is the communicated Word in 
which God's glory shines forth". Het karakter van het beeld Gods kan dus niet met anthro-
pologische „terms of being" worden weergegeven, maar moet worden verstaan als een 
„dynamic relation to God" (l.c, p. 61, 80). „Within the single thought of imago dei there is 
included a two-sided relation... There is the grace of God, and man's answer to that grace 
(l.c, p. 80). 

3 Inst. I, 15, 4 (CR. 30, 138). Vgl. Comm. in Joann.l7:3 (CR. 75, 376): (cognitio), 
quae nos in imaginem Dei transformat. 

4 Inst. I, 15, 4 (CR. 30, 139). 
5 Comm. in Col. 3:10 (CR. 80, 121): Primum novitatem vitae in agnitione consistere 

docet: non quia simplex et nuda agnitio sufficiat, sed loquitur de spiritus sancti illumina-
tione, quae viva est atque efficax, ut non tantum illustret accensa veritatis luce, sed totum 
hominem transformet. 

6 Vgl. H. Bavinck, a.w., I, bldz. 610. Het is jammer, dat Dee in zijn beantwoording van de 
vraag, waarom het geloof door Calvijn niet fiducia, maar cognitio is genoemd, dit aspect 
van de openbaring niet gezien heeft. Hij beantwoordt de vraag met secundaire motieven aan 
te voeren (a.w. bldz. 199 v.). 

7 Ibidem: Imago autem Dei in tota anima residet, quum non ratio tantum, sed voluntas 
etiam recta est. 
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het geloof ook instemming, gehoorzaamheid, overtuiging, gemeenschap1, 
vertrouwen2. 

Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat wij in de ontwikkeling van Calvijns 
geloofsbeschouwing geen wezenlijke veranderingen kunnen constateren. 
Want als in latere uitgaven van de Institutie vooral de cognitio op de voor
grond treedt en de fiducia en persuasio als omschrijving van het geloof niet 
meer zo nadrukkelijk worden aangetroffen, dan betekent dit geen verschui
ving, maar dit geeft juist de verklaring van wat Calvijn onder deze kennis 
wil verstaan. Zij is een kennis, die zich realiseert in het overtuigd zijn, dat God 
in Christus onze God is, een vertrouwen stellen in God en Christus alleen3. 

Dit in één zien van kennis, overtuiging en vertrouwen, wordt tenslotte nog 
daardoor bevestigd, dat alle drie geloofsdaden gericht zijn op hetzelfde voor
werp : het Woord van God. De kennis des geloofs is maar niet een vage onbe
stemde mening, maar een betrouwbare en onderscheiden kennis van Christus, 
die vanuit het Evangelie wordt verkregen4. Haar inhoud en voorwerp is de 
gezonde leer (doctrina), die niet anders is, dan wat God in zijn Woord heeft 
geopenbaard5. Hetzelfde kan echter ook van de overtuiging gezegd worden, 
omdat wij nooit de overtuiging van de waarheid bezitten, totdat God gespro
ken heeft6. En niet anders spreekt Calvijn over het geloofsvertrouwen, dat 
juist daarin van de vleselijke gerustheid verschilt, omdat het in het Woord ge
grond is7. Het Woord is het enige voorwerp van ons vertrouwen, waarop we 
kunnen rusten8. 

Wanneer wij nu, op grond van deze overwegingen, opnieuw ons richten op 
de vraag naar de verhouding tussen geloof en vertrouwen, moeten wij tot de 
conclusie komen, dat bij Calvijn de kennis het wezen van het geloof uitmaakt. 
Maar deze kennis is juist daarin geloofskennis, dat ze, hoewel ze primair uit
gaat van het verstand, niet los te maken is van de wil, zelfs niet van de gehele 

1 Inst. II, 12, 6 (CR. 30, 345). 
2 Vandaar dat, wanneer Calvijn het hart noemt de zetel van het geloof, hij het geloof bij 

voorkeur omschrijft als fiducia. Vgl. Comm. in Rom.lOilO (CR. 77, 202): Verum observe-
mus, fidei sedem non in cerebro esse, sed in corde: neque vero de eo contenderim, qua in 
parte corporis sita sit fides: sed quoniam cordis nomen pro serio et sincero affectu fere 
capitur, dico firmam esse et efficacem fiduciam, non nudam tantum notionem. 

3 Comm. in Ps. 36:11 (CR. 59, 364): Interea tenendum est, tune rite a nobis Deum cog-
nosci, dum ei suum honorem tribuimus, nempe ut in eum recumbat nostra fiducia. 

4 Comm. in Act. 16:31 (CR. 76, 389): ...sed liquida distinctaque Christi cognitio ex 
Euangelio concepta. 

5 Comm. in lTimA:3 (CR. 80, 296): Posteriore membro definit quos vocet fideles: 
nempe qui notitiam habent sanae doctrinae. Neque enim fides, nisi ex verbo Dei... 

6 Comm. in Hebr. 11:11 (CR. 83, 154): Primum enim hinc docemur, nullam absque 
verbo Dei esse fidem: quia de ejus veritate persuasi non erimus, donec loquutus sit. 

7 Comm. in Ps. 30:8 (CR. 59,297). 
8 Comm. in Ps. 56:5 (CR. 59, 549): ...non desinam gloriari in Deo: quia acquiescam in 

verbo ejus. 
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geestelijke mens. Daarom kan deze kennis ook overtuiging en vertrouwen ge
noemd worden. Deze laatste zijn de wilsaspecten, die aan de geloofskennis 
eigen zijn. 

Wil men het onderscheid tussen de kennis en het vertrouwen accentueren, 
dan ligt dit in het primaire van de verstandsfunctie boven die van de wil. Maar 
voorzover mij bekend is, heeft Calvijn in dit verband op deze onderscheiding 
nooit de nadruk gelegd. Bij Calvijn gaat het om de hele mens in zijn verhou
ding tot God. De eenheid van zijn existentie prevaleert boven het van elkaar 
onderscheiden zijn der menselijke vermogens1. 

* In deze zin moet het dan ook verstaan worden, wanneer Calvijn in Inst. III, 
2,15 zegt, dat de apostel het vertrouwen uit het geloof afleidt, en in de volgen
de paragraaf, dat uit de omhelzing van de beloften het vertrouwen ontstaat. 
Men heeft doorgaans uit deze woorden afgelezen, dat Calvijn het vertrouwen 
niet tot het geloof rekent. Wanneer wij echter het verband nagaan, waarin 
Calvijn deze opmerkingen plaatst, blijkt, dat het hier niet zijn bedoeling is om 
het vertrouwen aan het geloof te onttrekken, maar juist om de sterke verbon
denheid tusssen deze twee te laten zien2. Immers wijst Calvijn in paragraaf 15 
er op, dat het geloof een vaste en zekere kennis is, waarmee hij wil uitdrukken 
de standvastigheid van de overtuiging. Ze is niet maar een twijfelachtige en 
veranderlijke mening (dubia et versatilis opinio) of een duistere verwarde ge
dachte (conceptio). Want dan komen er wankelingen en een „ellendige ang
stigheid", waardoor onrustige twijfeling ontstaat, of God hun wel barmhartig 
zal zijn. „Geheel anders is echter het besef van volle verzekerdheid {izkf\-
pocpopla), welke aan het geloof in de Schrift altijd wordt toegekend, nl. het 
besef, dat Gods goedheid buiten alle twijfel stelt. En dit kan niet geschieden, 
zonder dat wij haar liefelijkheid naar waarheid gevoelen en in onszelf ervaren. 
Daarom (quare) leidt de Apostel uit het geloof het vertrouwen af en daaruit 
wederom de vrijmoedigheid (Ef.3:12). Want hij zegt het zo, dat wij door 
Christus hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met vertrouwen, die is door 
het geloof in Hem. En met die woorden toont hij ongetwijfeld aan, dat er 
geen oprecht geloof is, tenzij wanneer wij met een rustig gemoed ons durven 
stellen voor Gods aangezicht. En die vrijmoedigheid komt steeds voort uit 
een vast vertrouwen op Gods goedgunstigheid en heil. En dat is zozeer waar, 
dat meermalen het woord geloof voor vertrouwen gebruikt wordt." Met op
zet heb ik dit lange citaat gegeven, om duidelijk het verband te laten zien, 
waarin Calvijn hier spreekt. Want juist vanuit dit verband blijkt, dat het Cal
vijn niet te doen is om een (onderscheiding tussen geloof en vertrouwen te 
maken. Maar het gaat om de tegenstelling tussen cognitio en opinio. En die 

1 Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 198. Dee merkt op, dat in deze accentuering van de eenheid 
van de menselijke ziel Calvijn zich onderscheidt van Luther en Melanchton en vooral van 
de roomse scholastiek. 

2 Vooral blijkt dit duidelijk uit Calvijns Comm. in Eph. 3:12, (CR. 79, 183) (zie noot 2 
bldz. 21). 
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tegenstelhng komt het duidelijkst tot openbaring in de eigenschappen, die 
beide bezitten. 

In dezelfde zin moet ook het begin vanlnst. III, 2,16 worden opgevat. Ook 
hier heeft Calvijn nog het oog gericht op de tegenstelhng tussen het ware en 
het valse geloof. In het ware geloof is het niet zo, dat de beloften der barm
hartigheid slechts buiten ons waar zijn en van binnen niet. Maar door het 
ware geloof worden de beloften juist binnen in ons aanvaard en tot de onze ge
maakt. Eerst hieruit (en niet uit een twijfelachtig schijngeloof) ontstaat dat 
vertrouwen, dat dezelfde Apostel elders vrede noemt (Rom.5:l). Het gaat 
ook hier dus weer om een nadere bepaling van het ware geloof. 

De uitspraken van Inst. III, 2,15,16 brengen de eenheid van geloof en ver
trouwen dus niet in gevaar. Integendeel. Ze wordt er door bevestigd. 

De conclusie moet dus zijn, dat Calvijn ook het vertrouwen ziet besloten in 
het wezen van het geloof. Toch betekent dit niet, dat het vertrouwen als het 
ene element van het geloof zonder meer gelijkgesteld kan worden met het 
andere element, nl. dat van de kennis. Beide zijn wel in het wezen van het ene 
geloof te vinden, maar staan toch met elkaar in een zeer bepaalde verhouding. 

Woelderink heeft deze verhouding zo gezien, dat het onderscheid tussen de 
kennis en het vertrouwen, beide behorend tot het wezen van het geloof, voor
al gezocht moet worden in het verschillende voorwerp, waarop zij zijn ge
richt. De kennis en de overtuiging richten zich op het gehele Woord, het ver
trouwen in het bijzonder op het Woord van Gods genade. Maar het is de
zelfde daad des geloofs1. Het verschil ligt dus volgens Woelderink vooral in 
de fides quae, niet in de fides qua. 

Ik meen echter, dat Woelderink moeilijk deze onderscheiding kan funderen 
in de geloofsbeschouwing van Calvijn zelf. Mijns inziens heeft Woelderink 
zich hier te zeer door de Heid. Catechismus laten leiden. Want Calvijn 
laat duidelijk uitkomen, dat hij ook de geloofskennis gericht ziet op de ge
nade Gods in Jezus Christus. Daaruit blijkt juist, dat het de ware kennis is, 
wanneer wij gevoelen, dat God barmhartig is jegens ons2 .De kennis van het 
geloof richt zich op de goddelijke welwillendheid jegens ons3. Haar inhoud is 
niet God zonder meer, maar God voor ons4. 

Dat er echter bij Calvijn toch een onderscheid tussen kennis en vertrouwen 
aanwezig is, kan niet worden ontkend. Deze onderscheiding moet dan echter 
niet gezocht worden in de fides quae, doch in de fides qua. Niet het voorwerp 
van het geloof, maar de verschillende gerichtheid daarop heeft de onder-

1 J. G. Woelderink, a.w., bldz. 235 v.v. 
2 Prael. in Jer.9:24 (CR. 66, 52): Itaque vera et recta Dei cognitio ab hoc capite inci-

pit, dum scilicet ipsum sentimus erga nos misericordem. 
3 Inst. III, 2, 7 (CR. 30,403). 
4 Comm. in Jes.45:24 (CR. 65,150): ...comprehendimus aliquem esse Deum, sed etiam 

sentimus qualis erga nos esse velit. 
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scheiding tussen kennis en vertrouwen tot gevolg. Ze kan het best zo geformu
leerd worden, dat de kennis vooral de objectieve zekerheid van het heil aan
geeft, zoals God dit in zijn Woord heeft geopenbaard, terwijl het vertrouwen 
vooral gericht is op de subjectieve zekerheid van het heil, dat is de zekere 
wetenschap van het persoonlijk deelhebben aan de genade Gods in Christus. 
Wat het eerste betreft gebruikt Calvijn vaak het woord „wetenschap" (scien-
tia). De zekerheid van het geloof bestaat uit de wetenschap van de betrouw
baarheid van God en zijn genade1. Daarom wordt degene, die God kent, niet 
heen en weer geslingerd door de twijfel, maar hij houdt stand in een vaste en 
blijvende overtuiging. Het geloof rust niet op menselijke gissing, zoals de 
scholastieken menen, maar het rust op objectieve zekerheid. In deze zin kan 
Calvijn de kennis dan ook als de grond, waarop het geloof rust, aan het ge
loof zelf vooraf doen gaan2. Door de kennis ontstaat de zekerheid, dat het ge
loof niet rust op een valse grond, maar op het betrouwbare fundament van 
het goddelijk Woord3. 

Daarnaast wijst het geloofsvertrouwen vooral op de zekerheid van het per
soonlijk deelhebben aan Gods genade. De objectieve zekerheid wordt tot een 
persoonlijk ervaren en genieten van het heil4. In het vertrouwen wordt de be
lofte aanvaard. En dit geeft persoonlijke zekerheid, omdat de beloften zeker 
zijn5. Ook hier merken we dus weer het verstandelijke èn het wilsaspect van 
het geloof op. De kennis wordt vooral bepaald door het eerste, het vertrouwen 
door het tweede. 

Gezien het bovenstaande valt het te verwachten, dat Calvijn het vertrou
wen naast de kennis noodzakelijk acht. Het persoonUjke deelhebben aan het 
heil mag niet worden gemist, omdat de objectieve zekerheid van het geopen
baarde heil slechts de helft is, waar het vertrouwen als de andere helft nog bij 

1 Comm. in Eph. 3:19 (CR. 79,188): Hoc est quod Sophistas impedit quominus conce-
dant, nos de gratia Dei posse esse certos. Nam fidem metiuntur humani sensus apprehen-
sione. Atqui Paulus scientiam hic statuit, quae sit omni notitia superior. Meminerimus 
ergo fidei certitudinem esse scientiam. 

2 Vgl. Comm. in /es.43:10 (CR. 65, 88): Calvijn stelt hier de volgorde: scire-credere-
intelligere. Hij verbindt die echter nauw aan elkaar. „Nee enim qui sciunt, credere dicun-
tur: nee vulgari loquendi more, ubi scientia est, illic fides esse potest." De scientia wijst 
echter op de zekerheid des geloofs. Want „semper donat electos suos Deus scientia et 
judicio, quo verum a falso distinguant. Sequitur deinde fides et firma certitudo, ut quicquid 
a Domino dictum est, sine dubitatione amplectantur. 

3 Comm. in Jes. 52:15 (CR. 65, 253): Ubi igitur deest ejus modi notitia, fidem abesse 
certissimum est. 

4 Prael. in Jer. 31:26 (CR. 66, 683): Hic Propheta prodit in medium et fideles suo 
exemplo hortatur ad fiduciam, ut scilicet recumbant in Dei promissionem, acsi jam frueren-
tur re ipsa, quae adhuc abscondita est. 

5 Comm. in £x.34: 5 (CR. 53, 114): ...fiducia, dum misericordiam sibi oblatam am-
plexi, secure quoque in fidem et certitudinem promissionum recumbant. 
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moet komen1. En omdat de objectieve zekerheid logisch aan de persoonlijke 
zekerheid voorafgaat, moet ook de kennis aan het vertrouwen voorafgaan. 
Het laatste wordt uit de eerste geboren. 

3. D E ZEKERHEID VAN HET GELOOF 

De vraag naar de plaats van het vertrouwen in het wezen van het geloof 
hield ons daarom zo lang bezig, omdat ze zo belangrijk is niet alleen in ver
band met de latere ontwikkeling in de gereformeerde theologie, maar ook 
met het oog op de gehele geloofsbeschouwing van Calvijn zelf. 

Ook de zekerheid van het geloof kon hierbij niet onaangeroerd blijven. Wij 
willen thans daarop dieper ingaan en beginnen met te constateren, dat Calvijn 
de zekerheid geheel en al aan het geloof eigen ziet en hierop telkens weer 
sterk de nadruk legt2. Volgens Calvijn is slechts hij waarlijk gelovig, die er 
vast van overtuigd is, dat God hem een genadig en goedgunstig Vader is, die 
van Gods goedertierenheid zichzelf alles voorstelt, die, op de beloften van 
Gods goedgunstigheid jegens hem vertrouwend, een ontwijfelbare verwach
ting der zaligheid heeft3. 

De twijfel is daarom af te keuren, hetgeen door de Schrift overal wordt be
vestigd. God verwijt ons in zijn Woord onze ongelovigheid; want Hij legt het 
op niets anders toe dan om verkeerde twijfelingen uit onze harten uit te roeien. 
Ook is het niet genoeg, dat men bij zichzelf overlegt, dat de barmhartigheid 
van God wel groot is en overvloedig, maar dat het onzeker is, of zij ook tot 
mij zal komen, of liever, ik tot haar. Deze gedachte is, daar zij „midden in 
haar loop blijft stilstaan", slechts half. Zij versterkt de geest niet met onbe
zorgde gerustheid, maar bekommert hem met onrustige twijfeling4. Het gaat 
derhalve bij Calvijn heel duidelijk om de persoonlijke aanvaarding, de ver-
zekerdheid van Gods barmhartigheid jegens mij, de heilszekerheid. 

Heeft Calvijn dan in het geheel geen oog gehad voor het kleingeloof en de 
twijfel, waarmee de harten van de gelovigen zo menig keer zijn vervuld? On
getwijfeld! Calvijn stelt zelf deze vraag uitdrukkelijk aan de orde. Hij heeft 
ons waarlijk niet een theoretisch geloof voorgehouden5, maar zich gesteld op 

1 Comm. in Hebr.ll: 6 (CR. 83, 149): (zie noot 8, bldz. 20). 
2 H. J. Couvée meent zelfs, dat het bij Calvijn primair om de zekerheid gaat (a. w., bldz. 

21, 43, 312, 318). „Van de zekerheid is Calvijn uitgegaan" (bldz. 70, 84). Inderdaad wordt 
door Calvijn, vooral in zijn commentaren en preken, onafgebroken op de zekerheid van het 
geloof gewezen, hoewel dit door Couvée te exclusief beklemtoond wordt. 

3 Inst. III, 2, 16 (CR. 30, 411). Vgl. ook Comm. in 2Cor.l3:5 (CR. 78, 151): ...haec 
sola recta fides, quae facit ut tuto, neque dubia opinione, sed stabili constantique certitu-
dine in gratia Dei acquiescamus. 

4 Inst. III, 2, 15 (CR. 30, 410). 
5 Vgl. S. v. d. Linde, a.w. bldz. 134: „Deze zekerheid des geloofs volgens Calvijn zou een 

titanische indruk kunnen wekken, wanneer wij er niet bij in rekening brachten, dat volgens 
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de grondslag van het Woord, tegelijkertijd staande temidden van de werke
lijkheid van het geestelijke leven. 

Daarom weet ook Calvijn wel, dat wanneer wij ons eerlijk onderzoeken, 
het gemakkelijk te constateren zal zijn, dat de meesten met een geringe maat 
van geloof begiftigd zijn1. Bij ons allen is het geloof tegelijk met het ongeloof 
aanwezig2. Wie meent, dat het vertrouwen van alle vrees ontbloot is, heeft 
nog nooit begrepen wat het ware geloof is3. Calvijn geeft dan ook plaats aan 
de tegenwerping, dat de gelovigen een geheel andere ervaring hebben. Zij 
worden in het overdenken van Gods genade jegens hen niet alleen dikwijls 
door ongerustheid gekweld, maar somtijds ook door de hevigste verschrik
kingen geschokt. Dit schijnt niet met de zekerheid van het geloof in overeen
stemming te zijn. Daarom moet deze moeilijkheid opgelost worden, indien 
wij de bovenstaande leer willen staande houden4. 

Calvijn gaat dan dieper in op wat hij onder deze zekerheid verstaat. Zij is 
niet een gerustheid, die door geen enkele bekommernis wordt aangevallen. In
tegendeel, de gelovigen hebben een voortdurende strijd met hun eigen gebrek 
aan vertrouwen. Altijd zal de twijfel er blijven, ons geloof is nooit volmaakt5. 
Maar aan de andere kant ontkent hij, dat ze, op welke wijze ze ook gekweld 
worden, afvallen en afwijken van het vertrouwen. Calvijn wijst dan op Ps. 
42:6, 43:5, 31:23, 116:7. Het wonderlijke ervan is, dat temidden van die 
schokken het geloofde harten van de gelovigen ondersteunt. Want het geloof 
is als een palmboom, die tegen alle moeilijkheden in streeft en zich omhoog-
heft6. Het geloof wordt er dus niet zwakker, maar sterker door. Daarom 
keert Calvijn zich fel tegen de zeer verderfelijke filosofie van sommige half-
pausgezinden, die het vertrouwen met ongelovigheid vermengen, in die zin, 
dat de consciëntie zich tussen die beide in bevindt, zodat zij bij tussenpozen 
en beurten nu eens hierheen dan weer daarheen gericht wordt7. Hoop en 
vrees brengen zij zo met elkaar in verband, dat, wanneer de één opkomt, de 

hem deze zekerheid toch vrees en bestrijding allerminst uit-, maar insluit." V. d. Linde ziet 
hier een verschil met Zwingli, die alleen maar het zelfbewuste, onwankelbare geloof kent 
(bldz. 135). 

1 Comm. in Marc.9:24 (CR. 73, 495): Si probe expendimus,...facile patebit, paucissi-
mos esse qui excellenti fide polleant, paucis esse mediocrem, plurimos autem exigua men-
sura esse praeditos. 

2 Inst. III, 2, 4 (CR. 30, 400). 
3 Comm. in Gen.32:6 (CR. 51, 438): Nam qui fiduciam imaginantur omni timore va-

cuam, nunquam gustarunt quidnam sit vera fides. 
4 Inst. lil, 2, 17 (CR. 30,411). 
5 Predigt über 1 Mos. 15, 5 in E. Mülhaupt, Johannes Calvin, Diener am Worte Gottes, 

Göttingen 1934, S. 159. Calvijn gaat dan verder: aber die Gewissheit behalt doch immer 
den Sieg, wenn wir tapfer kampfen, Gottes Verheissung erfassen und sie als Schild in jeder 
Versuchung und bei all dem Misstrauen, das uns Satan beibringt, brauchen. 

6 Inst. III, 2, 17 (CR. 30, 412). 
7 Inst. III, 2, 24 (CR. 30, 417). 
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ander onderdrukt wordt. Op deze wijze denkt men Christus als van verre 
staande. Hij woont echter in ons en wij hebben deel gekregen aan Hem met al 
zijn goederen. Daarom is het er ver vandaan, dat de vrees de rustige gesteld
heid van de consciëntie verwart en het vertrouwen neerslaat: ze bevestigt 
haar veeleer1. 

Toch is met het bovenstaande de vraag nog niet beantwoord, hoe Calvijn 
aan de ene kant de twijfel en het kleingeloof ten volle in rekening brengt, ter
wijl hij aan de andere kant onverkort vasthoudt aan de zekerheid van het ge
loof. Hij maakt ons dit echter vanuit tweeërlei gezichtspunt duidelijk. Aller
eerst wijst hij ons op de verdeling van vlees en geest, waardoor de gelovige 
eensdeels wegens het leren kennen van Gods goedheid doorstroomd wordt 
met liefelijkheid, anderdeels wegens het besef van zijn ellende door bitterheid 
wordt benauwd. Die afwisseling ontstaat door de onvolmaaktheid van het 
geloof. We worden in dit tegenwoordige leven nooit genezen van alle ziekte 
van ongeloof, dat kleeft aan de overblijfselen van het vlees en dat zich op
maakt om het geloof te bestrijden2. 

Maar vooral dient hier de aandacht gevestigd te worden op wat P. Brunner 
genoemd heeft de „Sachbezogenheit" van het geloof. Geloven is ja-zeggen op 
het Woord en de beloften van God3. Hoewel Brunner hier gevaar loopt Cal
vijn eenzijdig te interpreteren4, kan toch niet worden ontkend, dat deze ge
dachte voor de hele theologie van Calvijn fundamenteel is5. Zo kan Calvijn 

1 Comm. in Philip. 2:12 (CR. 80, 31). Dit brengt Althaus tot de stelling: „je grösser die 
Furcht, desto grösser die Heilsgewissheit". Vgl. zijn Die Prinzipien der deutschen reformier-
ten Dogmatik, Leipzig, 1914, S. 189. Althaus maakt hier een vergelijking tussen de verhou
ding zekerheid-twijfel, zoals die bij Rome voorkomt en bij Calvijn. Bij Rome kan het niet 
verder komen dan een relatieve zekerheid, omdat ze zedelijk gefundeerd wordt. Bij Calvijn 
komt het tot werkelijke zekerheid, omdat hij er een religieuse grondslag aan geeft (S. 185-
191). Ook G. C. van Niftrik legt de nadruk op dit verschil: „bij de Reformatoren is er geen 
vermenging en dooreenvloeiing van godsdienst en zedelijkheid (Sola Fide, Utrecht, 1940 
bldz.22v.). 
Dee heeft critiek op de gedachtengang van Althaus, omdat volgens hem hier geen vergelijking 
mogelijk is, daar beide zich een geheel andere zekerheid voorstellen. Trouwens in Inst. III, 
2, 24 bestrijdt Calvijn niet de Roomse opvatting, maar die der /za//-Pausgezinden. Volgens 
Dee zou Calvijn hier de verzoeningsgezinde theologen van het eerste Regensburger collo
quium (1541) op het oog gehad hebben (a.w. bldz. 29-31). 

2 /«5/. III, 2,18 (CR. 30,413). 
3 P. Brunner, a.a.O., S. 124. 
4 Vgl. de critiek van W. Niesel, die meent, dat Brunner „mitunter Gedanken moderner 

Theologie in Calvin hineingelesen hat" (W. Niesel, Die Theologie Calvins, München, 1938, 
S. 15). Vooral de theologie van Barth is bij zijn Calvijnonderzoek van grote invloed ge
weest. „Ongetwijfeld komen in deze studie beschouwingen voor, die aan Calvijn geen recht 
laten wedervaren en die geheel in dezelfde lijn liggen als de door ons gememoreerde be
schouwingen uit de eerste phase van de dialectische theologie" (G. C. Berkouwer, Geloof en 
rechtvaardiging, Kampen, 1949, bldz. 182). 

5 Vooral Calvijns commentaren en preken zijn er vol van. 
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op de vraag, wat geloven is, antwoorden: het is een ontvangen (recevoir) van 
wat ons uit de mond van God wordt voorgesteld, en dat met zulk een eerbied, 
dat wij daaraan gebonden worden en dat alle twijfel bij ons is uitgesloten1. 
Geloven is zich aan de sprekende God onderwerpen (loquenti Deo subscribi-
mus) en het als zeker vaststellen, dat Hij, al wat Hij ons belooft, zal doen2. 
Daarom staat het geloof in voortdurende betrekking tot het Woord en kan 
daarvan evenmin worden losgemaakt als de stralen van de zon3. Want als het 
daar maar enigszins van afwijkt, behoudt het geloof zijn natuur niet, maar is 
het een onzekere lichtgelovigheid en een onbestendige dwaling van het ver
stand4. Het Woord is de grondslag, waardoor het geloof geschraagd en 
ondersteund wordt5. Het is de grondslag van de waarheid Gods, en het ge
loof doet niet anders dan die onderschrijven6. Juist deze betrokkenheid op 
het Woord, en daarin op de God der waarheid zelf, geeft aan het geloof zulk 
een vastheid7. Een vastheid, die niet voortkomt uit menselijke verbeelding en 
arrogantie8 of uit een domme koppigheid9, maar uit de zekerheid van de 
waarheid Gods, die in zijn Woord is geopenbaard. 

Het gevaar bestaat echter dat wij ook op dit punt Calvijn niet geheel recht 
verstaan. Men heeft nl., vanwege deze gerichtheid van het geloof op het 
Woord, Calvijn beschouwd, of als iemand, die aan het innerlijk leven van de 
mens te kort gedaan heeft10, of als degene, wie het als een verdienste kan wor
den aangerekend, dat hij alles van de mens buiten spel gezet heeft11. Vooral de 

1 Premier sermon de la iustification, Genese chap. 15 (CR. 51, 689) Qu'estce doncde 
Croire? C'est de recevoir ce qui nous est proposé de la bouche de Dieu, avec telle reverence 
que nous soyons la retenus, et que toute doute soit excluse de nous. 

2 Comm. in Luc. 1:45 (CR. 73, 36). 
3 Inst. III, 2, 6 (CR. 30, 401). 
4 Ibidem. 
5 Comm. in Gen.\2:\ (CR. 51, 176): Nam certum est fidem non constare, nisi fundata 

sit in Dei promissionibus. Vgl. Ex. 2:2, Ps. 43:2, Jes. 8:9, Jer. 6:16, 7:31, Joh. 14:24, Hand. 
27:25, lCor.2:5, Gal.2:2, Ti t l : l , Hebr.6:ll. 

6 Inst. III, 2, 7 (CR. 30, 402). 
7 „De zekerheid des geloofs is voor Calvijn niet in eerste instantie de zekerheid van het 

genadewerk in ons. Latere schrijvers gaan steeds meer de kant uit, dat zij leren: „de Heilige 
Geest verzegelt ons, dat Hij ons licht geeft over onze genaden", dat wil zeggen, die Hij ons 
inwendig schonk. Calvijn legt de zekerheid des geloofs veel eerder en kan dat doen, omdat 
hij de mensen allereerst wijst op het Woord, als de enige grondslag des geloofs." Zo L. Blok 
in zijn art. over De prediking van Calvijn in De Waarheidsvriend, 47ste jaargang no. 2. 

8 Homil. in ISam. 4:1-4 (CR. 57,417): ...neprofidearrogantiamsubstituant... Fideles 
enim illa fide quae Dei promissis nititur, foventur et sustentantur, non temere sibi quicquam 
fingentes, sed vitam sibi promissam firme animo concipientes et comprehendentes adeo ut 
haec unicum illis fundamentum et unica salus. 

9 Comm. in Jes.41:22 (CR. 65, 50): Iterum ergo notatur discrimen stupidae obstina-
tionis, et rectae fidei quae suam soliditatem habet in verbo Dei, ne unquam labascat. 

10 Zo vooral de latere godgeleerden als W. Schortinghuis en F. A. Lampe. 
11 Zo vooral de theologen, die beïnvloed zijn door de theologie van K. Barth. 
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laatste visie heeft in de jongste tijd in het Calvijnonderzoek gedomineerd. Zo 
legt P. Brunner in dit verband sterk de nadruk op „das Versagen des Den-
kens" en „das Versagen des Fühlens"1. Inderdaad wordt door Calvijn in het 
stuk van het geloof de mens in zijn kennen en kunnen van de troon gestoten. 

Maar dit geeft ons nog geen bevredigend inzicht in de verhouding tussen 
het geloof en het Woord van God, waarop het geloof gericht is. Wordt deze 
verhouding door Calvijn zo gezien, dat het geloof zo geheel op zijn voorwerp, 
het Woord, betrokken is, dat er in de mens zelf niets te vinden is aan beleving, 
bevinding van dat Woord? Of heeft deze relatie van het geloof tot het Woord 
van God tot gevolg, dat dit Woord in het hart van de mens een plaats krijgt 
en inhoud en richting geeft aan zijn denken, willen en voelen? 

Het gaat hier ten diepste om twee dingen. In de eerste plaats moet de vraag 
worden beantwoord, in hoeverre deze relatie tussen geloof en Woord gezien 
moet worden als een ontmoeting tussen de gelovige zelf en God zelf, m.a.w. 
vindt het geloof zijn eigenlijk object in de belofte, of dringt het door de be
lofte heen tot God zelf? We kunnen het ook nog zo formuleren: in hoeverre 
draagt het geloof bij Calvijn een bevindelijk-mystiek karakter? 

Ons dunkt, dat deze vraagstelling in verband met de latere ontwikkeling 
van de gereformeerde theologie van het grootste belang is. 

In de tweede plaats moeten wij hier aandacht schenken aan wat Calvijn 
verstaan heeft onder het getuigenis van de Heilige Geest (Testimonium Spiri
tus Sancti), waarbij het vooral van betekenis is om na te gaan, of dit getuige
nis een zelfstandige plaats inneemt, dan wel, dat het geheel opgaat in de rela
tie geloof-Woord. 

Bij de beantwoording van de eerste vraag dient vooraf te worden opge
merkt, dat Calvijn de gerichtheid van het geloof op het Woord zo ziet, dat ze 
primair het ganse Woord betreft. Het is de taak van het geloof om de waar
heid Gods te onderschrijven, zo dikwijls Hij spreekt en al wat Hij spreekt en 
op welke wijze Hij spreekt2. Het stelt vast, dat God in alles rechtvaardig is, 
hetzij Hij beveelt, hetzij Hij verbiedt, hetzij Hij belooft, hetzij Hij dreigt3. Dus 
ook de bevelen en bedreigingen krijgen in het geloof hun plaats. Maar of
schoon het geloof Zijn bevelen gehoorzaam aanvaardt, op Zijn verboden acht 
geeft en Zijn dreigingen opmerkt, begint het eigenlijk bij de beloften. Daarop 
rust het, daarin eindigt het. Want zonder deze beloften siddert en wankelt het. 
Daarom moeten wij het geloof schragen door de beloften4. Want door de be
loften betuigt God, dat Hij een goedgunstig Vader is. En zo kan het geloof op 
het Woord des Heren rusten en steunen5. Hierbij treft het ons tevens, hoe 

1 a.a.O. S. 130-132. 
2 Inst. III, 2, 7 (CR. 30, 402). 
3 Inst. III, 2, 29 (CR. 30, 421). 
4 Ibidem. 
5 Inst. III, 2, 7 (CR. 30, 402). 
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direct Calvijn het Woord, als voorwerp van het geloof, laat slaan op de open
baring van God zelf. Het Woord is als een spiegel, waarin het geloof God 
aanschouwt1. Het geloof zoekt het leven in God en vindt dat in de beloften 
der barmhartigheid2. 

Het gaat dus eigenlijk om de vraag, hoe Calvijn de verhouding ziet tussen 
de beloften en God zelf. In dit verband heeft Woelderink erop gewezen, dat 
het bij de Reformatoren zeer beslist ging om het beloftekarakter van het heil, 
waarbij bewust stelling genomen werd tegenover de Roomse leer van de 
daadwerkelijke mededeling der genade (gratia infusa)3. 

W. Kolfhaus behandelt ditzelfde probleem vanuit een ietwat andere vraag
stelling. Hij zoekt nl. een antwoord op de vraag, of de Heilige Schrift of 
Christus het object van het geloof is4. Hij wijst dan de bewering van R. See-

1 Inst. III, 2, 6 (CR. 30, 401). 
2 Inst. III, 2, 29 (CR. 30, 421). P. Brunner ziet in het gebruik van het beeld van de 

spiegel het bewijs, dat Calvijn juist wil onderscheiden tussen het spiegelbeeld en de zaak 
zelf. Hij haalt aan wat Calvijn zegt n.a.v. 2Cor. 5:7, nl. dat wij in de plaats van de zaak zelf 
te hebben, met het Woord tevreden moeten zijn (a.a.O., S. 93 f.). Het is echter duidelijk, dat 
Calvijn hier spreekt met het oog op de toekomst na dit leven. De volheid van onze kennis 
van God zelf is een geheim, dat nog geopenbaard moet worden. Naar wij menen typeert 
Dee deze beeldspraak van Calvijn juister, als hij zegt: „Evenals wij ons oog op een spiegel 
niet kunnen richten zonder het beeld op te merken, dat hij weerkaatst, maar omgekeerd 
ook een spiegelbeeld niet kunnen waarnemen, dan door in de spiegel te zien, zóó ook zijn 
Christus en de Schrift voor ons geloofsoog onafscheidelijk aan elkander verbonden (a.w. 
bldz. 166). Wat het wezen van het beloftebegrip betreft, zie men H. E. Weber, a.a.O. I, 1, 
S. 25: „Die Barmherzigkeit kann nur nahetreten als Verheissung. Verheissung ist das Evan-
gelium nicht bloss für die Vater, denen Christus erst verheissen war. Als Verheissung stellt 
sich das Evangelium auch im Neuen Testament dar; es ist seinem Wesen nach Zusicherung, 
„Verheissung"... „Allein indem die Verheissung als eine gewisse Wirklichkeit im Glauben 
ergrifFen wird, bringt sie auch schon Erfullung, wird sie schon Gabe." S. 26: „Die Zuwen-
dung (Gottes) aber wird für den Glaubenden eben Wirklichkeit durch das Verheissungs-
wort. Darum führt das Verstandnis des Wortes in das Verstandnis des „Heils". 

3 J. G. Woelderink, Belofte en werkelijkheid, 's-Gravenhage 1945, bldz. 8. Ook J. van 
Genderen wijst daarop, maar ziet het verschil vooral liggen tussen Reformatie en Nadere 
Reformatie. Bij Luther en Calvijn is de genade de genadige gezindheid van God (favor Dei), 
later werd ze een levensvernieuwende kracht (gratia interna), J. van Genderen, Herman 
Witsius, Utrecht 1953, bldz. 222, 225. In het gesprek met Rome is deze zaak nog steeds aan 
de orde. Wij denken vooral aan de discussie tussen G. C. Berkouwer en W. H. van de Pol. 
Vgl. W. H. van de Pol, Het christelijk dilemma: Katholieke Kerk-Reformatie, Roermond 
1948, bldz. 207 v.v., Geloof en werkelijkheid in het reformatorisch Protestantisme, Nijme
gen 1948. In zijn Het Getuigenis van de Reformatie (Roermond 1960) wijst Van de Pol er
op, dat in de latere tijd der gereformeerde orthodoxie de scholastieke genadeleer opnieuw is 
opgenomen en geïntegreerd, maar dat deze gebruikt wordt juist om een erkenning van men
selijke medewerking volledig uit te sluiten (bldz. 144 v.v., zie ook bldz. 80 v., 136-138,218). 
Vgl. ook G. C. Berkouwer, Conflict met Rome, Kampen 1949, bldz. 232 v.v. en Geloof en 
heiliging, Kampen 1949, bldz. 25 v.v. Ook: A. F. N. Lekkerkerker, Studiën over de recht
vaardiging bij Augustinus, 1947, bldz. 145 v.v. 

4 a.a.O., S. 41 f. 
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berg af, volgens wie Calvijn het geloof op de Schrift laat gericht zijn. Dit is, 
aldus Kolfhaus, wel waar, „aber nur, weil er ganz und gar bezogen ist auf 
Christus". Het gaat niet alleen om een verstaan en toeëigening van de Schrift-
inhoud, maar daar komen bij de hoop en het vertrouwen, die daarin bestaan, 
dat wij de goddelijke beloften niet alleen objectief voor waar houden, maar ze 
ook subjectief op onszelf betrekken en ze tot ons eigendom maken1. Kolfhaus 
gaat dan verder met erop te wijzen, hoezeer Calvijn de eenheid tussen Chris
tus en de gelovigen heeft beklemtoond. Christus is het Hoofd en wij zijn zijn 
lichaam. Hij wil één leven met ons hebben, ja, Hij woont in ons „nicht traum-
haft, sondern wirklich". De Schrift is in zoverre object van het geloof, omdat 
het het gewaad is, waarin Christus zelf tot ons komt. Daarom moet het geloof 
aan het Woord gebonden worden2. Er bestaat dus tussen Christus en het 
Woord geen „Rangordnung", geen rivaliteit. Want Christus ken ik door de 
Schrift, en de Schrift kan ik slechts lezen in het licht van Christus3. 

Ik meen, dat we hier een juiste weergave aantreffen van de diepe kijk van 
Calvijn op het beloftekarakter van het geloof. Zij distancieert zich aan de ene 
kant wel heel duidelijk van de roomse leer van de ingestorte genade, waarin 
de genade van het Woord geheel wordt losgemaakt. Maar aan de andere kant 
legt zij volle nadruk op het existentiële karakter van de relatie geloof-Woord. 
Het gaat in deze relatie om de persoonlijke ontmoeting van God in Christus 
met de mens. De Woordrelatie is in deze zin tegelijk een mystieke relatie, om
dat daarin de verborgen eenheid (unio mystica) met Christus tot stand komt. 

Dit correspondeert weer geheel met Calvijns bepaling van het geloof als 
kennis. Boven zagen wij, dat deze kennis niet bedoelt een intellectuele acte te 
zijn zonder meer, maar een existentiële, bevindelijke kennis, waarbij de ganse 
mens betrokken wordt op het heil in Christus. 

Wij komen nu tot de vraag, wat Calvijn verstaan heeft onder het getuigenis 
van de Heilige Geest in het hart. In welke verhouding staat dit getuigenis tot 
het Woord en ook tot de mens? 

Allereerst dient er dan op te worden gewezen, dat ook vanuit Calvijns leer 
aangaande het getuigenis van de Heilige Geest blijkt, dat hij een nauwe ver
binding gezocht heeft tussen de autoriteit van de Schrift als zodanig en haar 
inhoud. Weliswaar komt dit niet zo duidelijk naar voren in zijn Institutie4, 
omdat daarin Calvijn het getuigenis van de Heilige Geest vrijwel uitsluitend 

1 vgl. R. Seeberg, a.a.O., IV, 2, S. 590 f.f. 
2 a.a.O., S. 42. Het is daarom niet juist, wanneer Weber deze praegnante betekenis van 

het Woord bij Calvijn ontkent en meent, dat daarvoor „die Lehre der Schrift über Gottes 
Willen" bij hem in de plaats is gekomen. Vgl. H. E. Weber, a.a.O. 1,1 S. 229. 

3 a.a.O., S. 43. 
4 Calvijn spreekt hierover in Institutie I, 7 (CR. 30, 56 seq.). Wel schrijft hij in I, 7, 5 

(CR. 30,60) dat hij elders weer de gelegenheid zal hebben om deze zaak te bespreken, maar 
in zijn Institutie is dit nergens terug te vinden. 

35 



in verband brengt met de goddelijkheid van de Heilige Schrift1. Maar terecht 
is er op gewezen, dat zijn commentaren een ander beeld vertonen, waaruit 
blijkt dat het getuigenis van de Geest ons niet alleen verzekert van de godde
lijkheid, maar ook en tegelijk van de inhoud der Schrift en dat in haar ganse 
omvang2. Zo verzekert de Geest van de dood en opstanding van Christus3, 
van de waarheid van het Evangelie4, van de geldigheid der beloften5, van de 
goddelijke goedgunstigheid6, van onze aanneming7, van de ganse leer van het 
Evangelie8. De goddelijke autoriteit der Schrift en haar goddelijke inhoud 
vallen dus samen in het ene getuigenis van de Heilige Geest. Want de over
tuiging, die de gelovigen hebben èn over het Woord van God èn over hun 
zaligheid, ja over de ganse religie, is niet ontstaan uit de gewaarwording van 
het vlees of uit kracht van menselijke en filosofische redenen, maar door de 
verzegeling van de Geest9. 

Trouwens deze eenheid van schriftgezag en schriftinhoud behoeven we 
niet alleen uit Calvijns commentaren te halen. Ook uit zijn Institutie blijkt 
telkens de betrokkenheid van deze twee op elkaar, ook al wordt er van het 
getuigenis van de Heilige Geest dan niet altijd gesproken. In Inst. III, 2, 41 
schrijft Calvijn: „want Gods verborgenheden, waartoe datgene, wat tot onze 
zaligheid dient, behoort, kunnen in zichzelf en in hun aard niet gezien wor
den. Maar wij zien slechts in Zijn Woord, van welks waarheid wij zo over
tuigd moeten zijn, dat we voor afgedaan en vervuld moeten houden al wat het 
zegt". De waarheid van de Schrift en de goddelijke autoriteit van de Schrift 

1 Het is dan ook te begrijpen, dat van vele kanten het bezwaar geuit is, dat Calvijn op 
dit punt te formeel gebleven is. Zo J. A. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie, 
1867, S. 380; J. Köstlin, Calvins Institutio nach Form und Inhalt in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung (Th. Stud. undKrit., 1868, S. 412 f.f.); H. Bavinck, a.w. I, bldz. 638. 

2 Vgl. W. Krusche, a.a.O., S. 217. Krusche sluit zich hierin aan bij Dee, a.w. bldz. 163 
v.v. 

3 Comm. in Rom.l'A (CR. 11, 10): ...quum a mortuis resurrexiu sed eam potentiam 
comprehendi, dum cordibus obsignatur per eundem Spiritum. 

4 Comm. in lCor.l:6 (CR. 11, 310): ...nempe quod Euangelii sui veritatem Deus con-
signaverit inter Corinthios, ut certior foret. Dupliciter autem id fieri potuit, vel per mira-
cula, vel per interius Spiritus Sancti testimonium. 

5 Comm. in Eph.l:14 (CR. 79, 154): Ita, accepto Dei Spiritu, promissiones Dei ratas 
habemus, nee timemus periculum retractionis. Non quia Dei promissiones per se infirmae 
sint: sed quia nisi Spiritus testimonio suffulti, nunquam in illis secure acquiescimus. 

6 Comm. in 1 Cor. 2:12 (CR. 11, 342): Ergo hanc esse fidei naturam sciamus, ut certum 
divinae erga se benevolentiae testimonium habeat a Spiritu Sancto conscientia... 

7 Ibidem. Hic autem in universum pronunciat Apostolus, electos Spiritu donatos esse, 
quo testificante, certo sciant se adoptatos esse ad spem aeternae salutis. Vgl. ook Joh. 6:40. 

8 Comm. in 1 Cor. 2:11 (CR. 11, 341): ...non aliter posse comprehendi Euangelii doc-
trinam, quam Spiritus Sancti testimonio. 

9 Comm. in Eph.l:13 (CR. 79, 153): Vera igitur persuasio, quam de verbo, de salute 
sua, de tota religione habent fideles: non est ex sensu carnis, non ex humanis aut philoso-
phicis rationibus sed ex Spiritus obsignatione... 
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kunnen niet gescheiden worden. Zij zijn een eenheid in de Schrift en ook in 
het geloof. Wij moeten vasthouden, zegt Calvijn, dat de geloofwaardig
heid der leer niet eerder bevestigd wordt, dan wanneer we zonder twijfel ervan 
overtuigd zijn, dat God haar grondvester is. Daarom wordt het hoogste be
wijs van de waarheid der Schrift vooral ontleend aan de Persoon Gods, die in 
haar spreekt1. En wanneer het uitgemaakt is, dat het Gods Woord is, dat 
voorgelegd wordt, is er niemand van een zo hopeloze vermetelheid, dat hij 
God, wanneer Hij spreekt, geloof zou durven ontzeggen2. 

Ook hieruit blijkt weer het diepe inzicht van Calvijn, wanneer hij het geloof 
omschrijft als een vaste en zekere kennis van Gods wil jegens ons, waarvan 
het fundament is de vaste overtuiging van de waarheid Gods3. Het laatste is 
de goede grond, waarop de kennis rust4. 

De eenheid van schriftautoriteit en schriftinhoud bestaat daaruit, dat het 
eerste steun en gezag verleent aan het tweede. Het is de eenheid van het fun
dament en het gebouw, dat op het fundament rust5. 

Aan de vraag, welke betekenis het getuigenis van de Heilige Geest heeft 
voor het goddelijk gezag van de Schrift, gaan wij nu verder voorbij. Ze ligt 
buiten de grens van ons terrein van onderzoek6. 

Wat ons vooral interesseert, is de vraag of er naast de werking van het 
Woord nog een tweede daarbijkomende werking nodig is en ook inderdaad 
gevonden wordt, die het Woord in de mens geloof doet vinden. Om op deze 
vraag een antwoord te verkrijgen gaan wij uit van de twee „Grundthesen", 
die P. Althaus bij Calvijn meent te ontdekken: 1. de Geest maakt de objec
tieve evidentie van het Woord pas subjectief tot werkelijkheid, 2. de werking 
van de Geest is van de werking van het Woord niet te scheiden7. 

1 Inst. I, 7, 4 (CR. 30, 58). 
2 Inst. I, 7, 1 (CR. 30, 56). 
3 Inst. III, 2, 6 (CR. 30,402). Het is een van de meest betreurenswaardige ombuigingen 

in de latere gereformeerde theologie geworden, waardoor men deze eenheid van schrift
autoriteit en schriftinhoud niet meer onderkend en erkend heeft. Het geloof werd daardoor 
opgesplitst in een formele actus (historisch geloof: kennis en toestemming) en een materiële 
actus (zaligmakend geloof: het omhelzen van Christus tot vergeving der zonden). 

4 Inst. I, 7, 5 (CR. 30, 60). 
5 In dit licht moet, dunkt mij, de uitspraak van V. d. Linde gezien worden, als hij zegt: 

„Dit doet uitkomen, dat het testimonium niet vooral betrekking heeft op de schriftinhoud, 
maar eraan voorafgaat, als een soort apologie en die inhoud nu dubbel in het centrum der 
belangstelling zet." De critiek van Krusche, als zou V. d. Linde ten onrechte „zwei ganz 
verschiedene, scharf zu unterscheidende Bedeutungen des testimoniums spiritus sancti" bij 
Calvijn ontdekt hebben, is wel enigszins overdreven, wanneer V. d. Linde zelf zegt: „het tes
timonium spiritus sancti, in zijn algemene betekenis, is een spontane verlichting, die niet 
van de regenererende werking van de Geest is te scheiden, maar wel te onderscheiden" (a.w. 
bldz. 78). 

6 Ik verwijs in dit verband naar K. Heim, Das Gewissheitsproblem, S. 274 f.f.; P. Alt
haus, a.a.O., S 203 f.f.; S. P. Dee, a.w. bldz. 114 v.v.; W. Krusche, a.a.O., S. 202 f.f. 

7 Vgl. P. Althaus, a.a.O., S. 213 f.f. 
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We hebben boven reeds gezien, dat de ware kennis van het Woord van God 
nooit anders kan tot stand komen dan door de verlichting (illuminatio) van 
de Heilige Geest. Zonder deze verlichting wordt er door het Woord niets ge
werkt1. Maar ook dat is nog niet genoeg, indien het hart niet door de kracht 
van de Heilige Geest versterkt en gesteund wordt2. Want de ware geloofs
kennis is toch nooit zonder het vertrouwen en de gerustheid van het hart. Dus 
is het geloof op beide wijzen een bijzondere gave van God. Zowel daarin, dat 
het verstand van de mens verlicht wordt tot het smaken van Gods Waarheid, 
alsook hierin, dat het hart in die waarheid bevestigd wordt. 

Dat deze werking van de Geest nodig is, vindt zijn oorzaak in de verdor
venheid van onze natuur. Het Woord van God is wel als een zon, die allen 
aan wie het gepredikt wordt, bestraalt, maar het is zonder enige vrucht te
midden van blinden. En wij zijn allen in dit opzicht van nature blind. Daarom 
kan het in ons hart niet doordringen, tenzij de inwendige Leermeester (magis
ter interior), de Heilige Geest, door zijn verlichting de toegang bereidt3. 
Daarom moet Calvijn met Augustinus het aan het wonder toeschrijven: twee 
horen, de een versmaadt het, de ander „stijgt op". Wie het versmaadt, rekene 
het zichzelf toe, wie „opstijgt", schrijve het zichzelf niet toe4. 

Maar wat is nu het eigene van deze werking van de Heilige Geest ten op
zichte van de werking van het Woord? We kunnen deze vraag beantwoorden 
met wat Calvijn schrijft aan het eind van Inst. III, 2, 35: Hierop komt de 
hoofdzaak neer, dat Christus, wanneer Hij ons door de kracht van zijn Geest 
verlicht tot geloof, ons tegelijk in zijn lichaam inlijft, opdat wij alle goederen 
deelachtig worden. De Heilige Geest maakt de mens dus niet alleen voor het 
Woord ontvankelijk, maar doet hem ook delen in de inhoud van dat Woord5. 

1 Inst. III, 2, 33 (CR. 30, 425). 
2 We merken op, dat Calvijn hier bewust onderscheid maakt tussen de werking van de 

Geest op het verstand en die op het hart. Zo ook in de geloofsdefinitie van Inst. III, 2, 7 
(CR. 30, 403). 

3 Inst. III, 2, 34 (CR. 30, 427). 4 Inst. III, 2, 35 (CR. 30, 427). 
5 In zoverre is het juist, als Dee zegt, dat dit getuigenis een mededeling is niet alleen van 

woorden, maar ook van zaken (a.w. bldz. 120). Maar niet juist is het om hier een scheiding 
aan te brengen. Dit echter doet Dee, wanneer hij het woordkarakter van het getuigenis van 
de Geest geheel uitschakelt, en het beschouwt als de primair wederbarende werking van de 
Geest, voorzover deze zich richt op de wil, welke werking dan buiten het bewustzijn omgaat 
(a.w. bldz. 130). Dee voelt echter wel aan, dat hij hier niet aan alle gegevens recht doet. 
Want Calvijn laat in het spreken over het getuigenis van de Geest ook intellectuele klanken 
horen, terwijl hij ook over het testimonium spreekt als over een voor de gelovigen waar
neembaar gebeuren. De gelovigen voelen dit getuigenis in hun harten, hun geweten rust er
op. Dee kan hier alleen een oplossing vinden door te verklaren, dat het woord testimonium 
door Calvijn (en door de Schrift) figuurlijk is bedoeld. De Geest legt niet in de letterlijke zin 
van het woord een getuigenis afin ons hart (a.w. bldz. 131). 
De grondfout, die Dee hier maakt, is, dat hij uit het oog verliest, hoezeer Woord en zaak bij 
Calvijn een onlosmakelijke eenheid vormen. Getuigenis van de Geest is getuigenis van het 
Woord en meteen ook mededeling van de inhoud van het Woord. Het is dan ook onjuist 
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Christus en al zijn goederen, of anders gezegd, de beloften der barmhartig
heid, die God in zijn Woord ons biedt en die buiten ons waar zijn, doet de 
Heilige Geest ons binnen in ons aanvaarden en tot de onze maken1. De waar
heid van het Woord Gods is waarheid „voor mij". Gods goedgunstigheid 
jegens ons, die gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Chris
tus, wordt door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart 
verzegeld2. 

Deze verbinding tussen de gelovige en de inhoud van het Woord is dus het 
eigen werk van de Heilige Geest. Echter moeten we hier meteen ook de twee
de grondstelling, die P. Althaus bij Calvijn opmerkte, in rekening brengen, 
nl. dat deze werking van de Geest van de werking van het Woord niet te 
scheiden is. Dat de Heilige Geest de gelovige doet delen in Christus en zijn 
goederen, geschiedt weer door middel van het Woord3. Het gaat niet om een 
bijzondere openbaring naast de Schrift. Maar de Geest roept met kracht van 
overtuiging in het hart datzelfde getuigenis uit, dat Hij in de Schrift uitroept4. 
De Geest zelf gaat dus geheel schuil achter het schriftwoord. De uitwendige 
verkondiging van het Woord en de verborgen openbaring van de Heilige 
Geest zijn wel twee verschillende werkingen5, maar zij hebben betrekking op 
hetzelfde object: het Woord van God. De Heilige Geest alleen doet dat Woord 
ingang vinden in ons hart en geeft de zekerheid, dat wat God in zijn Woord 
ons belooft, ons deel is. Vandaar dat de grond van deze zekerheid niet in een 
op zichzelf staand getuigenis van de Geest rust, maar in het Woord van God, 

om de wil van de mens als ontvangend orgaan te zien, omdat de gehele mens dit getuigenis 
ontvangt, met verstand en wil, en dus ook dit getuigenis bewust ervaart. 
Ziet men daarentegen dit testimonium als een primair wederbarende werking van de Geest 
dan verkrijgt het daardoor toch weer een zekere onafhankelijkheid ten opzichte van het 
Woord. De Geest werkt dan wel ten gunste van het Woord, maar toch zonder het Woord, 
wat in strijd is met Calvijns visie op de verhouding van Woord en Geest. Het is daarom te 
begrijpen, dat Woelderink in deze opvatting van Dee een gevaar ziet van een „doperse gees
tesstroming" (De gevaren der doopersche geestesstrooming, 4e dr., 's-Gravenhage 1946, 
bldz. 57 v.). In feite heeft Dee in dit opzicht meer naar Kuyper dan naar Calvijn geluisterd 
(vgl. W. H. Velema, De leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, 's-Gravenhage 1957, 
bldz. 37). Echter is bij Woelderink het gevaar ter anderer zijde niet denkbeeldig, nl. dat hij 
het getuigenis van de Geest laat opgaan in de werking van het Woord. 
Het is inderdaad een smalle, maar toch de enige begaanbare weg, waarop het getuigenis van 
de Geest niet gezien wordt als een werking zonder het Woord, noch gelijk gesteld wordt met 
de werking van het Woord. De uitdrukking „cum verbo" moet in haar beide delen worden 
rechtgedaan. „Cum" is niet „per", noch „sine". 

1 //irf. m , 2, 16 (CR. 30,411). 
2 Inst. III, 2, 7 (CR. 30, 403). 
3 Hierin distancieert Calvijn zich duidelijk van de doperse scheiding tussen Woord en 

Geest. 
4 J. G. Woelderink, a.w. bldz. 56 v. 
5 Comm. in Jes. 54:13 (CR. 65, 276): Docet autem nos bifariam Dominus: externa 

praedicatione, et arcana revelatione Spiritus Sancti. 
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in zijn beloften en vooral in de waarheid daarvan. De grond van het geloof 
valt samen met het voorwerp van het geloof1. Het getuigenis van de Heilige 
Geest is dus deze grond niet, het is wel de oorzaak van het geloof2. De Geest 
doet ons het Woord in zijn kracht ervaren en verwekt zo in ons de zekerheid 
aangaande de inhoud van dit Woord, en bewerkt ons deelhebben daaraan. 

Uit hetgeen boven gezegd is, is ons gebleken, dat de zekerheid van het ge
loof door Calvijn met kracht is geleerd. Tenslotte willen wij in verband daar
mee enkele dingen naar voren brengen, die bij hem een minder centrale plaats 
innemen. Allereerst stellen wij de vraag, of Calvijn ook verschillende trappen 
kent in het geloof. Wij denken hierbij vooral aan de later veel voorkomende 
onderscheiding tussen het toevluchtnemend en het verzekerd geloof, waarbij 
door velen het eerste tot het wezen en het tweede tot het welwezen van het ge
loof gerekend werd. 

Nu is het zonder meer duidelijk, dat Calvijn inderdaad verschillende trap
pen in het geloof gekend heeft. Immers is de Geest niet slechts een beginner 
des geloofs, maar Hij vermeerdert het ook trapsgewijze, totdat Hij ons door 
het geloof brengt tot het hemels koninkrijk3. Ook in verband met de recht
vaardiging spreekt hij van het begin en haar gedurige voortgang4. Terwijl hij 
van de wedergeboorte zegt, dat zij niet op een ogenblik, of dag, of jaar wordt 
volbracht, maar door voortdurende, soms ook langzame voortgang doet God 
de verdorvenheden van het vlees in zijn uitverkorenen te niet5. 

Maar hoewel Calvijn aan het ontwikkelend en organisch karakter van het 
geloof ten volle recht doet, wil hij hierdoor toch niet de minste afbreuk doen 
aan de zekerheid als wezenlijke eigenschap van het geloof. Want zodra de 
minste droppel van het geloof in onze harten is ingedruppeld, beginnen wij 
reeds het vriendelijke en goedgunstige gelaat van God te aanschouwen, welis
waar uit de verte en op een afstand, maar toch wel met een zo vaste blik, dat 
wij weten, dat wij het ons geenszins inbeelden. Naarmate wij dan vorderingen 
maken, zoals wij voortdurend moeten doen, komen wij, als het ware nade
rend, tot een aanschouwing van meer dichtbij. Daardoor is deze des te zeker
der en wordt ze ons bij voortgang steeds meer vertrouwd6. Twee dingen ko
men hierin duidelijk naar voren. In de eerste plaats blijkt, dat Calvijn zeer 
bewust een ontwikkeling kent in het geloof. Er is een begin, waarin wij nog 

1 Vgl. S. P. Dee, a.w., bldz. 126. Dee weerlegt op grond hiervan de mening van K. Heim, 
die op dit punt bij Calvijn een cirkelredenering constateerde. Zie ook W. Krusche, a.a.O., 
S.212f. 

2 Vgl. W. Krusche, a.a.O., S. 208: „Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes ist also 
nicht der Grund für unsere Gewissheit - dieser Grund ist vielmehr die evidente Schrift 
selbst -, sondern das testimonium ist die diese Gewissheit bewirkende Ursache. 

3 Inst. III, 2, 33 (CR. 30, 426). 
4 Inst. III, 14 (CR. 30, 564). 
5 Inst. III, 3, 9 (CR. 30, 440). 
6 Inst. III, 2, 19 (CR. 30, 413). 

40 



met veel onwetendheid zijn bevangen1, maar die langzamerhand verdwijnt. 
En deze ontwikkeling betreft ook de zekerheid van het geloof. Naarmate wij 
vorderingen maken, worden wij des te zekerder2. Maar aan de andere kant 
stelt Calvijn, dat deze zekerheid van het begin af aan het geloof eigen is. Want 
ondanks de onwetendheid wordt het geloof, ook in het begin, niet verhinderd 
om een duidelijke kennis van Gods wil te hebben, wat in het geloofde eerste 
en voornaamste rol speelt. Calvijn vergelijkt dit met iemand, die, in de gevan
genis opgesloten, door een klein venster de stralen van de zon slechts ten 
halve ziet schitteren, maar die toch met zijn ogen geen twijfelachtige glans op
vangt. Zo worden ook wij, ofschoon Gods licht slechts een weinig ons be
straalt om zijn barmhartigheid te doen zien, voldoende verlicht om een gron
dige gerustheid te verkrijgen3. 

Een onderscheiding tussen toevluchtnemend en verzekerd geloof kent Cal
vijn dus niet4. Integendeel, er zijn uitspraken, die deze onderscheiding afwij
zen. Calvijn is het met Bernardus eens, als hij zegt, dat wanneer wij geloven, 
dat de zonden niet kunnen worden vergeven dan door God alleen, wij dan 
tevens moeten weten, dat ze ons vergeven zijn5. 

In de tweede plaats willen wij nog vragen naar de continuïteit van het ge
loof. Dat Calvijn deze continuïteit geleerd heeft, kan niet worden ontkend. 
Maar de vraag is, hoe hij haar beschouwt. Moeten we haar zoeken in een 
zeker geloofsvermogen (habitus fidei), vanwaaruit de daad van het geloof op
komt (actus fidei), zoals de roomse scholastiek vóór hem en de gereformeer
de scholastiek na hem geleerd hebben? Of moeten wij ook hier van de mens 
afzien en ons richten op het Woord? 

Kromsigt past dit schema van habitus fidei-actus fidei inderdaad op Calvijn 
toe, en zegt, dat Calvijn het geloof niet in de actus laat opgaan, maar dat hij 
erkent, dat er ook een zekere habitus fidei is, al komt, zo voegt Kromsigt er 
aan toe, deze uitdrukking bij Calvijn nog niet voor6. 

Ook Dee meent deze habitus fidei bij Calvijn te vinden, maar ziet haar dan 
in de zin van het ingewikkeld geloof, zoals Calvijn dit ziet7. De hoveling en de 
Samaritanen zouden dan zulk een geloof gehad nebben. Echter is het niet ver
helderend om hier de term „habitus fidei" in te voeren. In ieder geval is er 
geen recht tot de bewering, dat Calvijn hier fides implicita noemt „wat men in 
de scholastiek reeds noemde en na hem weer is gaan noemen fides habitua-
lis"8. 

Echter wordt er bij Calvijn wel van het zaad en de wortel van het geloof 
(semen, radix fidei) gesproken. Zo verzekert hij, dat de wortel van het geloof 

1 Inst. III, 2, 3 en 4 (CR. 30, 399). 
2 Inst. III, 2, 19 (CR. 30, 413). 3 Ibidem. 
4 Vgl. P. J. Kromsigt, a.w., bldz. 253. 
5 Inst. III, 2, 41 (CR. 30, 432). 
6 a.w., bldz. 247. 7 a.w., bldz. 99 v. 8 a.w. bldz. 94. 
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nooit uit een vroom hart wordt uitgeroeid, maar veeleer in het diepste deel 
vastgehecht blijft, hoezeer hij ook wordt geschokt en her- en derwaarts schijnt 
te neigen1. Het licht van het geloof wordt nooit zo uitgedoofd, of het blijft 
tenminste als onder de as verborgen2. Want zoals het Woord een onverderfe
lijk zaad is, zo ook zijn vrucht, die daaraan gelijk is en waarvan de spruit 
nooit verdort en geheel vergaat. 

Maar in deze zelfde paragraaf blij kt het duidelijk, dat Calvijn zich hier niet 
beweegt in het scholastieke schema van habitus- en actus fidei. Hij spreekt 
hier over de aanvallen, die het geloof heeft te verduren. En het geloof is ook 
inderdaad tegen deze aanvallen bestand. Maar niet vanwege zijn eigen kwali
teit of habitus, maar omdat het zich wapent en versterkt met het Woord van 
God, omdat het zich nooit het vertrouwen op Zijn barmhartigheid laat 
ontnemen, omdat déze gedachte de overhand houdt, dat de gelovigen God 
in hun nabijheid hebben en dat Hij zorgt voor hun redding. M.a.w. de 
continuïteit van het geloof is te danken aan de continuïteit van zijn voor
werp, de onwankelbare vastheid van het Woord, de standvastige genade 
en trouw van God3. In die zin kan de wortel van het geloof niet worden 

1 Inst. III, 2, 21 (CR. 30, 415). 
2 Calvijn schijnt hier aan het geloof een substantieel karakter toe te kennen. Zo in 

Comm. in Joann.20:28 (CR. 75, 443) naar aanleiding van Thomas' twijfel: Ad haec tam 
subita acclamatio fidem non prorsus in eo fuisse extinctam demonstrat, quamvis suffocata 
esset. Ergo verum esse apparet quod jam dixi, fidem quae abolita videbatur, latuisse velut 
obrutam in ejus corde. Idem et multis interdum contingit... unde colligimus, purgatis im-
pedimentis emergere bonum semen quod jacebat oppressum. Zo ook als hij spreekt over de 
vonk van het geloof: Atqui brevi Prophetae admonitione tam subito in viam revocatur, ut 
colligere promptum sit igniculum aliquem, licet demersus esset, stetisse tarnen in ejus ani
mo, qui mox in flammam erumperet. Vgl. Comm. in Joann.13:18 (CR. 75, 311): Deinde 
vivam in illis radicem habet, quae evelli nunquam potest. Comm. in Uoann.3:9 (CR. 83, 
337): Ego tarnen non dubito quin semen illud, quo electos suos regenerat Deus, ut est in-
corruptibile, ita perpetuam vim retineat... sed tarnen quo tempore videbatur extincta esse 
omnis in eo pietas, carbo vivus sub cineribus latebat. Conatur quidem Satan evellere quic-
quid Dei est in electis: sed ubi plurimum illi permittitur, manet semper occulta radix, quae 
deinde pollulat. 

Toch wordt door Calvijn ook hier de diepste grond van de geloofscontinuïteit aange
wezen in de verborgen bewaring van God. Comm. in Joann.20:2$ (CR. 75, 444): Statuen-
dum tarnen est, Deum occulto freno electos suos retinere ne exitialiter cadant. Christus 
waakt over de zielen: Comm. in Joann.l3:lS (CR. 75, 311): nos Christus habemus custo-
dem, quia manu sua nos regit, virtuteque sua tuetur. 

3 De perseverantia is gegrond in de virtus Dei. Comm. in lPetr.l: 5 (CR. 83, 211): nam 
ideo virtute Dei stare nos affirmat, ne qua ex propriae infirmitatis conscientia haesitatio nos 
sollicitet. Quamlibet igitur infirmi simus, salus tarnen nostra non est instabilis, quia Dei 
virtute fulcitur. Ergo sicuti fide protegimur, ita fides ipsa suam in Dei virtute stabilitatem 
habet. In Comm. in Rom.16:21 (CR. 77,290) wordt de grond gelegd in het Evangelie: ...ubi 
vides, Euangelium non promittere nobis tantum praesentem gratiam, sed afferre quoque 
nobis certitudinem gratiae perpetuo duraturae. Neque enim illic se modo Patrem esse in 
praesentia denunciat Deus, sed ad extremum fore. Vgl. ook Comm. in Joh.S:31 (CR. 75 , 
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uitgeroeid, omdat het geloof wortelt in God zelf1. Daarom vergaat het 
zaad van het geloof niet, omdat het zaad van het Woord onverderfelijk is2. 

Tot deze zelfde conclusie komt W. Kolfhaus, wanneer hij hierover spreekt 
vanuit het gezichtspunt van de gemeenschap van de gelovige met Christus3. 
Calvijn legt daarbij de nadruk op het zijn in Christus. Deze eenheid met 
Christus is niet het begin van een ontwikkeling, die zich automatisch voortzet 
en voltooit, maar van het begin tot het einde werk van de Heilige Geest, die in 
ons het geloof schept en onderhoudt van ogenblik tot ogenblik4. 

Men heeft daartegenover gewezen op het feit, dat Calvijn toch ook een ge
loof bij kinderen mogelijk acht. Juist hier spreekt hij van een zaad van de 
toekomstige bekering en het toekomstig geloof, dat door de verborgen wer
king van de Geest reeds in de kinderen besloten ligt5. Men zou hier dus de 
voorstelling van de habitus fidei uit kunnen halen, ook al noemt Calvijn deze 
uitdrukking niet. 

Dit is echter niet juist. Calvijn spreekt hier van een zaad, dat later zal uit
groeien tot een volwassen vrucht, zodat er van het zaad zelf niets meer over
blijft. Maar in de onderscheiding tussen habitus- en actus fidei, is de habitus 
fidei niet zozeer bedoeld als een pril stadium in het geloof, maar als een con
tinue basis, van waaruit de actus fidei opkomt. De habitus fidei is als het ware 
een blijvende substantie in de ziel. Dat geldt niet van het semen, zoals Calvijn 
het hier bedoelt. 

We kunnen dus de conclusie trekken, dat Calvijn wel de continuïteit van 

202). In Comm. in 1 Cor.X: 9 (CR. 77,312) wijst Calvijn op de constantia in God, waarin de 
constantia fidei gefundeerd ligt. Ook de roeping geeft deze vastheid, daar zij in de verkiezing 
gegrond is, waarvan de Geest getuigt. De duurzaamheid van de genade ligt verankerd in de 
duurzaamheid van de roeping. Vgl. Comm. in lThess. 5:24 (CR. 80, 180): Observa autem 
quo argumento perpetuum illis Dei auxilium promittat: nempe quia eos vocavit, quibus 
verbis significat, sperandam esse gratiae continuationem, ex quo semel Dominus nos sibi in 
filios cooptavit... Ergo vocatio testimonium nobis aeternae gloriae esse debet. Dat Calvijn 
de perseverantia niet laat voortkomen uit het wezen van een habitus fidei, blijkt tenslotte 
ook daaruit, dat hij de gave van de volharding (donum perseverantiae) telkens weer be
schouwt als een opgave aan de christen in de practijk van zijn leven. De perseverantia reali
seert zich in een volharden in het gebed, de sana doctrina, een vroom en heilig leven. Vgl. 
Comm. in JudamlO (CR. 83, 498): Ergo quoties de fidei constantia agitur, ad preces con-
fugiendum est. Zie ook Act.1:4, 4:30, Rom.l2:12, Hebr. 3:6. 

1 Men herinnere zich, wat wij gezegd hebben over Calvijns leer aangaande het beeld 
Gods (bldz. 23). De continuïteit van de genade Gods, die door Woord en Geest in de men
selijke geest wordt „eingepragt", garandeert de continuïteit van het antwoord van de mens 
op deze genade. 

2 Inst. III, 24, 6 (CR. 30, 717), Comm. in Joann.$:31 (CR. 75, 202): ...in verbo suo 
radices egerint, ut in eo maneant. 

3 a.a.O., S. 50. 
4 Comm. in Matth.20:2l (CR. 74, 553): ...rogandus est (Deus) non modo ut fidem no

bis inspiret, sed ut puram conservet ab omni mixtura. 
5 Vgl. S. P. Dee, a.w., bldz. 96. 
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het geloof gekend heeft, maar niet daarbij uitgaande van de onderscheiding 
tussen habitus- en actus fidei, maar van de vastheid van het voorwerp, waar
op het geloof zich richt1. 

4. H E T VOORWERP VAN HET GELOOF 

Calvijn maakt in zijn behandeling van het geloof geen opzettelijke onder
scheiding tussen de fides qua en de Mes quae. Vandaar dat we telkens reeds 
over het voorwerp van het geloof gesproken hebben. We kunnen zelfs zeggen, 
dat het voorwerp van het geloof bepalend is voor de ganse geloofsbeschou-
wing van Calvijn. Het is dan ook niet nodig om hier nog uitvoerig erop in te 
gaan. 

We zagen reeds, dat Calvijn aan de ene kant het gehele Woord ziet als voor
werp van het geloof, maar aan de andere kant in het bijzonder de beloften van 
Gods barmhartigheid. Want daarin vooral is het geloof gegrond2. Vandaar 
dat de kennis van God zonder meer niet genoeg is. Op Christus moeten onze 
ogen worden gericht, want Hij is het uitgedrukte beeld van de Vader3. Alleen 
door de kennis van Christus komen we tot de kennis van de Vader, en kunnen 
wij voor Hem bestaan4. 

Calvijn heeft het voorwerp van het geloof dus niet eng begrensd. Dit geldt 
ook in deze zin, dat hij het geloofsvoorwerp niet uitsluitend stelt in eschatolo-

1 In dit verband willen wij erop wijzen, dat Calvijn ook kent het z.g. tijdgeloof. Want de 
ervaring leert volgens Calvijn, dat de verworpenen somtijds door een nagenoeg gelijk ge
voelen worden getroffen als de uitverkorenen, zodat zij zelfs niet naar hun eigen oordeel in 
enig opzicht van de uitverkorenen verschillen. En daarom ligt er niets ongerijmds in, dat 
hun door de Apostel een smaak van de hemelse gaven en door Christus een tijdelijk geloof 
worden toegeschreven. Het kenmerkende verschil ligt daarin, dat, ofschoon er een grote ge
lijkheid en verwantschap is tussen Gods uitverkorenen en hen, die met een voorbijgaand 
geloof voor een tijd begiftigd worden, toch alleen in de uitverkorenen dat vertrouwen 
krachtig leeft, waarvan Paulus roemt, dat zij volmondig roepen: Abba, Vader (Gal.4:6) 
Inst. III, 2, 11. (CR. 30, 406). Het persoonlijke element van de aanneming tot kinderen 
wordt gemist. En dat is juist de kern, waarom alles draait. Daarom is dit schijnbeeld van 
het geloof niet waard geloof genaamd te worden. Inst. III, 2,10 (CR. 30,405). Er is slechts 
één geloof der vromen, gelijk de Schrift leert (Inst. III, 2, 9, CR. 30, 405). 

2 Comm. in Hebr. 11:11 (CR. 83,154): Semper enim tenenda est mutua inter verbum Dei 
et fidem nostram relatio. Sed quia in Dei benevolentia praecipue fundatur fides, ideo 
quodlibet verbum, quamvis profectum ex ejus ore, sufficeret: sed requiritur promissio 
gratiae testis. Haec vera est fides, quae et Deum loquentem audit, et promissione ejus 
nititur. 

3 Comm. in Joann.lA'.l (CR. 75, 321): ...quia ut Christus est expressa Patris effigies, ita 
primum oculos in eum conjicere oportet: et hac etiam causa ad nos descendit ut fides nostra 
ab ipso incipiens, ad Patrem conscendat. 

4 Comm. in Joann. 17:3 (CR. 75, 376): ...sensus est, Deum Mediatore demum inter-
posito cognosci. 
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gisch licht1. Want hoewel het aan het geloof eigen is, dat het over de tijd van 
dit leven heen zich uitstrekt tot in de toekomende onsterfelijkheid2, dit doet 
echter er niets aan af, dat we door het geloof ook nu de inhoud van de beloften 
ontvangen en ervaren. De volle openbaring moet nog wel wachten, maar in 
het Woord vinden wij door het geloof nu reeds de zaligheid. Want de zalig
heid is het leven voor God, dat begint vanaf onze wedergeboorte3. Deze zelf
de breedheid vinden wij ook bij het noemen van de goederen, die Christus 
aan de gelovige meedeelt. Wel staat de vergeving der zonde op de eerste 
plaats4, want dat is de hoofdzaak van ons heil, dat God ons met het te niet 
doen van alle vijandschap in genade heeft aangenomen (Ef.2:14). Maar juist 
daarom heeft het geloof, na zo Gods liefde aangegrepen te hebben, alle be
loften van het tegenwoordige en toekomende leven en het veilige bezit van 
alle goederen5, ook de vernieuwing van het leven hier op aarde. Want het ge
loof aanvaardt Christus niet slechts tot rechtvaardigheid, vergeving der zon
den en vrede, maar ook tot heiligmaking en een bron van levend water6. De 
gelovige richt zich op Christus en al zijn weldaden7. 

Ook kent Calvijn nog de onderscheiding van algemeen en bijzonder geloof. 
Beide richten zich op de beloften van God. Maar God belooft ook bijzon
dere beloften en het geloof, dat zich daarop richt, is het bijzondere geloof8 

De fides particularis kan bij Calvijn een ongunstige betekenis hebben. Ze 
heeft dan veel weg van wat later het wondergeloof is genoemd. Door deze 
fides particularis wordt niet de gehele Christus aangenomen tot verlossing, 
rechtvaardigheid en heiligmaking, maar voorzover slechts wonderen in zijn 
naam worden gedaan. Een dergeüjk geloof heeft Judas gehad die daardoor 
ook wonderen gedaan heeft9. 

1 Zo M. Schulze, Meditatio futurae vitae. Ihr Begriff und ihre herrschende Stellung im 
System Calvins, S. 62. Dee heeft deze opvatting op afdoende wijze weerlegd (a.w. bldz. 60 
v.v.). Ook P. Brunner gaat te ver, wanneer hij beweert, dat bij Calvijn „das Hinausschreiten 
über die Zeitraume dieses Lebens" en „das Sich-hin-strecken zur künftigen Unsterblich-
keit" het meest betekenisvolle is in het geloof, ja de kern van zijn wezen (a.a.O. S. 148). 

2 Inst. III, 2,40 (CR. 30, 431). 
3 Comm. in 2 Tim. 2:10 (CR. 80, 364): Salus nostra est Deo vivere, quae incipit a rege-

neratione nostra. 
4 Comm. in Joann.9:37 (CR. 75, 232): Atqui hoc in fide praecipuum est, ut sciamus 

sacrificio mortis ejus expiata esse peccata, et nos Deo reconciliatos esse... Daarna volgen 
andere weldaden van Christus. 

5 Inst. III, 2, 28 (CR. 30, 420). 6 Inst. III, 2, 8 (CR. 30,404). 
7 Comm.inJoann.3:16(CR.75,65):QuandoigiturChristumcummortissuaeefficaciaet 

resurrectionis fructu amplectitur fides, non mirum est si per eam Christi quoque vita potimur. 
8 Comm. in Luc.l :18 (CR. 73, 19): Est enim generalis fides, quae promissionem aeter-

nae salutis amplectitur et gratuitae adoptionis testimonium. Quemadmodum autem, post-
quam nos semel recepit Deus in gratiam, specialiter multa promittit, quod nos pascet, eri-
piet ex periculis, erit vindex innocentiae nostrae, vitam tuebitur, ita specialis quaedam est 
fides, quae singulis hujusmodi promissionibus respondet. 

9 Comm. in 1 Cor.12:$ (CR. 77, 500): Fides particularis est, quae non totum Christum 
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5. G E L O O F EN UITVERKIEZING 

Wij willen nog in het kort de verbanden nagaan, waarin Calvijn het geloof 
heeft geplaatst. Het blijkt dan, dat wij vooral te letten hebben op het verband 
tussen geloof en uitverkiezing, geloof en wedergeboorte en geloof en recht
vaardiging. Het gaat ons in deze verbanden vooral om die aspecten, welke in 
latere tijd telkens opnieuw aan de orde zijn gekomen. 

De vraag naar het verband tussen geloof en uitverkiezing is in het Calvijn-
onderzoek voortdurend van grote actualiteit en betekenis gebleken. Dikwijls 
heeft men Calvijn verweten, dat hij de gehele verlossingsleer aan die van de 
uitverkiezing ondergeschikt heeft gemaakt1. 

Het kan niet ontkend worden, dat Calvijn aan de leer der uitverkiezing een 
belangrijke plaats toekent, hoewel hij haar eerst in het derde boek van zijn 
Institutie behandelt2. 

Calvijn begint met erop te wijzen, dat het verbond des levens niet bij alle 
mensen zonder onderscheid gepredikt wordt, en bij hen, wie het gepredikt 
wordt, niet op gelijke wijze of voortdurend dezelfde plaats vindt. En het is niet 
te betwijfelen, of deze verscheidenheid dient ter volvoering van het welbe
hagen van Gods eeuwige verkiezing3. Calvijn legt hier dus de nadruk op de 
feitelijke situatie, die de ervaring hem leert4. Het Evangelie wordt wel aan 
allen aangeboden tot behoud, zijn mogendheid treedt evenwel niet overal aan 
de dag5. Daarom moet niemand menen, dat overal, waar de prediking zich 
doet gelden, het geloof zonder twijfel noodzakelijk volgt. 

Want de prediking heeft alleen uitwerking, wanneer God met het licht van 

in redemptionem, justitiam et sanctificationem apprehendit: sed quatenus tantum in ejus 
nomine eduntur miracula. Talem habuit Judas et per eam miracula etiam edidit. 

In Inst. III, 2,9 (CR. 30,405) schrijft Calvijn n.a.v. 1 Cor.13: „onder krachten en geloof 
verstaat hij (Paulus) hetzelfde, nl. het vermogen om wonderen te doen. Daar deze kracht of 
dit geloof een afzonderlijke gave Gods is, welke een goddeloze kan bezitten en misbruiken, 
is het geen wonder, wanneer zij van de liefde wordt gescheiden." 

1 O. Ritschl, a.a.O., III, S. 166: „Zugleich damit wird jedoch positiv die ewige göttliche 
Erwahlung in Christo als das Fundament für die Architektur der christlichen Lehre behaup-
tet und dadurch mittelbar die ganze Erlösungslehre dem Erwahlungsgedanken unterge-
ordnet." Ritschl ziet hier Calvijn van begin af aan een andere weg inslaan dan Luther. 

2 Inst. III, 21-24. Wat betreft de ontwikkeling bij Calvijn in de plaatsing van de leer der 
praedestinatie, zie men A. D.'R. Polman, Depraedestinatie-leer van Augustinus, Thomas van 
Aquino en Calvijn, Franeker 1937. 

3 Inst. III, 21,1 (CR. 30, 679). 
4 Dat Calvijn echter niet alleen de ervaring laat beslissen, maar vooral de Heilige Schrift 

zelf, blijkt daaruit, dat hij een geheel hoofdstuk (III, 22, CR 30, 687 seq.) wijdt aan „de beves
tiging van deze leer door getuigenissen der Schrift". Vgl. ook Inst. III, 21, 2 v.v., (CR. 30, 
680 seq.) waar Calvijn erop wijst, dat hij zich uitsluitend wil binden aan het Woord tegenover 
hen, die over de praedestinatie óf meer óf minder willen weten dan God heeft geopenbaard. 

5 Comm. in Rom.X :16 (CR. 11,19): Offertur quidem Euangelium omnibus in salutem: 
sed non ubique apparet ejus potentia. 

46 



zijn Geest verschijnt, of anders gezegd, wanneer de inwendige roeping met de 
uitwendige gepaard gaat. Want de algemeenheid van de beloften alleen en op 
zichzelf maakt de zaligheid niet algemeen voor allen1. 

Calvijn weet wel, dat de verkiezing naar de mening van velen een ingewik
keld vraagstuk is. Maar we mogen haar toch niet uit de weg gaan. Nooit 
zullen wij duidelijk, gelijk het behoort, overtuigd zijn, dat ons behoud uit de 
bron van Gods onverdiende barmhartigheid vloeit, voordat ons zijn eeuwige 
verkiezing bekend geworden is, die Gods genade verheerlijkt2. Calvijn stelt 
dus meteen ook de positieve zijde van de uitverkiezing op de voorgrond. Zij, 
die de verkiezing willen verzwijgen, verduisteren dan ook boosaardig datgene, 
wat heerlijk en volmondig behoorde geprezen te worden, gelijk de Schrift 
zelf dat doet. 

Hoewel Calvijn dus reeds de prediking van het „verbond des levens" als 
een element van de verkiezing beschouwt, zou ze toch op zichzelf geen dege
lijk bewijs van de verkiezing zijn, omdat de prediking ook de verworpenen 
gemeen is. De verkiezing in haar eerste zin is algemeen (electio generalis). Zij 
verbindt zich met de algemene, uitwendige roeping (vocatio universalis, vo-
catio externa)3. Deze brengt niet tot behoud. Ook de verworpenen delen erin. 
Daarom is er ook nog een electio specialis, die zich realiseert op het terrein 
van de electio generalis. En zij is de werkelijke verkiezing tot behoud4. Deze 
laatste voltrekt zich door middel van de inwendige roeping (interior vocatio), 
in de krachtige roeping door Woord en Geest. In het samengaan van Woord 
en Geest realiseert zich dus de verkiezing. Tot de verworpenen komt alleen 
het Woord. Maar wanneer het tot de uitverkorenen komt, dan geeft de Geest 
aan de uitwendige prediking haar effect5. 

Van het grootste belang is nu de vraag, of deze verkiezingsleer geen sta-in-
de-weg is om te komen tot de zekerheid, dat wij delen in de genade van Chris
tus. Kunnen wij van onze verkiezing zeker zijn, en zo ja, hoe kunnen wij dat? 
P. Althaus merkt op, dat de heilszekerheid bij Calvijn inderdaad door zijn 

1 Comm. in Rom.\0\\6 (CR. 11, 206): ...ne quis scilicet fidem necessario sequi putaret 
ubicunque viget praedicatio... atque ita ab externa hominis voce distinguitur interior voca
tio, quae sola efficax est, et solis electis propria. Neque enim promissionum generalitas sola 
et per se communem omnibus salutem facit. Vgl. ook Joh. 3:16 en Hand.13:48. 

2 Inst. 111,21,1 (CR. 30,679). Vgl. ook Comm. inActaU:4S(CR.16,314): Jamsifideiet 
salutis causa est Dei electio, qua nos ad vitam ordinat, nihil dignitati vel meritis residuum sit. 

3 Deze uitwendige verkiezing en roeping is het volk Israël als geheel ten deel gevallen, 
Inst. III, 21, 7 (CR. 30, 685). Ze is ook van toepassing op de kerk in haar geheel. Vgl. W. 
Krusche, a.a.O., S. 234. 

4 Calvijn spreekt van een tweede trap (secundus gradus), die, vergeleken met de alge
mene verkiezing, meer ingeperkt is, of waarin Gods meer bijzondere genade te zien is, Inst. 
III, 21, 6 (CR. 30, 684). Ook wordt ze genoemd „secunda electio" en „vera electio" 
(Comm. in Rom. 9:6, CR. 11, 175). 

5 Comm. in Rom. 8 :30 (CR. 77,161): Hoc vero testimonium non in sola externa prae-
dicatione consistit, sed adjunctam habet efficaciam Spiritus, quia de electis agitur. 
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verkiezingsleer wordt bedreigd. Immers ook de verworpenen geloven. Dus 
moet het geloof op zijn echtheid worden onderzocht. Daardoor treedt er een 
reflexie op, die het geloof zelf tot voorwerp heeft. Dit wordt nog versterkt 
door de scheiding tussen Woord en Geest, die ook door de dubbele praedes-
tinatie wordt beheerst. Het Woord kan ook „erfolglos" zijn, zonder de wer
king van de Heilige Geest. Daarom wordt het begrijpelijk, dat het ongereflec
teerde vertrouwen op het Woord der belofte niet meer alleen de grote last van 
de heilszekerheid kan dragen. Dit geeft bij Calvijn reeds deze ontwikkeling te 
zien, nl. dat het geloof geen heilszekerheid is, maar dat de heilszekerheid zich 
fundeert op het geloof. En de echtheid van het geloof moet weer bewezen 
worden uit de vruchten. Hier komt, volgens Althaus, de verwantschap tussen 
Calvinisme en Piëtisme tot openbaring1. 

Het is duidelijk, dat we hier terechtkomen bij de leer van de syllogismus 
practicus. Daarbij gaat het dan vooral om twee vragen 1. Heeft Calvijn deze 
syllogismus practicus geleerd? 2. Indien dit het geval is, vormt zij dan bij Cal
vijn een bedreiging van het geloof als onmiddellijke daad van vertrouwen? 

De vraag, of Calvijn de syllogismus practicus geleerd heeft, wordt ver
schillend beantwoord. W. Niesel geeft daar een beslist ontkennend antwoord 
op. „Calvin lehrt nirgends den Syllogismus practicus"2. En hij meent dit dui
delijk te kunnen maken uit zowel wat Calvijn daarvan schrijft in zijn Institutie 
als in zijn commentaren3. Anderen echter ontlenen aan dezelfde uitspraken 
de conclusie, dat Calvijn juist wel de syllogismus practicus geleerd heeft4. 

Calvijn zelf weet echter, hoe nauw het in dit opzicht luistert. Want het kan 
zijn, dat, wanneer de vraag „welke openbaring hebt gij van uw verkiezing" 
eenmaal bij iemand kracht gekregen heeft, zij de ellendige mens of voort
durend martelt met vreselijke kwellingen of hem geheel en al verbijsterd 
maakt5. Maar dat is juist het zekere bewijs, dat dergelijke mensen zich de 
praedestinatie verkeerd voorstellen. Want zij speuren de eeuwige raad Gods 
na zonder zijn Woord. Maar om zeker te zijn van onze zaligheid, moeten wij 
bij het Woord beginnen6. Dat betekent voor Calvijn hetzelfde als bij Gods 
roeping beginnen en in haar eindigen7. En dat is weer niets anders dan de 

1 a.a.O., S. 192-194. 
2 a.a.O., S. 170. Vgl. ook Syllogismus practicus! uit: Theologie und Geschichte der refor-

mierten Kirche. Festgabefür E.F.R. Muller, Neukirchen 1933, S. 159 f.f. 
3 1 Joh.3:14 en 19, 2Petr.l :10, vgl. W. Niesel, Die Theologie Calvins, S. 172-182. 
4 Zo vooral K. Barth, Kirchliche Dogmatik, Zürich, 1946. II, 2, S. 367-372; L. v. d. 

Zanden, Praedestinatie, Kampen 1949, bldz. 116-135; G. C. Berkouwer, De verkiezing 
Gods, Kampen 1955, bldz. 350 y.v. 

5 Inst. III, 24, 4 (CR. 30, 714). 
6 Inst. III, 24, 3 (CR. 30, 714). 
7 Inst. III, 24, 4 (CR. 30, 715). Vgl. ook Comm. in Joann. 6:40 (CR. 75, 147): Electio 

Dei per se occulta est et arcana: eam Dominus vocatione qua nos dignatur, patefacit... ita 
quum efficaciter nos Deus ad fidem Christi vocavit, hoc perinde apud nos valeat acsi insculp-
to sigillo suum de salute nostra decretum comprobaret. Zie ook 1 Cor.1:9. 
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ogen tot Christus wenden, daar Hij alleen de bron van het leven is en het 
anker van de zaligheid1. Daarom wordt ook gezegd, dat God hen, die Hij tot 
kinderen aangenomen heeft, niet verkoren heeft in henzelf, maar in zijn Chris
tus, want Hij kon hen niet Hef hebben anders dan in Hem. En indien wij in Hem 
uitverkoren zijn, zullen wij de zekerheid van onze verkiezing niet vinden in 
onszelf, en zelfs niet in God de Vader, indien wij ons Hem alleen, zonder de 
Zoon, voorstellen. Christus is de spiegel, waarin wij onze verkiezing behoren 
te aanschouwen. 

Wanneer wij deze woorden van Calvijn op zichzelf beschouwen, zou de 
conclusie voor de hand liggen, dat er bij hem van een syllogismus geen sprake 
is2. Echter moet het ons niet ontgaan, dat Calvijn meerdere malen spreekt 
van „in de eerste plaats" en „beginnen met". Met het Woord en de roeping 
beginnen. In de eerste plaats de ogen tot Christus wenden. 

Is er dan nog iets anders, dat een tweede plaats inneemt? Inderdaad. Want 
Calvijn vervolgt: tot bevestiging van het vertrouwen komt hierbij nog een 
andere vastheid der verkiezing3. Calvijn doelt dan op de gelovige aanneming 
van Christus als vrucht van de roeping Gods. Indien wij weten willen, of 
onze zaligheid een voorwerp van Gods zorg is, moeten wij onderzoeken of 
Hij ons aan Christus heeft opgedragen. Indien wij er ook aan twijfelen, of wij 
door Christus „in trouw en bewaring" zijn aangenomen, komt hij onze twij
fel tegemoet, omdat Hij zichzelf uit eigen beweging tot Herder aanbiedt 
(Joh. 10:3). Laat ons dus Christus aannemen, die ons vriendelijk is voorge
steld en die ons tegemoet komt. En Hij zal ons tot zijn kudde rekenen en in 
zijn stal besloten houden4. Met de andere vastheid der verkiezing bedoelt 
Calvijn dus het geloof als de subjectieve pool van het Woord, waarvan de 
roeping de objectieve is5. Vandaar dat Calvijn zegt, dat deze vastheid met die 
der roeping verbonden is. Uit het Woord en uit de gelovige aanvaarding van 
dit Woord (Christus) zijn wij verzekerd van onze verkiezing6. 

Nog een derde teken biedt zich aan. Weliswaar wordt dit door Calvijn niet 

1 Inst. III, 24, 5 (CR. 30, 715). 
2 Het is dan ook vooral op deze uitspraken van Calvijn, dat Niesel de aandacht 

vestigt, a.a.O., S. 163. 
3 Inst. III, 24, 6 (CR. 30,716). 
4 W. Kolf haus (a.a.O., S. 34) citeert CR. 35,122: Wir mussen bedenken, „quelle conionc-

tion et unité nous avons avec nostre S. J. Chr.: premièrement nous savons, qu'au Baptesme 
nous sommes entez en son corps, pour estre vrayement ses membres, et sentir tel effect de sa 
vertu que les branches d'un arbre font de la racine." 

5 Comm. in Joann. 6:40 (CR. 75, 147): Ergo sua cuique fides aeternae Dei praedestina-
tionis locuples est testis. 

6 Er kan met enig recht beweerd worden, dat Calvijn hier een syllogismus fidei (mysti
cus) leert, die in latere tijd door de kenmerkenprediking grote invloed heeft gekregen. Maar 
bij Calvijn zijn het primair kenmerken van het geloof, dat zich niet op de mens, maar op het 
Woord richt. Men vergelijke hiermee ook wat Calvijn zegt over de tekenen der verkiezing 
in Inst. III, 21, 7 (CR. 30, 685). 
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genoemd in de behandeling van zijn verkiezingsleer1, maar wel in zijn leer van 
de rechtvaardiging. Calvijn zegt hierin, dat de consciëntie, die vóór alles op 
Gods goedheid de ogen richt als op het begin en de vervulling van het heil, 
ook bevestigd wordt door het beschouwen van de werken, nl. in zoverre als 
zij getuigenissen zijn, dat God in ons woont en regeert2. Maar onmiddellijk 
voegt hij er dan weer aan toe, dat dit vertrouwen op de werken geen plaats 
heeft, tenzij gij eerst het ganse vertrouwen van uw hart op de barmhartigheid 
Gods gesteld hebt. 

Het beschouwen der werken neemt bij Calvijn dus duidelijk een tweede 
plaats in. De genade der goede werken toont aan, dat de Geest van Christus 
ons geschonken is en dient tot versterking van het geloof. Want daaraan ont
lenen de gelovigen stof tot blijdschap, omdat ze hieruit als uit de vruchten 
van hun roeping kunnen besluiten, dat zij door de Here tot kinderen zijn aan
genomen3. We behoeven dan ook niet de weg der speculatie op, evenmin zal 
de leer der verkiezing ons tot een valse onmacht brengen, want wij mogen ons 
houden aan de vruchten der verkiezing, het geloof en de wedergeboorte4. 
Echter dient dit niet tot het leggen van een fundament ter versterking van de 
consciëntie, maar het krijgt eerst betekenis achteraf. Want nergens is zulk een 
vreze des Heren, dat ze een volle gerustheid zou kunnen vestigen, en ook zijn 
de heiligen zich ervan bewust, dat zij zulk een zuiverheid hebben, die nog met 
vele overblijfselen van het vlees vermengd is. Ze heeft dus geen fundamentele, 
maar signicatieve betekenis. En ook in de laatste zin wordt dit teken van de 
goede werken nog omringd door de goedheid Gods, die door geen enkele 
andere zekerheid verzegeld is dan door die van de belofte. Kortom, de goede 
werken verkondigen Gods weldaden zo, dat ze toch niet afleiden van Gods 
onverdiende gunst. De genade en de liefde van Christus komen er niet door in 
het gedrang5. In dezelfde lijn spreekt Calvijn ook in zijn commentaar op 
1 Joh. 3:14, 19. 

Uit het bovengenoemde blijkt, dat Calvijn wel de syllogismus practicus 
kent, maar daardoor komt het „sola fide", en daarmee de zekerheid van het 

1 Dit is een waardevolle opmerking van W. Niesel (a.a.O., S. 163), die ons er voor doet 
waken om aan de syllogismus practicus een al te voorname plaats toe te kennen. In zijn 
commentaren wordt door Calvijn het verband tussen verkiezing en heiligmaking wel ge
legd. Vgl. Comm. in 2 Thess. 2:13 (CR. 80, 206): Ergo ut sciamus nos a Deo electos esse, 
non est quod sciscitemur quid ante mundi creationem decreverit: sed in nobis reperimus 
legitimam probationem, si nos Spiritu suo sanctificaverit, si in fidem Euangelii sui illumi-
naverit. 

2 Inst. III, 14,18 (CR. 30, 576). 
3 Inst. III, 14,19 (CR. 30, 577). 
4 Comm. in 2Thess. 2:13 (CR. 80, 206): Atque hinc refellitur eorum improbitas qui 

electionem Dei praetextum faciunt omnis nequitiae: quando Paulus illam cum fide et 
regeneratione sic conjungit, ut non aliunde velit eam aestimari. Even daarvoor: Fide ergo 
Euangelii, et Spiritus gratia, qua regenerati sumus, contentos nos esse decet. 

5 Inst. III, 14, 20 (CR. 30, 577). 
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geloof niet in gevaar1. Het gaat bij hem niet om zulk een vertrouwen op onze 
werken, dat wij iets onttrekken aan de onverdiende gerechtigheid, die wij in 
Christus verkrijgen, daar dat vertrouwen van die gerechtigheid afhangt en 
zonder haar niet bestaan kan2. Immers ligt dit ook in het karakter van deze 
werken opgesloten, omdat zij niet anders zijn dan gaven van God, waaruit 
wij zijn goedheid leren kennen, en niet anders zijn dan tekenen van onze roe
ping, waaruit wij onze verkiezing opmaken3. 

Op grond van dit alles kunnen we dus concluderen, dat de opvatting van 
Althaus, als zou hier de heilszekerheid worden bedreigd, onjuist is. Want het 
geloof als onmiddellijke daad van vertrouwen behoudt zijn volle ruimte en 
geldigheid. Ze wordt door de syllogismus practicus, zoals Calvijn die stelt, 
juist bevestigd en versterkt. 

Daarom is het gevaar van reflexie, dat Althaus bij Calvijn reeds ziet opdoe
men, denkbeeldig. Want deze reflexie kent Calvijn niet. Wel spreekt hij van 
een geloofsonderzoek (exploratio, examen fidei), maar dan verwijst hij de ge
lovige niet naar zichzelf, maar naar God en zijn Woord. Aan zijn Woord vast
houden, door alle verzoekingen heen, is het kenmerk van het geloof, dat ieder 
bij zichzelf dient te ontdekken4. 

6. G E L O O F EN WEDERGEBOORTE 

Uit datgene, wat boven is gezegd, is reeds gebleken, dat Calvijn sterke na
druk legt op de werkelijkheid van het christelijke leven. Dat wordt ons nog 
duidelijker, wanneer wij nu de verhouding nagaan, waarin het geloof staat tot 
de wedergeboorte. 

Calvijn heeft daar een apart hoofdstuk aan gewijd5. Hij begint dit met erop 
te wijzen, dat Christus, die de centrale inhoud van het geloof is, ons beide 
schenkt, nl. de vernieuwing van het leven en de genadige verzoening6. Hieruit 
mogen we reeds opmaken, dat Calvijn de levensvernieuwing, die in de weder
geboorte zich voltrekt, nauw op het geloof heeft betrokken. Hij gaat daar 

1 Het bezwaar tegen W. Niesel is niet zozeer, dat hij Calvijn op een verkeerde wijze in
terpreteert, maar het begrip „syllogismus practicus" op verkeerde wijze hanteert. Voor 
Niesel sluit dit begrip in een afwenden van de blik van Christus, waardoor de zekerheid niet 
versterkt en bevestigd wordt, maar veeleer in gevaar gebracht wordt. Men leze de bestrij
ding van deze interpretatie door G. C. Berkouwer, a.w.9 bldz. 354 v. 

2 Inst. III, 14, 20 (CR. 30, 577). 
3 Ibidem. 
4 Homil. in 1 Sam.13:8-14 (CR. 58,17): Atque illa est fidei nostrae exploratio, quum in 

maximis periculis et tentationibus constantiam retinemus, et spem in unum Deum rejicimus. 
Comm. in Jes. 33:2 (CR. 64, 559): ...quando hoc verum est fidei examen, si invicta toleran-
tia adversus omnia pericula omnesque molestias persistamus acquiescentes in verbo et 
promissis. 

5 Inst. III, 3 (CR. 30,434): Fide nos regenerari: ubi de poenitentia. 
6 Inst. III, 3, 1 (CR. 30, 434). 
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trouwens uitdrukkelijk van uit, als hij zegt, dat het buiten geschil moet zijn, 
dat de boetvaardigheid niet alleen terstond volgt op het geloof, maar ook 
daaruit geboren wordt. En zij, die menen, dat de boetvaardigheid veeleer aan 
het geloof voorafgaat dan eruit voortkomt of erdoor voortgebracht wordt, 
gelijk de vrucht door de boom, hebben haar kracht nooit gekend1. 

Want de mens kan zich niet met ernst op de boetvaardigheid toeleggen, 
tenzij hij weet, dat hij Gode toebehoort. En niemand is waarlijk overtuigd 
Gode toe te behoren, dan alleen hij, die eerst zijn genade heeft aangegrepen2. 
Niemand zal ooit God met eerbied vrezen, dan wie vertrouwt, dat Hij hem 
genadig is. Daarom zal de boetvaardigheid ook over het ganse leven van een 
christen worden uitgestrekt3, en niet, zoals de Roomsen en de Wederdopers 
leren, ingesloten zijn binnen de grenzen van „weinige daagjes". 

Uit deze uitspraken van Calvijn büjkt intussen, dat hij, sprekende over de 
levensvernieuwing, vaak het woord „boetvaardigheid" (poenitentia) ge
bruikt. Boetvaardigheid en wedergeboorte hebben dezelfde inhoud: het her
stel van het beeld Gods in ons. In één woord gezegd, ik versta onder boet
vaardigheid de wedergeboorte, die geen ander doel heeft dan dat Gods beeld, 
dat door Adams overtreding bezoedeld en bijna uitgewist was, in ons hersteld 
wordt4. 

Aan deze boetvaardigheid en wedergeboorte geeft Calvijn een brede bete
kenis. Ook uit de definitie, die hij daarvan geeft, blijkt dit. Ze is een ware be
kering (conversio) van ons leven tot God, die voortkomt uit een oprechte en 
ernstige vreze Gods, en die bestaat in het doden van ons vlees en de oude mens 
en in de levendmaking van de geest5. Het ontgaat hem zelfs niet, dat onder 
het woord boetvaardigheid de gehele bekering tot God begrepen wordt6. 

Dat Calvijn deze ruime betekenis met opzet naar voren brengt, wordt be
vestigd door het feit, dat hij andere meningen hierover bestrijdt. Zo wil hij 
onder de boetvaardigheid niet verstaan hebben de angst der consciëntie, 
waardoor velen bedwongen en tot gehoorzaamheid gevormd worden. Deze 
aanvankelijke vrees kan misschien één van de manieren zijn, waarop Christus 
ons tot zich trekt of voorbereidt tot de oefening der vroomheid, maar dit 
blijft in het stuk der poenitentie toch buiten beschouwing. Ook gaat hij niet 
mee met hen, die onderscheid maken tussen de boetvaardigheid der wetende 
boetvaardigheid van het evangelie. De eerste zou dan een voorhof der hel zijn, 
welke reeds in dit leven wordt betreden, terwijl de laatste gezien wordt bij 
allen, die door de prikkel der zonde bij zichzelf gewond en door het vertrouwen 
op Gods barmhartigheid opgericht en opgeleefd, tot de Heere bekeerd zijn7. 

1 Ibidem. 2 Inst. III, 3, 2 (CR. 30, 435). 3 Inst. III, 3, 10 en 11 (CR. 30, 441). 
4 Inst. III, 3,9 (CR. 30,440) Calvijn gebruikt ook het woord „sanctificatio". 
5 Inst. III, 3, 5 (CR. 30,437). 
6 Calvijn wil zich hier bewust bij het bijbels spraakgebruik aansluiten. 
7 Inst. III, 3, 4 (CR. 30, 436). 
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Ze moet echter anders worden verstaan. De ware boetvaardigheid moet 
volgens Calvijn beschouwd worden vanuit drieërlei gezichtspunt. In de eerste 
plaats is ze een bekering van het leven tot God, die niet alleen bestaat in een 
verandering van uiterlijke werken, maar ook van de ziel zelf. Het is hetzelfde 
als wat de profeet noemt het ontvangen van een nieuw hart (Ez.18:31)1. 

In de tweede plaats komt de boetvaardigheid voort uit een ernstige vreze 
Gods. Want voordat het hart van de zondaar neigt tot inkeer, moet het door 
de gedachte aan Gods oordeel worden aangezet2. Deze gedachte zal de ellen
dige mens geen rust laten, maar hem voortdurend prikkelen tot het denken 
over een andere wijze van leven3. Bij dit aspect der boetvaardigheid krijgt 
vooral Gods wet zijn betekenis om ons uit te drijven naar Christus. Want in 
de kennismaking met deze wet ligt het begin van de vroomheid en het geloof4. 
Daar begint het geloof toch mee, met „vrome leergierigheid, nederigheid en 
eerbied"5. Persoonlijke en diepgaande ontdekking van onze zonde is nood
zakelijk6. God maakt voor ons het behouden worden eerst onmogelijk, opdat 
wij vernederd worden. Wanneer God ons dan toch behoudt, ontvangt Hij de 
eer7. 

In de derde plaats is de inhoud van de boetvaardigheid het doden van het 
vlees en de levendmaking van de geest. 

Opnieuw blijkt hieruit, welke ruime betekenis Calvijn aan de boetvaardig
heid hecht. Ditzelfde treffen wij aan bij de verhouding, waarin deze boetvaar-

1 Inst. III, 3, 6 (CR. 30, 438). 
2 Predigten über das 2. Buch Samuelis (herausgegeben von Hanns Rückert, Neukirchen, 

1936) cap. 12:1, S. 304: ...notons, qu'il ny a rien meilleur, que quand Dieu nous enuoye 
messages de son ire, afin de nous faire sentir sa misericorde et nous desplaire en noz vices, 
afin que nous apprehendions tellement sa vengeance, que nostre conscience nous tormente, 
iusques a nous humilier et cercher pardon et remission en luy, iusques a ce qu'il nous ait 
receuz... Car si la tristesse ne precede, il est impossible que nous soyons iamais touchez de 
repentance... 

3 Inst. III, 3, 7 (CR. 30, 438). Het is dus niet geheel juist, wanneer Kromsigt zegt, dat 
Calvijn alleen de nadruk legt op een evangelische bekering (a.w. bldz. 240, 242). Ook de 
wet en het oordeel en de toorn Gods krijgen bij Calvijn hun plaats. 

4 Comm. in Ex.\9:\ (CR. 52, 193): Ita quod Legis auctoritas multis signis ac prodigiis 
sancita fuit, discamus pietatis ac fidei hoc esse exordium in filiis Dei. 

5 Comm. in £JC.19:10 (CR. 52, 199): Ac proprie loquendo, pium discendi studium, 
humilitas et reverentia, fidei initium censeri debet. Comm. in Jes. 43: 10 (CR. 65,88): Fidei 
quidem initium est humilitas, qua sensus nostros Dei captivos subjicimus. 

6 Predigt über 2Sam.\2:l f.f.; S. 36): Ainsi donc, ce n'est point assez, qu'en general, il 
nous propose noz fautes, mais il faut que les corrections soyent adioustees, pour trancher, 
par maniere de dire, noz pensees et affections et nous exercer iusques au bout... et il faut 
que Dieu descouure tout cela. 

7 Serm. lob 8:5-13 (CR. 61,384):...il nous veut aussi humilier a ce que nous apprenions 
de recourir a luy... Comment nostre foy seroit elle exercee? Si nous faisions nostre conté, 
pour dire, Dieu besognera selon que nous Ie concevons par les moyens inferieurs de ce 
monde, oü seroit cognue la vertu de Dieu? Ou seroit ceste grace admirable qui nous doit 
rendre esbahis? 
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digheid staat tot het geloof. Boven hebben wij reeds gezien, dat Calvijn uit
drukkelijk de boetvaardigheid uit het geloof laat opkomen. De ware boet
vaardigheid kan niet bestaan zonder het geloof. Niet dat ze met elkaar ver
mengd zijn, maar ze zijn samengevoegd, ze hangen door een voortdurende 
band onderling samen, zoals dat ook het geval is met het geloof en de hoop1. 
Telkens legt Calvijn op deze verbondenheid de nadruk. Ze kunnen niet van 
elkaar gescheiden worden, omdat ieder, die erkent, dat van God alleen zijn 
redding afhangt en zijn hulp inroept, noodzakelijkerwijs met een ernstige 
kennis der zonde moet worden vervuld2. Daarbij zullen wij nooit spontaan ons 
aan God onderwerpen, tenzij wij eerst zijn goedheid hebben gesmaakt en 
hoop op behoud hebben verkregen3. 

De beide delen, waaruit de boetvaardigheid bestaat, nl. het doden van het 
vlees en de levendmaking van de geest, vallen ons dan ook te beurt uit het 
deelgenootschap aan Christus4. Want indien wij waarlijk deelhebben aan zijn 
dood, wordt door zijn kracht onze oude mens gekruisigd. Indien wij deel
hebben aan zijn opstanding, worden wij door haar opgewekt tot vernieuwing 
van het leven. De boetvaardigheid is dus een vrucht van het deelhebben aan 
Christus, die in ons niet kan zijn dan door het geloof, en die, waar Hij is, niet 
werkeloos is, maar regeert door zijn Geest5. 

Volgens A. Ritschl zou er bij Calvijn een ontwikkeling te zien zijn wat be
treft de inhoud van het begrip „boetvaardigheid". In de eerste uitgave van 
zijn Institutie zou dit woord slechts de negatieve betekenis hebben van „mor-
tificatio", en zou zij uitmonden in de zekerheid der zondenvergeving. Later 
zou Calvijn onder dit woord de hele bekering tot God verstaan. M.a.w. eerst 
het Calvijn de boetvaardigheid aan het geloof voorafgaan, later volgde ze 
erop6. Dee weerlegt deze opvatting, door, in navolging van Strathmann, er op 
te wijzen, dat ook in de Institutie van 1536 Calvijnde boetvaardigheid reeds 
heeft laten slaan op de op het geloof volgende bekering, die zich over het ge
hele christelijke leven uitstrekt. Terwijl aan de andere kant Calvijn in zijn 
latere periode de zondekennis en zondesmart nog als een element van de 
poenitentia beschouwt7. 

Toch wil ook Dee uit Calvijn een poenitentia aflezen, die aan het geloof 
voorafgaat. Ze betreft dan de poenitentia in religieuze zin, die bepaald wordt 

1 Inst. III, 3, 5 (CR. 30, 437). 
2 Homil. in ISam.4:1-8 (CR. 57, 411): Fides enim a poenitentia divelli non potest: 

quamobrem quisquis ab uno Deo salutem suam pendere fatetur, et auxilium ipsius implo-
rat, seria peccatorum agnitione tangatur necesse est... (vgl. ook het voorafgaande gedeelte). 

3 Prael. in Jonam3:9 (CR. 71, 258): Nam res conjunctae sunt poenitentia et fides. 
Neque enim quisquam poterit sponte se Deo subjicere, nisi gustaverit prius ejus bonitatem, 
et spem salutis conceperit. 4 Inst. III, 3, 9 (CR. 30,440). 

5 Comm. in Uoann.3:6 (CR. 83, 334): ...ut sciamus, falso praetexi Christi fidem et 
notitiam absque vitae novitate. Nusquam enim otiosus est Christus, ubi regnat: sed Spiri
tus sui virtutem exerit. 

6 Rechtfertigung und Versöhnung3.1, S. 213 f.f. 7 a.w. bldz. 178 v.v. 

54 



door de kennis van de zonde. Daarnaast is er de poenitentia in ethische zin, 
de vernieuwing van het leven, die op het geloof volgt1. 

De bewijzen, die Dee daarvoor aanvoert, zijn echter niet sterk. Wel spreekt 
Calvijn hier en daar van een begin der boetvaardigheid (initium poenitentiae), 
die een voorbereiding is tot het geloof. Ze bestaat uit een mishagen aan ons
zelf, dat ons, ernstig getroffen door de vrees voor de toorn Gods, uitdrijft om 
ontkoming te zoeken2. Maar wat hier als initium poenitentiae staat aange
duid, acht Calvijn op andere plaatsen te zijn het begin van het geloof (exor
dium, initium fidei). Hij spreekt dan van de ootmoed en de eerbied3, die 
vrucht zijn van het onder de indruk komen van de wet Gods4. Daarnaast is er 
een initium poenitentiae mogelijk, die nooit aan de poenitentia zelf toekomt, 
omdat zij niet gevolgd wordt door een positieve bekering tot God en een 
zoeken van de verzoening met God. Of anders gezegd: omdat het niet met 
geloof gepaard gaat. Want hoevelen zijn er niet, die, hoewel zij voelen dat 
God tegen hen gekeerd is, tegen Hem mopperen en a.h.w. op hun tanden 
knarsen. Daarom is het nodig, dat men, de Rechter zelf kennende en voor 
rechtvaardig houdende, zijn zonden erkent, en zijn oordeel draagt, maar ook 
het ingeboren kwaad haat en de ongerechtigheden verfoeit en door zijn ge
nade met God verzoend wordt. Want het geloof kan van de boetvaardigheid 
niet gescheiden worden. En als dit wel het geval is, kan er van ware boetvaar
digheid geen sprake zijn. Dan is er wel een begin, maar deze komt nooit tot 
een positieve bekering tot God5. Aan de andere kant echter zal het nooit tot 
deze bekering komen, wanneer dit begin van droefheid en smart over de 
zonde niet is voorafgegaan6. Maar dan zal dit ook verder uitgroeien tot een 
ijver om zich aan de wil van God te conformeren7. 

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat Calvijn een begin van de boetvaar
digheid kent, dat, wanneer het niet met het geloof gepaard gaat, a.h.w. inde 
kiem gesmoord wordt en zelfs op verharding kan uitlopen. Als voorbeeld 
daarvan noemt hij Saul, die, hoewel door een gevoel van zonde aangedaan, 

1 a.w. bldz. 179 v.v. 
2 Comm. in Acta (CR. 76, 462): Poenitentiam non ideo priore loco nominat, quod 

tota procedat fidem, quum pars ejus ex fide emanet, ejusque sit effectus: sed quia poeniten
tiae initium praeparatio sit ad fidem. Initium voco nostri displicentiam, quae metu irae Dei 
serio tactos ad quaerendum remedium nos impellit. 

3 Comm. in £JC.19 :10 (CR. 52,199), Jes. 43:10 (CR. 65, 88, zie noot 5, bldz. 53). 
4 Comm. inEx.l9:l (CR. 52,193, zie noot 4, bldz. 53). 
5 Homil. in ISam.l:5-10 (CR. 57, 512): ...oportere ad poenitentiam conversos reipsa 

testari sibi malum displicere, illud rejicientes, et deinde serio animi affectu sese Deo subji-
cientes, et in ejus obsequium componentes... 

6 Homil. in ISam. 26:19-25 (CR. 58, 603): Fateor quidem, initium ad poenitentiam 
esse tristitiam et dolorem, sine quo nulla unquam potest esse in nobis ad Deum conversio, 
sed potius in malis obduratio. Vgl. ook Comm. in Act. 2:38 (CR. 76, 51). 

7 Ibidem: ...eo igitur progrediendum est, ut ad animi aegritudinem illam etiam accedat 
studium nos ad bonam Dei voluntatem conformandi. 
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toch door God verworpen is1. Gaat het daarentegen wel met het geloof ge
paard, dan groeit dit begin der boetvaardigheid uit tot de volle en ware poe
nitentia, die zowel de mortificatio als de vivificatio insluit. 

Het gaat dus eigenlijk helemaal niet om de vraag of de boetvaardigheid 
haar plaats heeft vóór of in het geloof2. Want dan spreekt Calvijn zowel van 
praeparatio als van initium en exordium3. Wat voor Calvijn echter belangrijk 
geacht wordt, is, dat het geloof en de boetvaardigheid samengaan. Samen zijn 
ze de twee hoofdzaken van het Evangelie. Het geloof richt zich op de verzoe
ning met God in Christus, de rechtvaardiging. De poenitentia richt zich op de 
afsterving van de oude mens en de vernieuwing van het leven, de heiliging4. 
En het begin van deze poenitentia is de levende kennis van onze zonde als 
vrucht van de timor Dei. 

Hiermee hebben wij meteen het antwoord op de vraag naar de verhouding 
tussen wedergeboorte en geloof. Uit het bovengenoemde bleek duidelijk, dat 
Calvijn de wedergeboorte beschouwt in de ruimere zin van het woord. Later is 
de engere opvatting van de wedergeboorte steeds meer op de voorgrond getre
den, waarvan de inhoud was de „instorting" van het nieuwe leven in het hart5. 

Is er bij Calvijn reeds iets van deze latere visie te bemerken? Wij letten 
daartoe op de verklaring van Joh.1:12, 13. De Evangelist zegt in deze verzen, 
dat die geloven, uit God geboren zijn. Hieruit volgt, dat het geloof een vrucht 
is van de geestelijke wedergeboorte. Calvijn zegt dan: De evangelist schijnt ten 
onrechte de wedergeboorte eerder te stellen dan het geloof, aangezien zij veel
eer een gevolg is van het geloof. Beide stemmen echter heel goed overeen, 

1 Ibidem:.. .ne Saulem imitemur, qui, etsi sensu peccati sui affectus, reprobus tarnen coram 
Deo nihilominus fuit. Vgl. Comm. in Act. 2:37, waar hij Kain en Judas als voorbeeld stelt. 

2 Wij krijgen de indruk, dat Dee vooral van deze probleemstelling uitgaat. Hij komt dan 
tot de solutie, dat het semen poenitentiae door de fides actualis zich ontwikkelt tot actuele 
regeneratio (a.w. blz. 184). We kunnen ons echter hierbij niet aan de indruk onttrekken, 
dat Dee aan Calvijn een bepaald theologisch denkschema wil opleggen, dat aan Calvijn zelf 
niet eigen is. 

3 In Inst. III, 3, 19 (CR. 30, 450) zegt Calvijn zelfs, dat de poenitentia door het geloof 
wordt aangegrepen. 

4 Comm. in Acta20:21 (CR. 76,462): Primum notanda est fidei et poenitentiae distinc
t ie Quas perperam et inscite nonnulli confundunt, poenitentiam dicentes esse partem 
fidei. Fateor equidem disjungi non posse: quia neminem Spiritu fidei illuminat Deus, quem 
non simul in novam vitam regeneret. Discerni tarnen necesse est, sicuti hoc loco facit Pau-
lus. Poenitentia enim est conversio ad Deum, quum nos totamque vitam nostram in ejus 
obsequium componimus: Fides autem, gratiae nobis in Christo exhibitae receptio est. Nam 
huc spectat tota religio, ut sanctitatem ac justitiam colentes, pure serviamus Domino. Vgl. 
ook Comm. in Acta5:31 (CR. 16,111). 

5 A. D. R. Polman stelt hier Calvijn en de Dordtsche Leerregels tegenover elkaar. De 
laatste huldigt den engere opvatting in onderscheid met de Nederlandsche Geloofsbelijde
nis (art. 24), die nog de ruime opvatting stelt. Toch bestaat er, volgens Polman, tussen beide 
beschouwingen geen principieel verschil. Het verschil ligt slechts in de situatie, waarin Cal
vijn (tegenover Rome) en de Dordtsche vaders (tegenover de Remonstranten) stonden. 
(Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, III. bldz. 117 v.v.). 
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omdat wij ook door het geloof het onvergankelijk zaad ontvangen, waardoor 
wij tot een nieuw en godzalig leven herboren worden. Het geloof zelf is echter 
reeds een werk van de Heilige Geest. Het geloof is dus in verschillend opzicht 
(in diversos respectus) een deel van onze wedergeboorte. Dat de Geest immers 
onze geest verlicht, behoort reeds tot onze vernieuwing. Op deze wijze vloeit 
het geloof uit de wedergeboorte voort als uit een bron. Calvijn komt dan ten
slotte uit op deze verbinding: Wanneer de Here het geloof inspireert, schenkt 
Hij ons op een verborgen, geheimzinnige en onbekende wijze het nieuwe 
leven. Met het geloof begiftigd, merken we niet alleen de gave van de aan
neming op, maar ook de levensvernieuwing en andere gaven van de Geest. 

Uit deze verklaring kunnen we dus concluderen, dat Calvijn ook een weder
geboorte tot geloof gekend heeft. Wij echter kunnen dit nog niet beschouwen 
als een engere opvatting van de wedergeboorte, zoals deze later is geleerd. 
Juist vanuit Calvijns brede opvatting van de wedergeboorte is het voor hem 
mogelijk haar ook aan het geloof te doen voorafgaan. De wedergeboorte 
strekt zich uit over het gehele leven, en ook het geloof krijgt daarin zijn 
plaats. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat in zijn Institutie deze weder
geboorte tot geloof niet wordt gevonden. Calvijn spreekt er in bovengenoem
de zin alleen over als de tekst hem ertoe dwingt, hoewel hij ook dan nog te
recht komt bij een „nog klaardere en gepastere onderscheiding", die de 
wedergeboorte gelijk met het geloof in het hart tot stand laat komen. 

Het is duidelijk, dat Calvijn zich niet wil verdiepen in allerlei schijnbaar 
logische distincties, maar dat hij stond in de bewuste geloofshouding, die 
alles vindt in Christus1. Dan is de wedergeboorte een werking in het hart door 
Christus, met wie de mens door het geloof verbonden is2. 

7. G E L O O F EN RECHTVAARDIGING 

Tenslotte willen wij de vraag behandelen, op welke wijze bij Calvijn het ge
loof functioneert in de leer van de rechtvaardiging. Allereerst moet dan gelet 
worden op de verhouding, die er bestaat tussen de wedergeboorte en de recht
vaardiging. Van belang is daarbij op te merken, dat Calvijn in zijn Institutie 
de behandeling van de rechtvaardiging op die van de wedergeboorte laat 
volgen3. Deze volgorde treedt ook naar voren in wat Calvijn zegt aan het be
gin van Inst. III, 3, 19, nl. dat de gehele hoofdsom van het evangeüe in twee 

1 Wij stemmen met Kromsigt in, wanneer hij zegt, dat Calvijn zijn uitgangspunt neemt 
in het centrum van het volle, geestelijke leven en daarom meer getuigt van het geloof in zijn 
wezen en werking, dan van het ontstaan van het geloof. Zo horen we Calvijn ook niet 
spreken over een z.g. „voorbereidende genade" (a.w., bldz. 236). 

2 Comm.inJoann.l'.lh(CR.75,50):SedverafidesSpirituregenerationissemperconstat. 
3 Vgl. R. Seeberg, a.a.O., IV, 2, S. 594: „Calvin legt zunachst die reale Erneuerung des 

Menschen in der evangelischen Busse dar und lasst darauf erst die Rechtfertigung folgen." 
W. Niesel meent dat Calvijn deze volgorde gekozen heeft om zich „von vorneherein gegen 
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hoofdstukken is vervat, nl. de boetvaardigheid en de vergeving der zonden. 
Ook ziet hij de prediking van Christus daaruit bestaan, dat Hij eerst verklaart, 
dat in Hem de schatten van Gods barmhartigheid geopend zijn, dan eist Hij 
boetvaardigheid en eindelijk vertrouwen op de beloften van God. 

Deze uitspraken mogen ons echter niet verleiden tot de gedachte, dat Cal-
vijn een oorzakelijk verband tussen die beide stelt, of de een als voorwaarde 
stelt voor de ander. Want duidelijk laat hij in diezelfde paragraaf horen, dat 
de Here de zijnen om niet rechtvaardigt, opdat Hij hen tegelijkertijd door de 
heiliging van zijn Geest tot ware gerechtigheid zou vernieuwen. En even ver
der zegt hij, dat beide genadegaven door het geloof worden aangegrepen. Ze 
worden dus naast elkaar gesteld, onderscheiden ten opzichte van elkaar, maar 
hun eenheid vindende in de Christus, die ons geworden is tot verlossing, ge
rechtigheid, zaligheid en leven1. Christus zelf vormt dus de verbinding. En 
zoals Christus niet in stukken kan worden gescheurd, zo kunnen ook deze 
twee, die wij tegelijk en met elkaar verbonden in Hem ontvangen, nl. de ge
rechtigheid en de heiliging, niet van elkaar gescheiden worden2. 

De boetvaardigheid kan dus nooit de oorzaak, noch de voorwaarde zijn 
van de vergeving der zonden. De zondaar moet niet zien op zijn verbrijzeling, 
niet op zijn tranen, maar hij moet zijn beide ogen alleen vestigen op de barm
hartigheid van God3. God neemt ons niet daarom in genade aan, omdat Hij 
onze verandering ten goede aanziet, alsof de boetvaardigheid de grond voor 
de vergeving zou zijn, maar Hij neemt ons aan uit loutere barmhartigheid4. 
In zijn commentaar op Rom.3:21 spreekt hij over degenen, die menen, dat 
wij uit het geloof door de genade van Christus worden gerechtvaardigd, en 
niettemin ook gerechtvaardigd worden door de werken, welke uit de geeste
lijke wedergeboorte voortkomen, omdat God ons ook uit genade vernieuwt 
en wij deze gave door het geloof aannemen. Maar volgens Calvijn gaat Paulus 
van een geheel andere grondwaarheid uit, nl. van deze, dat onze gewetens niet 
gerust zullen zijn, totdat zij zich verlaten op de barmhartigheid van God alleen. 

De vraag blijft echter, welke functie het geloof heeft in de rechtvaardiging. 
En dan blijkt, dat Calvijn niet op het geloof, maar op Christus de volle na
druk heeft gelegd. „Eine beherrschende Stellung nimmt der Glaube in seiner 
Rechtfertigungslehre eigentlich nicht ein", aldus terecht W. Niesel5. Omdat 

die Einwande der römischen Theologen zu sichern" (a.a.O., S. 124). De tegenwerpingen 
waren voornamelijk, dat Calvijn het geloof als een „slaapkussen" zou gebruiken om daar
mee zorgeloze mensen te maken. 

1 Inst. III, 3,19 (CR. 30, 450). 2 Inst. III, 11, 6 (CR. 30, 537). 
3 Inst. III, 4, 3 (CR. 30, 458). Vgl. ook G. C. Berkouwer, Geloof en rechtvaardiging, 

1949, bldz. 192. 
4 Prael. in Jerem.36:7 (CR. 67, 120). Neque enim ideo nos recepit Deus in gratiam, 

quoniam videt mutatos esse in melius ac si conversio causa esset veniae: sed nos amplectitur 
pro sua gratuita misericordia. 

5 W. Niesel, a.a.O., S. 130. 
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het geloof in Christus is, daarom is het geloof, dat voor God rechtvaardigt1. 
Op heldere wijze zet Calvijn dit uiteen in zijn verklaring van Rom. 3:27, k 

4:32 en Gal. 3:6. Het geloof ontvangt alle dingen van God en brengt niets 
mee dan de ootmoedige belijdenis van eigen armoede3. Daarom neemt Abra
ham, wanneer hij gelooft, niets anders dan de genade, welke hem is aange
boden, aan. Indien dit hem tot rechtvaardigheid gerekend wordt, volgt daar
uit, dat hij op geen andere wijze rechtvaardig is dan omdat hij, op de goeder
tierenheid Gods vertrouwend, het aangedurfd heeft van Hem alles te ver
wachten4. De eer, die het geloof toekomt, is dus, dat het een instrument is, 
want eigenlijk is onze gerechtigheid niets anders dan de onverdiende aan
neming Gods, waarin ons heil gegrond is5. 

In overeenstemming daarmee is wat Calvijn in zijn Institutie daarvan zegt. 
Hij stemt Osiander toe, dat het geloof uit zichzelf niet de kracht heeft om te 
rechtvaardigen, maar alleen in zoverre het Christus aanneemt. Want indien 
het geloof door zichzelf rechtvaardigde, zou het, daar het altijd zwak en on
volmaakt is, dit slechts ten dele bewerken. Het geloof is echter te vergelijken 
met een vat, omdat wij Christus niet kunnen bevatten, tenzij wij ledig en met 
open mond der ziel komen om Christus' genade te begeren6. Het geloof is 
slechts een werktuig om de rechtvaardigheid te verkrijgen7. 

In dit verband moet ook gewezen worden op wat Woelderink met zoveel 
klem naar voren heeft gebracht, nl. dat de rechtvaardiging zelf aan het geloof 
voorafgaat, opgesloten als ze ligt in de beloften van het Evangelie8. Woelde-' 
rink meende terecht hier te gaan in de lijn van Calvijn, wanneer deze zegt, dat 
wij de gerechtigheid niet anders deelachtig worden, dan omdat zij ons door de 
belofte van het Evangelie wordt aangeboden9. En juist omdat de Here ons die 

1 S. v. d. Linde, a.w., bldz. 137 v. 
2 Dr. H. J. Jager heeft aan deze tekst een dissertatie gewijd, met het doel om aan te wij

zen hoezeer de dogmatiek van na de Reformatie hier de zin der woorden verdraaid heeft. 
{H. J. Jager, Rechtvaardiging en zekerheid des geloofs, Utrecht 1939.) 

J. Ridderbos bespreekt dit boek en levert o.a. critiek op de methode om één tekst te 
exegetiseren om daarmee een dogmatische stelling als onbijbels te verklaren (Geref. Theol. 
Tijdschr., 1939,40ste jaarg., bldz. 325 v.v.) Jager sluit zich in zijn critiek op de gereformeer
de dogmatische exegese van deze tekst bij Woelderink aan. {De Rechtvaardiging uit het ge
loof bldz. 208 v.v. en H. J. Jager, a.w. bldz. 91 v.v.) 

3 Comm. in Rom. 3:27 (CR. 11, 65): nihil affert praeter humilem inopiae confessionem. 
4 Comm. in Rom. 4:3 (CR. 77, 70): Si hoc illi imputatur in justitiam, sequitur non aliter 

esse justum, nisi quia Dei bonitate confisus, omnia ab ipso sperare audet. 
5 Comm. in Gal.3:6 (CR. 78, 205): ...nam proprie loquendo, justitia nostra nihil aliud 

est quam gratuita Dei acceptio, in qua fundata est nostra salus. 
6 In deze zin kan P. Brunner terecht spreken van „die Leere des Glaubens" (a.a.O., S. 35). 
7 Inst. III, 11, 7 (CR. 30, 538). Vgl. ook Inst. III, 11, 23 (CR. 30, 552). 
8 a.w. bldz. 156: „Want de belofte des Evangelies, waarin God ons zijn genade doet toe

komen, ook de genade der rechtvaardiging, gaat aan alle geloof vooraf en is zelfs de kracht 
van God, waardoor het geloof verwekt wordt." 

9 Comm. in Rom.4:3 (CR. 77, 70): Neque enim justitiam aliter consequimur, nisi quia 
sicuti Euangelii promissione nobis defertur, ita ejus possessionem fide quasi cernimus. 
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gerechtigheid mededeelt door middel van het evangelie, als het getuigenis van 
zijn liefde en genade jegens ons, derhalve verkrijgen wij haar door het geloof1. 

Duidelijk komt hier dus weer het beloftekarakter van het geloof naar voren. 
De gerechtigheid, die de mens vanuit Christus ontvangt, is geloofsgerechtig-
heid, omdat hij haar ontvangt door middel van het Woord. Daarom moest 
Calvijn Osiander zo fel afwijzen, omdat in deze „crassa mixtura" van Christus 
en de gelovigen het Woord er tussenuit viel, en daarom ook het geloof2. 

Toch hebben we hiermee nog niet alles gezegd. Want laat Calvijn aan de 
ene kant sterk de nadruk vallen op het geloof als instrument, aan de andere 
kant doet dat niets af aan de werkelijkheid, dat Christus door het geloof de 
onze wordt. De verbinding van Christus en de gelovigen, als die van Hoofd en 
leden, het wonen van Christus in onze harten, en eindelijk de geestelijke ver
eniging (unio mystica), worden door Calvijn als volle realiteit erkend3. Want 
we bezien Christus niet buiten ons, opdat zijn rechtvaardigheid ons toegerekend 
worde; maar omdat wij Hem aangedaan hebben, en wij in zijn lichaam ingelijfd 
zijn, en Hij eindelijk ons waardig gekeurd heeft om ons met zich één te maken, 
daarom roemen wij, dat wij gemeenschap der rechtvaardigheid met Hem 
hebben4. 

Dat dit niet strijdt met het voorafgaande, blijkt uit wat Calvijn er onmid
dellijk op laat volgen5. „Zo wordt Osianders laster weerlegd, dat wij het geloof 
houden voor rechtvaardigheid; alsof wij Christus beroofden van zijn recht, 
wanneer wij zeggen, dat wij ledig tot Hem komen, om aan zijn genade plaats 
te geven, opdat Hij alleen ons vervulle6". Maar het geloof, hoewel in zichzelf 
ledig, laat de mens niet ledig, maar vervult hem met Christus. Dat is de be
tekenis van de unio mystica, die bij Calvijn, vooral in zijn sacramentsleer, 
zo'n grote plaats inneemt. Het geloof is de gemeenschapsband aan Christus. 
En door deze gemeenschap met Christus wordt zijn gerechtigheid de onze. In 
deze subjectieve zin verstaan, volgt de rechtvaardiging dus op het geloof7. 

1 Comm. in Gal. 3:6 (CR. 78, 205): Sed quia Dominus testimonium nobis amoris sui et 
gratiae per Euangelium reddendo... ideo fide illam percipimus. 

2 Inst. III, 11, 10 (CR. 30, 541). Vgl. G. C. Berkouwer, a.w., bldz. 99 „Hier blijkt wel 
zeer duidelijk, hoe het Calvijn om het sola fide te doen is." Zie ook M. J. Arntzen, Mystieke 
rechtvaardigingsleer, 1956, bldz. 152 v. en H. E. Weber, a.a.0.1,1, S. 291 f. 

3 Inst. III, 11,10 (CR. 30, 540). 4 Ibidem. 
5 Lüttge meende, dat deze tegenstrijdigheid inderdaad bij Calvijn aanwezig was. (W. 

Lüttge, Die Rechtfertigungslehre Calvins und ihre Bedeutung für seine Frömmigkeit, Berlin 
1909, S. 45 f.f.). 6 Inst. III, 11, 10 (CR. 30, 540). 

7 Hieruit blijkt de eenzijdigheid van Woelderink. Te exclusief legde hij de nadruk op de 
objectieve rechtvaardiging, die besloten ligt in de belofte en te weinig oog had hij voor de 
subjectieve rechtvaardiging, die zich realiseert door de toeëigening van deze belofte door 
het geloof. 

Het is juist, wat Dee in dit verband opmerkt: „beide voorstellingen, die, waarbij de jus-
tificatio als gevolg van de fides en de unio mystica gedacht wordt, en die, volgens welke ze 
logisch aan de fides voorafgaat, zijn dus niet met elkander in strijd, maar vullen elkaar aan. 
Het hangt er slechts vanaf, uit welk oogpunt ze bezien wordt" (a.w. bldz. 193 v.). 
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HOOFDSTUK II 

CALVIJNS LEERLINGEN EN EERSTE VOLGELINGEN 

1. D E SCHOLASTIEKE THEOLOGEN 

Th. Beza 

In de nu volgende hoofdstukken willen wij nagaan, hoe het geestelijk nage
slacht van Calvijn over het geloof heeft gedacht en gesproken. Wij konden 
ons niet aan de indruk onttrekken, dat Calvijn op bijbelse wijze over het 
wezen en de inhoud van het geloof gesproken heeft, waarbij vooral de ge
richtheid van het geloof op het Woord Gods en daardoor de zekerheid van 
het geloof de volle nadruk ontvingen. Heeft het nageslacht dit hoge niveau 
kunnen handhaven? Heeft het de geloofszekerheid als centrum en grondslag 
van de leer van het heil bewaard en verdiept? Of moeten wij een terugval con
stateren, een ontwikkeling, niet omhoog, maar omlaag? Dit zijn de vragen, 
die ons in het vervolg van deze studie zullen bezighouden, en waarop wij het 
antwoord moeten zoeken. 

Het ligt voor de hand, dat wij dan in de eerste plaats ons wenden tot de 
leerling en opvolger van Calvijn, Theodorus Beza (1519-1605). Zijn levens
werk is het geweest om de arbeid, door zijn leermeester begonnen, voort te 
zetten en te consolideren. De leer der Hervorming diende te worden bewaard 
en overgedragen aan het volgende geslacht. Daarvoor heeft Beza zich ingezet. 
Zijn vele reizen en zijn talrijke geschriften getuigen daarvan1. Hij heeft dan 
ook een grote en invloedrijke rol gespeeld bij de doorwerking van de Refor
matie. Niet het minst geldt dit de Reformatie in de Nederlanden. Niet alleen 
kwamen vele leerlingen vanuit Genève naar Nederland, maar Beza heeft 
daarna contact met hen gehouden en op verschillende belangrijke momenten 
hun met zijn adviezen gediend2. 

De belangrijkste reden echter, waarom wij onze aandacht het eerst op Beza 
richten, is, dat er naar het oordeel van sommigen met hem een ontwikkeling 
begint, die op de latere gereformeerde theologie een ongunstige invloed zou 
hebben gehad. In deze zin heeft Alex. Schweizer zich reeds uitgelaten, daarbij 
vooral doelend op het getuigenis der goede werken, waarvoor door Beza een 
plaats wordt ingeruimd in de fundering van de heilszekerheid3. In onze tijd is 
hij daarin gevolgd door K. Barth, die in aansluiting op het citaat, dat Schwei-

1 Zie de biografie over Beza van P. F. Geisendorf, Théodore de Bèze, Genève, 1949. 
2 Vooral met Taffin en Wttenboogaert heeft Beza nauw contact onderhouden. Ook heeft 

Beza zijn adviezen gegeven i.v.m. de oprichting van de Leidse universiteit. Vgl. C. van 
Proosdij, Theodorus Beza, Leiden, 1895, bldz. 130-142, P. F. Geisendorf, l.c. p. 290, 391. 

3 A. Schweizer, Die Glaubenslehre der evangelisch-reformierten Kirche, 1847, II, S. 529. 
Hij citeert: Quaestionum et responsionum christianarwn libellus, Tractat. Theolog. I, p. 702. 
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zer van Beza geeft, opmerkt, dat Beza en later ook Gomarus en Wollebius, in 
afwijking van Calvijn, gemeend hebben dat „das Selbstzeugnis des Lebens 
des Erwahlten (also) gerade an die erste Stelle zu rücken, als Votum empiri
scher Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung zu verstehen und dem Zeug
nis Jesu Christi in der Tat selbstandig an die Seite zu stellen sei"1. Het getui
genis van de goede werken, dat bij Calvijn nog op de tweede plaats stond, had 
hiermee „die Rolle eines Kronzeugnisses bekommen"2. 

Indien dit inderdaad zo is, zouden wij bij Beza reeds een niet onbelang
rijke verschuiving aantreffen. Dit dwingt ons er dus toe om zijn geloofsbe-
schouwing nauwkeuriger te bezien. Wij haken dan in bij de omschrijving, die 
Beza van het geloof geeft in zijn Quaestionum et responsionum christianarum 
libellus. De vraag luidt: Wat verstaat gij onder het geloof? Het antwoord 
is: Onder het geloof, waardoor de kinderen van het licht worden onderschei
den van de kinderen der duisternis, verstaan wij niet alleen die kennis, die ook 
aan de duivelen gemeen is, waardoor iemand erkent, dat het waar is, al wat de 
profetische en apostolische geschriften bevatten, maar ook de zekere toestem
ming, die met deze kennis gepaard gaat, waardoor men de belofte van het 
eeuwige leven in Christus op zichzelf persoonlijk toepast, zozeer, dat het is 
alsof hij reeds metterdaad deelgenoot ervan is3. 

In deze omschrijving valt het ons op, dat Beza een scherp onderscheid 
maakt tussen de kennis en de toestemming. Wel gaan zij in het ene geloof met 
elkaar samen, maar zij zijn toch van geheel verschillend karakter en van 
onderscheiden waarde en inhoud. De kennis nl. richt zich op het getuigenis 
van de ganse Schrift, en blijkt niet meer dan een algemene erkenning van zijn 
waarheid in te houden, iets, dat zelfs aan de duivelen eigen is. Deze kennis 
kan dan ook nooit het eigenlijke wezen van het geloof bepalen. Veeleer is zij 
een noodzakelijk vereiste, dat tot het eigenlijke geloof kan leiden, maar dat er 
zelf aan voorafgaat. Het geloof zelf wordt door Beza in de toestemming ge
zien. Deze heeft niet betrekking op het gehele Woord Gods, maar alleen op 
de belofte van het eeuwige leven, die in deze toestemming ons persoonlijk 
eigendom wordt. Dit laatste geeft aan het geloof zijn absoluut en exclusief 
karakter. Hier valt de scheiding tussen de kinderen van het licht en de kinde
ren der duisternis. 

Het valt niet moeilijk te constateren, dat de kennis, als element van het ge
loof, bij Beza veel lager wordt gewaardeerd. Stelde Calvijn haar in het cen-

1 K. Barth, Kirchliche Dogmatik, II, 2, S. 370. 
2 K. Barth, a.a.O., S. 369. 
3 Tractationes theologicae I, p. 678: Qu. Quidnam autem Fidem vocas? R. Fidem qua 

distinguuntur Filii lucis a Filiis tenebrarum, non simpliciter vocamus illam notitiam ipsis 
etiam daemonibus communem, qua fit ut quis agnoscat vera esse quaecunque in Scriptis 
Propheticis et Apostolicis continentur: sed praeterea firmam animi assensionem illius noti-
tiae comitem, qua fit ut sibi quispiam peculiariter applicet vitae aeternae in Christo pro-
missionem, perinde acsi iam esset illius plene ac reipsa compos. 
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trum van het wezen des geloofs, zodat hij het geloof zelfs omschreef als een 
vaste en zekere kennis, bij Beza staat de kennis aan de grens van het geloof, of 
zelfs buiten de grens: ook de duivelen en de verworpenen bezitten haar. 

We krijgen echter de indruk, dat Beza een geheel ander begrip van de ge
loofskennis voor ogen gehad heeft. Deze indruk wordt door Beza zelf beves
tigd. In de eerste plaats blijkt dit daaruit, dat volgens hem deze kennis een 
mogelijkheid is van ons natuurlijk kenvermogen. Weliswaar is ze geen natuur
lijke kennis zonder meer, zodat zij buiten de openbaring om verkregen zou 
kunnen worden. Maar het enige, dat er noodzakelijk bij moet komen, is dat
gene, wat God door de Profeten en Apostelen heeft geopenbaard. M.a.w. niet 
het kennend subject moet worden vernieuwd, maar het object van de kennis 
moet worden aangevuld. De natuurlijke kennis is niet meer dan een ruïne, die 
door de openbaring weer tot een gebouw moet worden opgetrokken1. Het is 
dus te begrijpen, dat ook de verworpenen deze kennis kunnen verkrijgen. 
Want de weg om tot haar te geraken is slechts deze, dat men met de Schrift in 
aanraking komt. 

Het verschil tussen Calvijn en Beza valt hier dus wel duidelijk op. Want 
wat Beza de geloofskennis noemt, heeft Calvijn altijd afgewezen als in geen 
enkel opzicht tot het geloof behorende. Zij was in zijn ogen een ijdele kennis, 
die het hart koud liet. En hij laakte het in de roomse leer, dat zij deze kennis 
voor geloof hield. De ware geloofskennis ligt op een geheel ander vlak. Zij is 
geen vrucht van aanvullende openbaring, die zich voegt bij het rudiment van 
een natuurlijke kennis, maar zij is een principieel nieuwe kennis, die, zowel 
wat haar object als haar subject betreft, van bovennatuurlijke oorsprong is: 
ze is vrucht van de verlichtende werking van de Heilige Geest. 

Nu is het ons echter niet ontgaan, dat Beza ook in deze laatste betekenis over 
de geloofskennis spreekt. In zijn De praedestinationis doctrina et vero usu 
spreekt hij over de roeping, die in het hart van de mens kan doordringen, om
dat de Heilige Geest hem een vermogen geeft om te verstaan en tegelijk een 
wil om haar toe te stemmen. Van daaruit wordt dan de kennis van het geken
de heil geboren, terwijl de toestemming weer op de kennis volgt2. Beza komt 
er dan zelfs toe om het geloof een wetenschap te noemen. En hij bedoelt dan 
niet slechts dat geloof, waardoor men gelooft dat God God is en zijn Woord 
waar is, maar hij verstaat er onder die wetenschap, die de Heilige Geest door 

1 Ibid. I, p. 678: An non vero Dei notitia et... insunt hominis quantumvis corrupti 
naturae? Insunt profecto, sed ut magnificentissimi aedificii rudera. Deinde hoc dico, fidem 
hanc non esse in notitia naturali sitam, sed adiicienda esse quae praeterea Deus mundo 
peculiariter per Prophetas et Apostolos patefecit, de quibus ne suspicari quidem caro et 
sanguis unquam potuisset. 

2 Ibid. III, p. 405: Vocatio igitur ista partim mere interna est, Spiritu sancto audietis 
animum ad intelligendi facultatem aptante, simulque voluntatem ad assentiendum efficaciter 
disponente... Hinc ergo salutis intellectae notitia nascitur, et hanc rursus notitiam assensio 
sequitur... 
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zijn genade en goedheid alleen meer en meer ingrift in de harten der uitver
korenen, door welke wetenschap het geschiedt, dat men, na zich van zijn ver
kiezing vergewist te hebben, de belofte des heils in Jezus Christus op zichzelf 
toepast1. Hier zien wij Beza weer vlak naast Calvijn staan, hoewel hij ook 
hier met een „niet alleen" toch nog de verbinding legt tussen het zaligmakend 
en het algemeen geloof. Deze tweeslachtigheid komt bij Beza telkens naar 
voren. Ook later zullen wij gelegenheid krijgen dit op te merken. 

Keren wij tot Beza's omschrijving van het geloof terug, dan zien wij dus, 
dat het andere en wezenlijke deel van het geloof bestaat uit de toestemming, 
waardoor de belofte van het eeuwige leven ons persoonlijk eigendom wordt. 
Het treft ons daarbij, dat het vertrouwen door Beza niet wordt genoemd. 
Blijkbaar ziet hij haar in de toestemming opgesloten. Want deze toestemming 
is volgens hem geheel en al een daad van de wil tegenover de kennis als daad 
van het verstand2. En omdat deze toestemming het wezen van het geloof uit
maakt, is dus de conclusie gewettigd, dat Beza het geloof vooral ziet als een 
daad van de wil. Het gaat in het geloof om het aannemen van de belofte, en 
dat kan alleen door de wil tot stand worden gebracht. 

Bij Calvijn merkten wij een andere verhouding op. Hij liet de toestemming 
meer uit de kennis volgen en uit het kenvermogen, terwijl in het vertrouwen 
vooral de toeëigenende wilsdaad lag opgesloten. Ook dat laatste rekende 
Calvijn tot het wezen van het geloof, hoewel de kennis en de toestemming 
voorop stonden, zoals ook het verstand primair was vergeleken met de wil. 

Tenslotte merkten wij bij Beza's onderscheiding tussen kennis en toestem
ming op, dat ze niet alleen betrekking heeft op het geloven als zodanig, maar 
ook op het object van het geloof. De kennis omhelst het gehele Woord van 
God. De toestemming richt zich op de belofte van het eeuwige leven in Jezus 
Christus. Het eigenlijke geloofsvoorwerp wordt hier dus gereduceerd tot de 
belofte. De wet en de geschiedenissen van de Schrift vallen daar buiten. De 
eenheid der Schriftopenbaring wordt hier dus sterk bedreigd. Ook Calvijn 
kende weliswaar deze onderscheiding. Maar de eenheid der Schrift overheerst 
bij hem. Het ganse Woord en de benevolentia Dei worden door hem in een 
organische eenheid verbonden3. Bij Beza dreigen deze twee uiteen te vallen. 
De historie van de Schrift wordt gereserveerd voor het algemeen geloof, dat 
ook aan de verworpenen wordt toegekend4, terwijl de prediking van Gods 

1 Ibid. I, p. 6: Fides autem, de qua loquimur, non ea est qua duntaxat credimus Deum 
esse Deum et verum esse ipsius Verbum, sed Fidem appellamus certam quandam scientiam, 
quam Spiritus sanctus sua una gratia ac bonitate magis ac magis insculpit cordibus electo-
rum, qua scientia fit, ut eorum unusquisque in corde suo certior factus suae electionis, sibi 
ipsi applicet promissionem salutis in Iesu Christo. 

2 zie noot 2 bldz. 63. 
3 Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 198. 
4 Tractat, Theolog. I, p. 186: ...qua videlicet historiae Christi assentimur et Prophetis de 

eo perscriptis, quae fides ipsis quoque reprobis interdum conceditur. 
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Wet een plaats krijgt vóór het geloof en tot het geloof opleidt. Eerst bewerkt 
de Geest daardoor in de uitverkorenen, dat zij getroffen worden door een ge
voel van verslagenheid. Vervolgens werkt Hij het geloof in hen, zodat zij aan 
de voorwaarde, die met de prediking van het Evangelie verbonden is, kunnen 
voldoen1. De verbrijzeling door de Wet is een voorafgaande voorwaarde van 
het geloof2, zoals het geloof door Beza een voorwaarde wordt genoemd tot 
verkrijging van het heil3. 

Hoe Beza de verhouding tussen boetvaardigheid en geloof ziet, wordt voor
al duidelijk uit het geschrift, dat hij richtte tegen Tilemannus Heshusius. Beza 
merkt hierin op, dat de boetvaardigheid in verschillende betekenissen kan 
worden genomen. Er kan onder verstaan worden de gehele bekering, waarvan 
het geloof niet het laatste deel is. Hij verwijst dan naar Calvijns Institutie 
(III, 3, 5). Het geloof is dan een deel van de bekering. Maar als men onder de 
boetvaardigheid verstaat een smart over de zonde, waarmee ieder noodzake
lijk moet zijn vervuld om uit te zien naar behoud, dan kan het geloof niet een 
deel van de boetvaardigheid worden genoemd, want het geloof verschrikt de 
zielen niet, maar vertroost ze en richt hen veeleer op, die reeds verslagen zijn4. 
De boetvaardigheid in deze zin is dus voorbereiding tot het geloof. Zij schept 
de voorwaarden, waaronder het geloof zijn werk kan doen. 

Wat Beza hier de boetvaardigheid noemt heeft dus dezelfde inhoud als het 
begin der boetvaardigheid (initium poenitentiae) bij Calvijn. Maar Calvijn 
legt nog meer nadruk op de verbinding tussen boetvaardigheid en geloof dan 
op het voorafgaan van de boetvaardigheid aan het geloof. Een absoluut 
„vooraf" kent Calvijn niet. 

Overigens weet ook Beza, dat er een boetvaardigheid bestaat, die nooit aan 
het geloof toekomt. Want het geweten kan zo gewond worden, dat het intus
sen niet de zonde haat, maar alleen door de vrees voor straf gepijnigd wordt, 
zoals bij Kaïn, Ezau, Saul en Judas. In de ware boetvaardigheid wordt de 
mens echter nooit zo getroffen door de verschrikkingen van het oordeel Gods, 
of hij zal toch op de barmhartigheid hopen en, omdat hij de zonde is gaan 
haten, zich bekeren en de weg der gerechtigheid gaan bewandelen5. 

Aan deze bekering heeft Beza in zijn theologie een ruime en belangrijke 

1 Ibid. I, p. 186: Primum autem hic Spiritus facit in electis ut calamitatis illius suae 
sensu vere afficiantur: deinde fidem in ipsis creat, ut possint conditionem praedicationi 
Euangelii adnexam praestare. 

2 Ibid. I, p. 327: Convenit enim inter nos, initium faciendum a Legis praedicatione, 
quae contumaciam humani cordis frangat. 

3 Ibid. III, p. 405: Quum enim Euangelium nonnisi sub unius fidei conditione Christum 
amplectendum offerat. Ook i.v.m. de uitverkiezing noemt Beza het geloof een voorwaarde. 
Vgl. Ibid. I, p. 699: Praeterea, etsi credendi conditio apposita est, tarnen non pendet ab ea 
decretum, sed ipsa potius a decreto pendet... 

4 Beza gaat hierop uitvoerig in. (Ibid. I, p. 327.) 
5 Ibid. I, p. 327 seq. 
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plaats gegeven. Meestal spreekt hij in dit verband van de wedergeboorte en 
heiligmaking en ziet deze als vruchten van het geloof. Want door het geloof 
worden wij met Christus verbonden en ondergaan wij zijn werking. Allereerst 
gaat het daarbij om Christus zelf, dan ook om de „energie" van Christus, om 
zijn inwonende kracht1. Het geloof is dus niet een ijdele mening of verbeel
ding, maar het heeft een daadwerkelijke uitwerking in de ziel, zozeer zelfs, 
dat, hoewel het een geestelijk mysterie is, het a.h.w. te vergelijken is met de 
wijze waarop de geest in fysische zin zijn uitwerking heeft op het lichaam. Zo 
„giet" Christus, die door het geloof in ons woont op geesteUjke wijze en met 
zijn geesteUjke kracht, zijn krachten in ons uit, hetgeen in de Schrift genoemd 
wordt de wedergeboorte en heiligmaking2. 

Deze wedergeboorte bestaat, volgens Beza, uit drie delen: het sterven aan 
de zonde, de begrafenis van de oude mens en de opstanding van de nieuwe 
mens3. Deze driedeling verstaat Beza als een voortgaande ontwikkeling, 
waardoor de mens opklimt tot de hoogte van een waarachtig en kenbaar 
christeUjk leven, zodat hij zelfs op grond daarvan de aanvechtingen kan 
weerstaan. De slechte gevoelens en daden, die tegen God ingaan, worden ten 
onder gebracht. En in het stadium van de begrafenis begint de oude mens zelfs 
langzaamaan te verdwijnen4, omdat deze begrafenis moet worden gezien als 
een voortschrijding van de doding van de oude mens5. In de opstanding van 
de nieuwe mens begiftigt Christus ons meteen nieuwe kracht, nadat onze ver
dorven natuur ten onder is gegaan, zodat wij met ons verstand, door de Hei
lige Geest verlicht en geregeerd door de nieuwe kracht van Christus, beginnen 
te verstaan en als goed te erkennen, wat wij vroeger voor dwaas en verachte-
üjk hielden. Ook wordt door deze zelfde kracht onze wil gecorrigeerd en over
tuigd, zodat wij de zonde beginnen te ontvluchten en de gerechtigheid te om
helzen6. 

Deze opvatting over de wedergeboorte krijgt bij Beza een zeer belangrijke 
functie in de fundering van de geloofszekerheid. Beza stelt nl. vele malen de 

1 Ibid. I, p. 681 seq.: Qui rursus solam Christi energiam sive efficacitatem statuunt id esse 
cuius simis participes, non videntur satis expendisse expressa Scripturae testimonia, quibus 
distincte nobis Christus ipse donari dicitur: deinde ipsius in nos... describitur. Vgl. ook 
Ibid. I, p. 315. 

2 Ibid. I, p. 10: ...id non fieri vana quadam et inani opinione sive imaginatione: sed re 
ipsa et plane efficaciter, quamvis totum hoc mysterium sit spirituale, adeo ut quemadmo-
dum anima physico modo corpori adiuncta effectus suos edit, ita Christus Iesus per fidem 
intra nos habitans spirituali modo ac virtute, vires suas in nobis exerat, quae quidem in 
sacris literis intelliguntur Regenerationis et Sanctificationis nomine. 

3 Ibid. I, p. 10: Sunt autem huius regenerationis, id est, novae originis ac conditionis 
tres partes... nempe Mortificationem peccati, id est, nativae illis labis, quae vetus homo 
dicitur: sepulturam eiusdem: et novi hominis resurrectionem. 

4 Ibid. ...vetus ille homo, accepto lethali vulnere, paulatim evanescit. 
5 Ibid. ...sepultura est quaedam continuatio ac progressio mortificationis illius. 
6 Ibid. 
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vraag: hoe kunnen wij zeker zijn van ons geloof? Eigenlijk ligt hier nog een 
andere vraag achter, nl. hoe kunnen wij zeker zijn van onze uitverkiezing? 
Deze vraag houdt Beza voortdurend bezig. Dit is overigens heel goed te be
grijpen, wanneer wij in aanmerking nemen, welke grote plaats de leer der uit
verkiezing in zijn theologie inneemt. In zijn Tractationes theologicae treffen 
wij een grafische voorstelling van de heilsleer aan. Bovenaan staat aan de ene 
kant: het verkiezen van hen, die in Christus behouden moeten worden. Aan 
de andere kant staat: het verwerpen van hen, die door eigen schuld verdoemd 
moeten worden. Daarna volgt de schepping van de mens in een rechte, maar 
veranderlijke staat1. Deze supralapsarische tekening van het heil kenmerkt 
Beza's hele theologie. Alles wordt aan de verkiezing en de verwerping onder
geschikt gemaakt. 

Dit geldt in de eerste plaats van de belofte van het heil. Deze mag niet als 
universeel worden beschouwd, omdat het volgens Beza toch duideUjk is, dat 
de prediking van het Woord niet komt tot allen. Dit is zelfs niet eens het geval 
met de algemene roeping, die tot ons komt uit de beschouwing der natuur. 
Daarom is het woord „universeel" hier niet op zijn plaats. Wel kan er van een 
„onbepaalde" roeping worden gesproken2. Daar komt bij, dat de roeping 
niet altijd krachtig is3. Want het is niet twijfelachtig, dat de roeping een veel 
breder vlak bestrijkt dan de uitverkiezing4. 

Uit dit alles blijkt dus, dat aan de roeping haar volle ernst en kracht wordt 
ontnomen. Ze komt wel tot de mens met de aanbieding van het heil, maar 
onder een voorwaarde, nl. die van het geloof5. En dit geloof wordt weer ge
heel afhankelijk gemaakt van de verkiezing, omdat het besluit der verkiezing 
nu eenmaal aan alle lagere oorzaken voorafgaat6. De consequentie van deze 
leer is, dat men weten moet een uitverkorene te zijn, wil men toegang hebben 
tot de belofte. Ook Beza kan op een gegeven ogenblik deze consequentie niet 
meer ontwijken, wanneer hij het geloof omschrijft als een zekere wetenschap, 
waardoor het geschiedt, dat men, nadat ieder van hen van zijn uitverkiezing 
zeker is, voor zichzelf de belofte van het heil in Jezus Christus toepast7. Wel
iswaar treffen wij deze volgorde, waarin de zekerheid der verkiezing aan de 
toeëigening der belofte voorafgaat, slechts een enkele keer bij hem aan. Maar 

1 Ibid. I, p. 170: Eligere in Christo servandos - reiicere, sua ipsorum culpa damnandos -
creatio hominis in recto statu, sed mutabili. 

2 Ibid. I, p. 699: At certe universalis est vocatio et promissio? Ergo ne vocatio quidem, 
nedum electio ulla universalis, sed duntaxat indefinita statui potest ac debet. 

3 Ibid.: non sit universaliter efficax. 
4 Ibid.: Non dubium est quin latius pateat vocatio quam Electio. 
5 Zie noot 3, bldz. 65. 
6 Ibid. I, p. 699: Praeterea, etsi credendi conditio apposita est, tarnen non pendet ab ea 

decretum, sed ipsa potius a decreto pendet, utpote quod omnes inferiores causas antegre-
diatur. 

7 Ibid. I, p. 6: ...qua scientia fit, ut eorum unusquisque in corde suo certior factus suae 
electionis, sibi ipsi applicet promissionem salutis in Jesu Christo. 
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ze is inherent aan Beza's gedachtengang. Want wanneer, zoals Beza doet, het 
geloof èn het ongeloof geheel afhankelijk worden gemaakt van het eeuwig 
besluit der verkiezing en der verwerping, ook in zijn nadere uitwerking, kan 
de belofte aan de verworpenen niet meer worden aangeboden. Het eeuwig be
sluit overheerst de verkondiging1. 

In de meeste gevallen echter vinden wij bij Beza de omgekeerde volgorde, 
waarin men eerst zeker wordt van zijn geloof en daardoor van zijn verkiezing. 
Maar hoe kan men tot deze zekerheid komen? Op deze vraag komt Beza tel
kens terug. O. Ritschl meende, dat Beza vooral met deze vraag bezig geweest 
is, omdat hij zich in zijn jeugdjaren zo tegen God en zijn dienst verzet had. 
Hierdoor zou hij later telkens weer aangevochten zijn met de vraag, of hij wel 
tot de uitverkorenen zou behoren2. Maar het valt te betwijfelen of dit als de 
diepste oorzaak moet worden beschouwd. Want afgezien nog van de vraag, 
of Beza's jeugd wel zo zwart geweest is, spreekt hijzelf nergens erover, dat dit 
voor hem een oorzaak geweest is van geestelijke strijd3. Veeleer ligt het in de 
lijn van Beza's leer van de uitverkiezing zelf, dat hij telkens weer tot deze 
vraag moest komen. Haar plaats is zo centraal, dat tot het geloof komen vrij
wel hetzelfde is als tot de wetenschap komen, dat men uitverkoren is. In zijn 
Summa totius Christianismi beschrijft hij het geloof dan ook als volgt: Het 
andere, dat aan de uitverkorenen eigen is en voor hen in het bijzonder geldt, is 
daarin gelegen, dat wij Christus, die universeel en algemeen wordt aange
boden, voor onszelf als de onze aannemen, en verzekerd worden van onze 
persoonlijke uitverkiezing4. In het geloof wordt de belofte persoonlijk toege
spitst, en daardoor ontstaat de wetenschap, dat wij uitverkoren zijn. 

Toch is dit tot fundering van de geloofszekerheid voor Beza nog niet vol
doende. Want hij bemerkt, dat de gelovigen blijven worstelen met de vraag: 
hoe weet ik, dat ik uitverkoren ben? Hij geeft dan de raad om de toevlucht te 
nemen tot de werkingen, waaruit het geestelijke leven zeker valt te onderken
nen, alsmede ook onze verkiezing, zoals het leven uit het gevoel en de bewe-

1 Ibid. I, p. 700: Et rursus, si fidem substernas illi decreto, in opposito membro incredu-
litatem oportet decreto reprobationis subordines. 

Het is te begrijpen, dat dan de vraag opkomt: An vero sicut decretum electionisfacis 
fidei causam, ita etiam decretum reprobationis facies infidelitatis causam? Beza antwoordt: 
Minime. Corruptio vero vel incredulitas cum ipsius fructibus sic decreto subordinantur, ut 
tarnen voluntas hominis sit illarum prima causa efficiens, et tarnen decreto subiiciantur, 
quoniam etsi non per decretum, tarnen non praeter decretum, nee absque decreto illi inci-
dunt, quorum causa deficiens, non autem efficiens in Deo statuitur. 

In deze zin zijn de ongelovigen zelf de oorzaak van hun ondergang (ut sibi ipsis sint 
causa exitii). 

2 O. Ritschl, a.a.O. S. 297. 
3 Wat de jeugd van Beza betreft leze men P. F. Geisendorf, lx. p. 13 seq. 
4 Tractat. Theolog. I, p. 186: Altera, quae electis propria est atque peculiaris, in eo 

posita est, ut Christum universaliter et promiscue oblatum, nobis ipsis tanquam nostrum 
applicemus, et singuli nostrae electionis certiores reddamur... 
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ging van het lichaam waargenomen wordt1. Tot deze werkingen rekent Beza 
allereerst de heiliging, die in ons begonnen is en bestaat uit een haten van de 
zonde en een liefhebben van de gerechtigheid2. Vervolgens het getuigenis van 
de Geest, die mijn geweten bemoedigt3. Blijkbaar zijn deze twee werkingen 
van de Geest zo duidelijk kenbaar, dat zij voor ons een kengrond kunnen 
vormen om de zekerheid van ons geloof en onze verkiezing daaruit op te 
maken. Want de uitverkiezing, die eens van eeuwigheid verborgen lag in het 
geheim van God, wordt daarna aan ons verklaard, deels door het inwendig 
getuigenis van de Heilige Geest in ons geweten, welk getuigenis verbonden is 
met de uitwendige prediking, deels ook door de kracht en de werking van de
zelfde Geest, die de uitverkorenen, die van de slavernij der zonde bevrijd zijn, 
daarheen leidt, dat zij beginnen te willen en te volbrengen de dingen die 
Godes zijn4. 

Het uitwendig getuigenis der goede werken èn het inwendig getuigenis van 
de Geest in het geweten zijn dus de twee pijlers, waarop onze zekerheid rust 
en kan rusten. Maar zouden zij de zware en verantwoordelijke last der heils
zekerheid kunnen dragen? 

We dienen er op te letten, dat Beza deze zekerheid niet meer ziet opgesloten 
in het wezen van het geloof zelf. Door het geloof wordt de belofte van het heil 
wel persoonlijk aanvaard, maar de zekerheid omtrent het deelhebben aan de 
inhoud daarvan wordt pas verkregen vanuit de werkingen van het geloof. Het 
dubbele getuigenis in werken en geweten vloeit uit het geloof in Christus 
voort5. 

Het verschil met Calvijn is hier wel zeer duidelijk. Voor Calvijn was het 
juist van het grootste gewicht vast te stellen, dat de zekerheid in het geloof 
zelf ligt opgesloten. Zij komt er niet achteraf bij, maar zij staat in het middel
punt. Geloof is zekerheid. Dat Beza tot een geheel andere opvatting komt, is 
echter wel te begrijpen, omdat hij de grond der zekerheid elders zoekt. Voor 
Calvijn lag deze in de belofte, in het Woord van God, ten diepste in de spre
kende God zelf. De zekerheid van het geloof is voor hem de zekerheid van de 

1 Ibid. I, p. 702: In illa perniciosissima particularis electionis tentatione quo tandem con-
fugiam? Ad effecta, ex quibus spiritualis vita certo dignoscitur et nostra electio sicut cor-
poris vita sensu percipitur. 

2 Ibid.: Electumigitur meesse primum ex sanctificatione meainchoata, i.e. odio peccati 
et amore justitiae intelligam. 

3 Ibid.: ...huic adiiciam testimonium spiritus meam conscientiam erigentis (Schweizer 
citeert: vigentis). 

4 Ibid. I, p. 186: (electionis), olim quidem ab aeterno in arcano Dei absconditae, postea 
vero nobis declaratae, partim intrinseco conscientiae testimonio per Spiritum Dei externae 
praedicationi adiunctum: partim vero etiam eiusdem Spiritus vi et efficacia, qui singulos 
electos a servitute peccati assertos in libertate, eo deducit, ut quae Dei sunt, veile et facere 
incipiant. 

6 Ibid. I, p. 10: Sunt ergo Christi a nobis per fidem apprehensi, et in tra nos habitantis, 
effecta duplicia. Primum enim Spiritus sanctus testimonium... 
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waarheid Gods. Beza echter kan deze objectieve gerichtheid van het geloof 
niet langer meer handhaven. Hij verlegt de grond van het objectieve Woord 
naar de subjectieve uitwerking er van, naar de wedergeboorte (heiligmaking) 
en het innerlijk beleven der ziel. En vanuit deze vruchten van het geloof 
redeneert hij naar de zekerheid van het geloof toe1. 

Het is dus wel gerechtvaardigd, wanneer K. Barth bij Beza een bedenkelijke 
ontwikkeling op gang ziet komen, waardoor de hechte grond der zekerheid, 
door Calvijn aangewezen, dreigt te worden ondermijnd. Barth ziet dit gevaar 
vooral daarin optreden, dat Beza het getuigenis der werken voorop stelt, ter
wijl het inwendig getuigenis van de Geest daaraan wordt toegevoegd en dus 
op de tweede plaats komt te staan. Zodoende heeft het getuigenis van de wer
ken, dat bij Calvijn nog als „ein adminiculum inferius, seine Funktion nur als 
ein commonstrare, dass es also als ein nur relativ und unselbstandig redendes, 
nur inklusiv und sekundar anzuhörendes Zeugnis zu verstehen sei", de rol van 
een kroongetuige verkregen2. De gelovige wordt daardoor van Christus afge
leid en gericht op zijneigen leven. De zekerheid verliest daarmee het karakter 
van geloofszekerheid. Het is een zekerheid op grond van wat men constateert. 

Nu is echter deze conclusie van Barth in zoverre onjuist, dat hij te eenzijdig 
uitgaat van het citaat, dat Schweizer hem verstrekte uit Beza's Quaestionum 
etresponsionumchristianarumlibellus(Tractat. theolog.l,^>. 702). In dit citaat 
wordt inderdaad aan het getuigenis der werken de eerste plaats gegeven, 
voorafgaande dus aan het inwendig getuigenis van de Geest. Op andere plaat
sen echter geeft Beza een andere volgorde aan. Zo spreekt hij in zijn Confessio 
eerst van het inwendig getuigenis van de Geest en daarna van het getuigenis 
der heiligmaking3. Maar als op grond daarvan J. van Genderen meent, dat 
Beza op de innerlijke werkingen allereerst wijst en dus naast de syllogismus 
practicus als eerste een syllogismus mysticus stelt en daaraan zelfs de eerste 
plaats toekent, is ook dit weer eenzijdig4. Wel kunnen we zeggen, dat Beza 
zowel de syllogismus practicus als -mysticus kent. Ze komen echter naast elkaar 
voor, niet de één vóór de ander. Dit blij kt niet alleen uit de verschillende volgor
de, die Beza gebruikt, maar vooral ook daaruit, dat hij de meeste keren spreekt 
van: deels door het inwendig getuigenis, deels door het getuigenis der werken5. 

1 Ibid.: ...adeo ut unusquisque nostrum ita apud se ratiocinetur, ego sum in Iesu Christi, 
ideoque non possum perire. Hic vero, ut possimus certum fundamentum substernere super-
ioribus victoriis, et alteram istam tentationem fortiter superare, quaeretur, fidem habeamus 
necne: quae controversia non aliter potest a nobis explicari, quam si ab effectis ad efficien-
tem causam ascendamus. 

2 K. Barth, a.a.O. II, 2, S. 369 f. 
3 Tractat. Theolog. I, p. 10: Primum enim Spiritus sanctus testimonium reddit spiritui 

nostro nos esse filios Dei... Deinde hoc quoque... Vgl. ook p. 11. 
4 J. van Genderen, Hetpractisch syllogisme, Alphen a/d Rijn, 1954, bldz. 7. 
5 Tractat. Theolog. I, p. 201: Hoc autem cognosces, partim ex Spiritu adoptionis intus 

clamante, Abba Pater: partim etiam ex eiusdem Spiritus vi et efficacia in reipso... Vgl. ook 
Ibid.Iyp. 186. 
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Maar afgezien daarvan blijkt toch, dat Beza de grond der zekerheid vanuit 
het Woord verlegd heeft naar de mens. Want ook al wordt het getuigenis der 
werken vergezeld door het inwendig getuigenis van de Geest, ook ten opzichte 
van dit laatste is Beza een andere weg gegaan dan Calvijn. Wij hebben gezien, 
dat ook bij Calvijn het getuigenis van de Heilige Geest een belangrijke plaats 
inneemt. Twee dingen zijn daarbij kenmerkend. In de eerste plaats is bij Cal
vijn het getuigenis van de Geest getuigenis van het Woord, dat door de Geest 
van kracht wordt in het hart. Vandaar dan ook, dat dit getuigenis bij hem een 
veel breder terrein beslaat dan alleen dat van het kindschap. Het geheel der 
Schrift bewijst zijn kracht en goddelijke geldigheid door dit getuigenis. Dit 
geldt zelfs zo sterk, dat hij in zijn Institutie dit getuigenis alleen noemt in ver
band met het goddelijk karakter der Schrift. Uit zijn commentaren blijkt dan, 
dat het getuigenis aangaande ons kindschap toch ook een belangrijk deel 
daarvan vormt. Het tweede, waardoor dit getuigenis zich kenmerkt, is, dat 
het een plaats inneemt binnen het wezen van het geloof zelf. Het geloof komt 
juist door dit getuigenis tot stand, want daardoor wordt de waarheid der be
loften verzegeld aan het hart. Het getuigenis is dus geen werking van het ge
loof, maar het geloof is veeleer een vrucht van dit getuigenis. 

Vergelijken we nu daarmee, wat Beza onder dit getuigenis verstaat, dan 
treden er opnieuw verschillen naar voren. Ook door hem wordt dit getuigenis 
met de prediking van het Woord verbonden1. Maar Beza is hierin niet conse
quent. Hij ziet de Geest ook zelfstandig aan het werk. Want wie anders is het, 
die ons aanspoort tot het gebed? Wie doet de haat tegen de zonde geboren 
worden, wie getuigt aan ons, dat ons zuchten wordt gehoord? Is het niet de 
Geest, die wij als een zeker pand van onze aanneming uit genade hebben ont
vangen?2 Het getuigenis des Geestes wordt hier meer of minder verzelfstan
digd, terwijl het aan de andere kant tevens beperkt wordt tot het kindschap 
Gods. Het getuigenis van de Geest wordt niet meer in verband gebracht met 
de waarheid der gehele Schrift, maar dient alleen om ons met vrijmoedigheid 
te doen roepen: Abba, Vader3. En doordat het dit verband met de Schrift 
kwijt geraakt is, heeft dit getuigenis zijn plaats ook binnen het geloof moeten 
opgeven. In plaats van bewerker is het een werking van het geloof geworden, 
die aan het geloof zelf zijn zekerheid moet verlenen. Het getuigenis is dus niet 
meer aan de belofte, maar aan het geloof verbonden, nl. als één van zijn wer
kingen. Vandaar dan ook dat men door dit getuigenis van de Geest niet meer 
geworpen wordt op het Woord, maar op de innerlijke werkingen van het ge
loof in het hart. Van daaruit concludeert men tot de aanwezigheid van het ge
loof en zo komt men tot zekerheid. Het Woord als onmiddellijke grond der 

1 Ibid. I, p. 186: ...partim intrinseco conscientiae testimonio per Spiritum Dei externae 
praedicationi adiunctum.... 

2 Ibid. I, p. 201: Alioquin quis nos ad preces hortatus, etc. 
3 zie noot 3, bldz. 70. 
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zekerheid is daarbij weggevallen. Daarvoor in de plaats treedt de lange weg, 
die via de kenmerken tot de zekerheid leidt1. 

Vergeleken met Calvijn is een verschuiving bij Beza dus onmiskenbaar. 
Deze verschuiving kunnen wij het beste omschrijven als een verzelfstandiging 
van het geloof ten opzichte van het Woord, waardoor de grond der zekerheid 
niet meer in het Woord, maar in (de werkingen van) het geloof zelf gevonden 
wordt. In het vervolg zullen wij bemerken, van hoe grote betekenis deze ver
schuiving in de latere gereformeerde theologie geworden is. 

Toch zouden wij aan Beza te kort doen, wanneer wij ook nog niet een 
andere zijde van zijn geloofsbeschouwing belichten. Reeds eerder merkten 
wij een zekere tweeslachtigheid bij hem op, die ook nu weer bij de fundering 
van de geloofszekerheid valt te constateren. Want zouden we boven de indruk 
krijgen, dat Beza aan het geloof een eigen betekenis toekent, andere uitspra
ken wijzen erop, dat hij het gevaar ervan duidelijk ziet. Vooral blijkt dit, wan
neer hij spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. Want als wij met 
Paulus zeggen, dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden, moet men dit 
volgens Beza niet zo verstaan, alsof wij zouden zeggen, dat het geloof een of 
andere deugd is, die ons voor God rechtvaardigt, want dan zouden wij het 
geloof in de plaats stellen van Jezus Christus, die alleen onze volkomen en 
zuivere gerechtigheid is. We spreken echter daarom van een rechtvaardiging 
door het geloof, omdat we daarmee Hem omhelzen, die ons rechtvaardigt, 
nl. Jezus Christus, met wie het geloof ons verbindt en verenigt, zodat wij deel
genoot worden aan Hem en al zijn goederen2. Daarom worden wij ook alleen 
op Christus geworpen, door wiens gerechtigheid alleen wij zeker worden van 
ons heil, dat van God verkregen wordt, omdat al wat door Jezus Christus ons 
wordt toegerekend, ook a.h.w. het onze is3. De grond der zekerheid wordt 
hier dus in Christus gelegd. Want hoewel niemand behouden wordt tenzij 
door het geloof, toch steunt onze zaligheid niet op ons geloof, maar veeleer op 
Jezus Christus, die wij door het geloof aannemen. De kracht van het geloof is 
echter dermate groot, dat, aangezien God het beloofd heeft, het de gehele 
Christus in ons opneemt. Hoe groter ons geloof dus is, des te meer vertoont 
het zijn kracht, waardoor het ons meer en meer met Christus verbindt4. 
Want het geloof leert ons a.h.w. uit onszelf te verhuizen en dwingt ons tot de 

1 lbid. I, p. 201: Quod si ex his effectis possumus fidem colligere, relinquitur nos cum 
efficacia vocatos et tractos fuisse, et hac rursus vocatione, qua ostendimus fiJiis Dei esse 
peculiare, omnino intelligitur quod quaerimus, nos videlicet, quia aeterno consilio, quod in 
sese proponit, praedestinati fuimus quod in Filio adoptaret, idcirco Filio esse datos. 

2 lbid. I, p. 688: Quum igitur ex Paulo affirmamus, etc. 
3 lbid.: Ideoque nos ad unum Christum ablegat, per cuius solam iustitiamnoscertiores 

facit salutis a Deo obtinendae... 
4 lbid. I, p. 16 seq.: ...Tanta est autem fidei vis, ut quoniam Deus ita promisit, totum 

Iesum Christum nobis insinuet. Hoc tarnen constat, quo plenior est fides, eo maiorem 
ipsius vim esse qua nos magis ac magis cum Christo copulet. 
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erkenning, dat er in ons niets is dan oorzaak en reden tot veroordeling. Daar
uit blijkt, dat het geen vermetelheid van de mens is, wanneer hij geenszins 
twijfelt aan zijn zaligheid. Integendeel. Hij legt daardoor alle vermetelheid af, 
en geeft God de eer1. 

Trouwens ook al wijst Beza de gelovigen heen naar de werkingen van het ge
loof om vandaaruit hun zekerheid te verkrijgen, hij weet ook, dat deze „testimo-
nia" ons op een gegeven ogenblik in de steek kunnen laten. En wat te doen, wan
neer deze „testimonia" zwak zijn? Beza antwoordt: dan moeten wij nog niet 
de moed laten zakken, maar aan de algemene beloften ons stevig vasthouden2. 

Dit is weer een reformatorisch geluid. Ook mag het ons niet ontgaan, welke 
de diepste motieven zijn, die Beza ertoe gebracht hebben om zo sterk te wij
zen op de werkingen van het geloof. Immers zijn dit tekenen der uitverkiezing. 
Welnu, Beza wil niet, dat men ten hemel opklimt om de zekerheid der verkie
zing te verkrijgen. Wij moeten volgens hem op het lagere niveau blijven en 
onze toevlucht nemen tot het Woord van God, dat oneindig veel zekerder is 
dan alle menselijke gissingen. En dit Woord getuigt, dat God al wie Hij door 
zijn eeuwig voornemen heeft uitverkoren door Jezus Christus tot zijn kinde
ren aanneemt, hen ook op de vastgestelde tijd krachtdadig roept, zodat zij 
zijn stem horen en ter harte nemen, door welk geloof zij, in Christus gerecht
vaardigd en geheiligd, ook noodzakelijkerwijs verheerlijkt worden3. Beza wil 
dus afhouden van de weg der speculatie en stelt het geloof in zijn concrete 
werkelijkheid daarvoor in de plaats. Dit praktisch-pastorale motief treedt ook 
nog in een ander opzicht naar voren. Beza wil de zekerheid van het geloof of, 
nog juister gezegd, de zekerheid van de gelovige versterken. En daarom ac
centueert hij juist de verkiezing. Want het geloof komt in de lucht te hangen, 
wanneer het fundament der verkiezing er niet onder gelegd wordt4. Juist de 
verkiezing geeft zekerheid en veroorzaakt geen lijdelijkheid, die tot traagheid 
leidt5. Zelfs als het geloof begraven en niet meer aanwezig schijnt te zijn, blijft 
het nochtans in de ziel, omdat het staat op het fundament der verkiezing6. 

1 Ibid. I, p. 7: Ex hoc efficitur non modo non esse arrogantis hominis nihil dubitare de 
sua salute, sed etiam e contrario sola hac ratione homines omnem arrogantiam deponere, ut 
omnem gloriam Deo tribuant. 

2 Ibid. I, p. 702: Quid si languida fuerint illa testimonia? Tune sciamus nos probari, ac 
proinde maxime tune accusandum nostrum torporem, minime vero despondendos animos, 
sed promissionibus illi indefinitis corroborandos... 

3 Ibid. I, p. 200: lam vero quia totum hoc iudicium in earum causarum observatione 
consistit quae omnem naturae vim superant, necesse est ut alio confugiamus, nimirum ad 
Dei oracula in ipsius verbo perscripta... 

4 Ibid. I, p. 199: Qui vero gratuitam iustificationem ex fide docent, ii certo fundamento 
nituntur, sed ita demum si fidei substraverint aeternum illud Dei propositum. 

5 Ibid.: ...nunquam ex beneficiorum Deicogitatione desidiae occasionemcapiit. 
6 Ibid. I, p. 702: Nam alioqui perire possint electi, et semel iustificati a Christo excidere: 

unde consequeretur vel Deum esse mutabilem, vel incertum esse ipsius decreti exitum, 
quorum neutrum Deo sine blasphemia attribui potest. 
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Beza heeft aan de verkiezing dus een positieve functie willen geven, en niet 
ingezien, dat de vastheid der verkiezing juist ongedaan wordt gemaakt, wan
neer de zekerheid daarvan in plaats van aan het Woord gebonden wordt 
aan de vruchten en de werkingen van het geloof. 

Tenslotte mag niet worden vergeten, dat Beza altijd voorzichtig blijft, wan
neer hij spreekt over de zekerheid der verkiezing. Want hen, die de tekenen 
der verkiezing niet kennen, moet men nog niet tot de verworpenen rekenen. 
Maar deze mensen wordt bevolen om zich tot het Woord en de sacramenten 
te begeven, waar zij God horen, die spreekt en zondaren tot zich roept. Want 
ook al ontvangen zij de vrucht en de werking tot nu toe daar niet van, toch 
moeten zij zichzelf en anderen aansporen, zodat zij volharden in het horen 
van de stem van God en eindelijk eens zullen verkrijgen, wat de Here hun tot 
nu toe onthouden heeft1. 

Het gaat dus niet aan om Beza geheel en al tegenover Calvijn te plaatsen en 
te spreken van een totaal andere geloofsbeschouwing. Juister is het om hem 
te zien als een overgangsfiguur, die aan de ene kant nog reformatorisch denkt, 
maar die aan de andere kant de weg opgaat die van de reformatorische ge
loofsbeschouwing steeds verder afwijkt. 

Twee kanten van zijn geloofsbeschouwing vragen nu nog onze aandacht. 
In de eerste plaats blijkt ook Beza te erkennen, dat er trappen zijn in het ge
loof2. Een nadere uitwerking daarvan geeft hij niet. Wel merkt hij op, dat de 
middelen, waardoor het geloof vordert, zijn de verkondiging van het Woord 
en de bediening van de sacramenten. 

In de tweede plaats merkten wij op, dat Beza ook een continuïteit van het 
geloof kent in anthropologische zin. Van God uit ligt deze verankerd in de 
verkiezing. In anthropologische zin ligt de continuïteit van het geloof daarin 
gewaarborgd, dat God de kiem van het geloof in het hart legt. Hoe zwak het 
geloof dan ook wordt, het kan nooit worden weggenomen, wanneer deze 
kiem er eenmaal in gelegd is3. Een enkele keer spreekt hij ook van de „habi
tus" van het geloof, nl. in een preek over het H. Avondmaal: Want de Hei
lige Geest bewerkt in ons dat instrument, dat wij geloof noemen, waardoor 
wij Christus, die wij kennen, omhelzen. En dit geloof is niet iets voorbij-
gaands, maar een „habitus", die ons niet door de natuur is ingegoten, maar 

1 lbid. I, p. 703: Quid si quis eiusmodi Spiritus testimonia nunquam in se senserit? Non 
est tarnen statuendum quod sit ex reproborum numero... 

2 lbid. I, p. 187: Hi sunt igitur gradus, quibus Domino placet in electis suis preciosum 
illud et peculiare fidei donum gratis creare quo salutem suam in Christo apprehendant. 

3 lbid. III, p. 405: Unde istud efficitur, abrumpi quidem posse interdum propter huma-
nam etiam sanctissimorum in hac vita hominum imbecillitatem, huius fidei cursum, sed 
ipsum verae fidei germen semel satum, nunquam penitus adimi, quum excidere Dei con
silium non possit, nee unquam sint foras eiiciendi, quos Pater Filio per veram hanc et 
vivam fidem inservit. 
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louter door Gods genade1. Hier spreekt duidelijk de man, die aan Aristoteles 
zijn begrippenmateriaal ontleent. 

Voor Calvijn lag de vaste en blijvende grond van het geloof in de onwan
kelbare belofte van God. Voor Beza wordt de continuïteit mede gewaarborgd 
door de kwaliteit van de genade zelf. 

H. Zanchius 

Na Theodorus Beza richten wij onze aandacht op Hieronymus Zanchius 
(1516-1590), wiens beschouwingen over het geloof een belangrijke schakel 
vormen in de vroege ontwikkeling der gereformeerde theologie. Zijn over
gang tot de leer der Hervorming heeft hij vooral te danken gehad aan de ont
moeting met de werken van Bucer en de Loei van Melanchton. Later heeft hij 
zich steeds meer aangesloten bij Calvijn, hoewel ook Bucer een blijvende in
vloed op hem heeft uitgeoefend, hetgeen o.a. uit zijn geloofsbeschouwing 
blijkt. Zijn steeds nauwere aansluiting bij de opvattingen van Calvijn dwong 
hem tijdens zijn verblijf in Straatsburg om diens leer aangaande de praedesti-
natie en het avondmaal tegen Marbach op besüste wijze te verdedigen2. Maar 
vooral later, als professor in Heidelberg, waar hij Ursinus opvolgde, heeft hij 
als theoloog grote invloed en bekendheid gekregen3. Gomarus was daar één 
van zijn leerlingen, op wie Zanchius' theologie grote indruk heeft gemaakt, 
hetgeen wij nog zullen bemerken4. Ook in Engeland zijn de sporen van 
Zanchius' invloed op te merken. W. Perkins voegt aan zijn Casus Conscien-
tiae „een korte verhandelinge,genomen uit de Schriften van H. Zanchius" toe5. 
Tenslotte krijgt zijn geloofsbeschouwing weer actuele betekenis bij A. Com-
rie en N. Holtius, wanneer deze laatsten o.a. op Zanchius teruggrijpen ter 
verdediging van hun leer aangaande het geloofsvermogen6. 

De betekenis van Zanchius vindt echter niet haar oorzaak in een originele 
aanpak der theologie of in eventuele nieuwe denkbeelden, die hij daarin zou 
hebben ontwikkeld. Zelfs valt van enige ontwikkeling der reformatorische 
leer niets bij hem waar te nemen. Het karakteristieke van zijn theologische 
arbeid is, dat hij de leer der Hervorming gehuld heeft in het kleed der scholas
tiek. Zijn veelzijdige geleerdheid en vooral zijn gebruik van de aristotelische 
filosofie hebben hem daarin tot een meester gemaakt7. Als zodanig dient 

1 Ibid. III, p. 314 seq.: Neque haec fides est simpliciter aliquod accidens, sed habitus 
vere insitus non a natura, sed a mera Dei gratia. 

2 Vgl. Realencyklopadie für protestantische Theologie undKirche 3e Aufl. XXIS. 609. A. 
Schweizer behandelt deze strijd uitvoerig in zijn Die protestantischen Centraldogmen, I, S. 
418-452. 

3 P.R.E.3 XXI, S. 609 f. 
4 Vgl. G. P. van Itterzon, Franciscus Gomarus. Leiden 1929, bldz. 26. 
5 Zo in de nederl. vertaling van zijn werken. Vgl. W. Perkins, Al de Werken, 1662, III, 

2, bldz. 278. 
6 Vgl. N. Holtius, Godgeleerde verhandeling over het oprecht geloof, \1A1, bldz. 18. 
7 P.R.E * XXI, S. 610 f. 
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Zanchius genoemd te worden na Beza, van wie bleek, dat hij, als eerste op
volger van Calvijn, zijn toevlucht weer begon te nemen tot de scholastieke 
doordenking van de leer der Kerk. Zanchius is hem op deze weg gevolgd en is 
daarin verder gegaan. Het valt te verwachten, dat we de bovengeschetste ont
wikkeling ook terug vinden in Zanchius' leer aangaande het geloof. Toch geeft 
een eerste en oppervlakkige bestudering een geheel ander beeld. Wij bemer-
ten dan zelfs een vrijwel letterlijke afhankelijkheid van Calvijn. Dit komt 
vooral duidelijk tot uiting in zijn Compendium praecipuorum capitum doe-
trinae Christi, waarin hij de definitie, die Calvijn van het geloof geeft in zijn 
Institutie III, 2, 7 woordelijk overneemt, en het geloof dus noemt een zekere 
en vaste kennis van de goedgunstigheid Gods jegens ons, gegrond op de ge
nadige belofte in Christus en door de Heilige Geest aan ons verstand geopen
baard en in onze harten verzegeld1. In deze lijn gaat hij verder, wanneer hij er 
op wijst, dat het geloof vertrouwen is op de barmhartigheid Gods in Chris
tus2, dat rust op het Woord van God. Want het Woord is als een spiegel, 
waarin het geloof God aanschouwt en omhelst. Neem dus het Woord weg, 
dan valt het geloof ineen3. In het geloof gaat het dan ook niet om de kennis 
van God zonder meer, maar om de kennis van Gods wil jegens ons, die wij 
vernemen uit zijn Woord4. Het voorwerp van het geloof is het ganse Woord, 
maar het geloof richt zich vooral op het Evangelie5. 

Deze zuiver Calvijnse geloofsbeschouwing komen wij ook bij Zachius 
tegen, wanneer hij spreekt over de zekerheid van het geloof. Het geloof is een 
zekere en vaste kennis, omdat het geen onzekere mening is, maar zekerheid6. 
Het geloof stelt de goedheid Gods buiten twijfel. Dat kan het niet doen, zonder 
dat het zijn liefelijkheid gevoelt en in zich ervaart. Daarom leidt Paulus het 
vertrouwen uit het geloof af, waaruit blijkt, dat het geloof alleen dan recht is, 
wanneer wij met een rustig gemoed durven staan voor het aangezicht van 

1 Opera Theologica, II, p. 712: Fides est divinae erga nos benevolentiae firma certaque 
cognitio, quae gratuitae in Christo promissionis veritate fundata, per Spiritum Sanctum, et 
revelatur mentibus nostris, et cordibus obsignatur. 

2 Ibid. p. 710: Fides sive fiducia misericordiae Dei in Christo. 
3 Ibid., p. 711: Quod fides habet verbum Dei pro suo objecto et scopo, quem scopum 

perpetuo collimare debet, a quo si minimum deflectit, non iam fides, sed incerta est credu-
litas et vagus mentis error. Idem verbum est basis, qua fulcitur et sustinetur, unde si decli-
nat, corruit. Tolle igitur verbum, et nulla iam restabit fides. 

4 Ibid., p. 711: Notandum, quod vera fides non tantum hoc quaerit, ut Deum esse cog-
noscat: sed hoc potissimum, ut qua sit erga nos voluntate intelligat. Neque enim scire tan
tum qualis sit, nostra refert: sed qualis esse erga nos et nobis velit. Ex iis duobus notatis 
habemus, fidem esse divinae erga nos voluntatis notitiam, ex eius verbo perceptam. 

5 Ibid., p. 711: Licet autem totum verbum Dei sit obiectum fidei, cui subscribere debet, 
quoties, et quicquid et quocunque modo loquatur: tarnen perfecta fides particulariter 
respicit in Euangelium. 

6 Ibid., p. 712: Nam fides sicut dubia et versatili opinione contenta non est: ita nee 
obscura perplexaque conceptione: sed plenam et fixam, qualis de rebus compertis et pro-
batis esse solet, certitudinem requirit. 

76 



God1. Deze vrijmoedigheid wordt alleen geboren uit het zekere vertrouwen 
in de goedgunstigheid en het heil van God. Vandaar dat aan het vertrouwen 
dikwijls de naam „geloof" gegeven wordt2. 

Zanchius volgt Calvijn dan op de voet, wanneer hij spreekt over de inner
lijke aanvaarding van de beloften Gods en daarna over de verhouding tussen 
zekerheid en twijfel. De gelovigen hebben vaak met twijfelingen te kampen. 
Toch wijken zij daardoor niet af van dat vaste vertrouwen. De oorzaak van 
deze geloofsspanning ligt in de strijd tussen het vlees en de geest. Daarom 
kunnen zowel de zekerheid als de twijfel gelijktijdig aanwezig zijn. De geest 
ziet nl. op de barmhartigheid Gods, het vlees ziet op eigen verdorvenheid en 
gebreken3. Vlees en geest moeten daarom goed uit elkaar gehouden worden, 
opdat wij de twijfeüngen niet aan het geloof zelf zouden toeschrijven4. 

Op dezelfde wijze als Calvijn spreekt Zanchius ook over de trappen in het 
geloof. Hij volgt dan woordelijk wat Calvijn daarover schrijft in zijn Institu
tie III, 2, 19. Zelfs het geringste geloof kent zekerheid. Dat er dan toch nog 
zoveel twijfel is, vindt zijn oorzaak daarin: a. dat ons hart door zijn natuur
lijke driften zozeer daarheen neigt, b. dat er zoveel aanvechtingen zijn, c. dat 
het geweten met zonde is bevlekt. Aan de ene kant is het geloof dus slechts 
een geringe en bescheiden kennis. Aan de andere kant is deze kennis zeker en 
allerminst bedrieglijk5. 

Er is dus twijfel. Maar tegen al deze twijfelingen wapent het geloof zich met 
het Woord van God6. Op dat Woord richt zich het geloof, in het bijzonder op 
de belofte. Want het fundament van het geloof is de genadige belofte, omdat 
het geloof zich daarop vestigt en erop steunt7. 

1 Ibid., p. 713. His verbis ostendit Apostolus, non esse rectam fidem nisi eum tran-
quillis animis audemus nos in conspectum Dei sistere. 

2 Ibid., p. 713. Quae irappyjafoc, non nisi ex divinae benevolentiae salutisque certa 
fiducia nascitur. Quod adeo verum est, ut saepe pro fiducia nomen fidei accipiaturet 
usurpetur. 

3 Ibid., p. 713: Hoc tibi absurdum non videbitur, si tenueris divisionem illam Spiritus et 
carnis... Hinc audiens promissionem Euangelii, in eam recumbit. Illinc videns se iniquitatis 
plenum, trepidat. 

4 Ibid., p. 714: At si permixta est infideli mente cum dubitatione certitudo, ergo sequitur, 
quod fides non certa et liquida, sed obscura et perplexa adhuc divinae erga nos voluntatis 
notitia constabit. Resp. Minime hoc sequitur. Neque enim si variis cogitationibus distrahi-
mur, ideo protinus a fide divellimur. Nee si sursum deorsum diffidentiae agitatione vexa-
mur, ideo in eius abyssum demergimur. 

5 Ibid., p. 714: Atque ita duo habemus: primum, quod in hac vita, notitia quidem, quam 
de misericordia et benevolentia Dei erga nos habemus, exigua quidem sit, et modica: secun-
dum, sed tarnen quod certa et minime fallax. 

6 Ibid., p. 714: Ad hos impetus sustinendos, fides se verbo Dei armat ac munit, eoque se 
defendit contra omnes tentationes. 

7 Ibid., p. 718: Fundamentum fidei est gratuita promissio, quod in ipsa proprie fides 
consistat, eique proprie nitatur. 
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Het was ons een vreugde te bemerken, hoezeer Zanchius tot hier toe een 
trouwe volgeling bleek te zijn van Calvijn. Maar deze vreugde wordt weldra 
getemperd, als wij ontdekken, dat er ook afwijkingen van Calvijn bij hem 
naar voren komen. Zo'n afwijking bemerken wij, wanneer Zanchius gaat 
spreken over de zekerheid der uitverkiezing. Evenals bij Beza wordt ook bij 
hem de vraag, of wij kunnen weten, dat wij uitverkoren zijn, sterk op de voor
grond geplaatst, dit vooral in zijn Tractatio deperseverantia sanctorum infide1. 
Voor Zanchius is de zekerheid der verkiezing direct verbonden met de zeker
heid van het geloof. Want het geloof is niet anders dan een zekere overtuiging, 
die wij uit het Woord verkrijgen, dat wij door genade in Christus zijn uitver
koren2. Wij zijn dus van onze verkiezing zeker, wanneer wij zeker zijn van 
ons geloof. Want alleen de uitverkorenen bezitten het ware geloof3. 

Maar hoe komt men dan tot de zekerheid van zijn geloof? Volgens Zan
chius kunnen wij daartoe twee wegen bewandelen. De eerste weg is die, langs 
welke men a priori tot de zekerheid der verkiezing kan komen. Het is de via 
apriori4. Hierbij gaan wij uit van de oorzaak van ons behoud, die dezelfde is 
als die van onze verkiezing, nl. Christus. Hij deelt ons de zaligheid, die Hij 
door zijn bloed voor ons verworven heeft, mee en werkt die in ons uit, zowel 
door het Woord, dat Hij ook door de sacramenten bezegelt, als ook door zijn 
Geest, die in ons krachtig werkt en aan onze geest getuigenis geeft, dat wij 
kinderen Gods zijn5. 

Deze via a priori kent dus eigenlijk twee oorzaken, waardoor wij zeker 
kunnen worden van onze verkiezing. De ene oorzaak is het Woord, omdat 
het Evangelie, zoals het de „causa instrumentalis" is van onze zaligheid en 
ons geloof, zo ook de „causa instrumentalis" is van onze zekerheid, dat wij 
kinderen Gods zijn en door Hem in Christus tot dit kindschap verkoren zijn6. 
Door het Evangelie kunnen wij ons dus verzekeren, dat wij tot het eeuwige 
leven zijn uitverkoren7. Want ons wordt door Christus bevolen te geloven in 
het Evangelie, en zelfs in het gehele Evangelie, d.i. in alles, wat het Evangelie 

1 Ibid., p. 95 seq. 
2 Ibid., p. 227: Quando fides nihil aliud est quam certa persuasio, e verbo Dei con-

cepta, quod simus in Christo gratis electi... 
3 Ibid., p. 230: ...veram fidem tantum esse electorum: ac proinde qui veram habent 

fidem, esse electos. 
4 Ibid., p. 227: Ut vero quis certior fieri possit de aeterna sui ad aeternam vitam elec-

tione, duae sunt viae: una a priori, altera a posteriori. 
5 Ibid., p. 227: A priori vocamus, quae est a caussis: caussa autem sicut electionis, sic 

etiam salutis nostrae efficiens, est Christus. Idem salutem sanguine suo partam nobis com-
municat, et in nobis efficit, turn verbo, quod etiam Sacramentis obsignat: turn Spiritu suo in 
nobis efficaciter operante, et testimonium Spiritui nostro reddente, quod simus filii Dei. 

6 Ibid., p. 227: Euangelium enim, sicut est caussa instrumentalis salutis et fidei nostrae, 
sic etiam est certitudinis, quod simus filii Dei, eoque ad hanc ulo&scuav in Christo electi. 

7 Ibid., p. 227: A verbo igitur Euangelii sic confirmare nos possumus, quod simus ad 
aeternam vitam electi. 
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verkondigt1. En het Evangelie verkondigt, dat wij uitverkoren zijn tot het 
eeuwige leven. Zoals het Evangelie predikt, dat wij verlost zijn door Christus, 
zo predikt het ons ook, dat wij in Christus zijn uitverkoren. Daarom, zoals 
ons bevolen wordt eenvoudig te geloven, dat wij door Christus verlost zijn, zo 
wordt ons bevolen eenvoudig te geloven, dat wij van eeuwigheid af in Chris
tus zijn uitverkoren tot verkrijging der verlossing en het eeuwige leven2. Ons 
wordt bevolen te geloven, dat God ons liefheeft ten eeuwigen leven, dat 
Christus voor ons geboren is, en dat God onze Vader is3. Ons wordt dus be
volen onze verkiezing te geloven. De zekerheid der verkiezing is geloofs-
zekerheid. 

Naast het Woord als causa instrumentalis is echter de Geest als causa effi-
ciens, waardoor wij de zekerheid der verkiezing kunnen verkrijgen4. Want 
deze Geest woont in ons en legt in ons getuigenis af, dat wij kinderen Gods 
zijn. En het getuigenis, dat wij kinderen Gods zijn is hetzelfde als het getuige
nis, dat wij uitverkoren zijn5. Zanchius gaat hier dus de weg van de sluitrede 
op. Niemand kan een kind van God zijn, tenzij hij uitverkoren is tot de aan
neming tot kinderen. Dus heeft ieder gelovige, omdat hij het getuigenis van 
de Geest bezit, dat hij een kind van God is, per consequentie ook het getuige
nis, dat hij uitverkoren is6. 

Dit syllogisme past Zanchius nog sterker toe, wanneer hij de tweede weg 
tot de zekerheid gaat bewandelen: de via a posteriori, de weg, waarlangs wij 
achteraf tot de zekerheid van onze verkiezing kunnen komen. Dan moet het 
waarnemen van de werkingen van het geloof ons tot deze zekerheid brengen. 
Deze werkingen zijn de krachtdadige roeping, de rechtvaardigmaking, de 
heiligmaking, de vrede van het geweten, e.a.7. Uit elk van deze werkingen kan 
men, volgens Zanchius, de kenmerken halen, die zijn geloof en verkiezing be
vestigen. Want hieruit komt duidelijk naar voren, of men het ware geloof, 

1 Ibid., p. 227: Iubemur a Christo credere Euangelio, et toti quidem Euangelio, id est 
omnibus quae Euangelium annuntiat... 

2 Ibid., p. 227: Atqui Euangelium annuntiat, quod simus electi ad aeternam vitam. 
Euangelium autem, sicut annuntiat nos esse redemptos per Christum, sic etiam praedicat 
nos esse praedestinatos in Christo. Idcirco sicut iubemur credere simpliciter, nos esse per 
Christum redemptos: sic iubemur simpliciter credere, nos ab aeterno fuisse in Christo, ad 
habendam redemtionem et vitam aeternam, praedestinatos. 

3 Ibid., p. 228: Iubemur credere, quod Deus ab aeterno nos diligat ad aeternam vitam, 
...quod Christus natus sit pro nobis, ...quod Deus sit Pater noster. 

4 Ibid., p. 229: Alter modus est a caussa vere efficiënte salutis fideique nostrae, et certitu-
dine de nostra salute. Haec caussa efficiens est Spiritus Sanctus in nobis habitans. 

5 Ibid., p. 229: Atqui testimonium habere, quod sumus filii Dei, est testimonium habere, 
quod sumus electi. 

6 Ibid., p. 229: Nemo enim esse filius Dei potest, nisi electus sit in adoptionem filiorum 
Dei. Ergo quisque fidelis, quia testimonium habet Spiritus Sancti, quod filius Dei sit habet 
per consequens testimonium quod sit electus. 

7 Ibid., p. 227: A posteriori autem viam vocamus, quae est ab effectis. Effecta autem 
haec sunt, efficax vocatio, iustificatio, sanctificatio, pax conscientiae, et alia. 
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bezit. En als men dat bezit, is men uitverkoren1. Zo redeneert Zanchius naar 
aanleiding van de eerste werking, de krachtdadige roeping aldus: ik gevoel in 
mijn hart, dat ik door het goddelijk licht gedreven ben tot de prediking van 
het Evangelie, en dat ik begiftigd ben met het ware geloof, waardoor ik nu 
zie, hoewel ik voorheen mij in de grootste duisternis bevond, en op een be
trouwbare wijze gevoel, dat God door Christus mijn Vader geworden is, en ik 
zie, dat Christus mijn zaligmaker is en waarlijk voor mij bij de Vader genoeg 
gedaan heeft. Aangezien nu dit licht alleen in de harten der uitverkorenen 
straalt en dit geloof alleen de uitverkorenen eigen is en ik dit geloof in mij ge
voel en dit licht mij drijft en verlicht, kan ik daaruit opmaken, dat ik uit ge
nade van God door Christus tot het eeuwige leven ben uitverkoren2. 

Ook Zanchius kent dus, evenals Beza, een grote plaats toe zowel aan de 
syllogismus practicus als -mysticus, hoewel de laatste bij hem reeds tot meer
dere ontwikkeling is gekomen. Dit laatste blijkt ook daaruit, dat de syllogis
mus mysticus ook reeds op de via apriori werd aangetroffen. Het getuigenis 
van de Geest behoort niet tot de werking van het geloof, zoals Beza leerde, 
maar tot de werkende oorzaak van het geloof. Daarmee heeft dit getuigenis 
principieel de voorrang gekregen boven de praktische sluitrede, die uit de 
heiligmaking kan worden getrokken. Wij zien Zanchius hierin nauwer met 
Calvijn verwant dan Beza, die het getuigenis van de Geest als werking van het 
geloof naast de heiligmaking stelde en daarmee een zelfstandige plaats en 
functie eraan gaf ten dienste van de geloofszekerheid. Bij Zanchius wordt dit 
getuigenis veel directer op het geloof zelf betrokken. 

Aan de andere kant blijkt ook de afstand tussen Calvijn en Zanchius, wan
neer de laatste in het Woord en de Geest twee verschillende oorzaken vindt, 
waardoor wij de zekerheid der verkiezing kunnen verkrijgen. Woord en Geest 
worden hier te zeer gescheiden. Want hoe kunnen wij het bevel van Christus 
om in het Evangelie te geloven opvolgen, wanneer de Geest dit Evangelie niet 
van kracht doet zijn in ons hart3? 

1 Ibid., p. 230: Manifesta est ex iis Maior propositio: veram fidem tantum esse electo-
rum: ac proinde qui vera habent fidem, esse electos. 

2 Ibid., p. 230: Subdat quisque fidelis Minore dicendo: Atqui sentio in corde meo, mihi 
affulsissedivina luce ad Euangelii praedicationem, et donatam esse veram vivamque fidem: 
qua, cum ante in maximis essem tenebris, nunc video, solideque sentio mihi per Christum, 
Deum factum esse Patrem: et Christum meum video esse servatorem, vereque pro me 
Patri satisfecisse. lam cum lux haec in cordibus tantum electorum effulgeat et fides haec sit 
duntaxat electorum in me autem sentiam hanc fidem, et lux haec mihi affulserit, atque afful-
geat: consequitur ergo, me ad aeternam vitam Deo per Christum gratis praedestinatum fuisse. 

3 Dit wordt door Zanchius zelf met kracht geponeerd: Non est etiam Scripturae Sanctae 
per se solius hoc efïicere: sed opus est Spiritu S. mentem hominis legentis aut audientis 
Scripturam ita illustrante, ut videat, ac sentiat, Deum loqui in Scripturis, non hominem, 
Vgl. Desacra Scriptura, 1612, geciteerd door K. Heim, a.a.O.S. 293 f. Het ging Calvijn erom, 
met behoud van de onderscheiding van Woord en Geest, deze twee toch zo dicht mogelijk 
bij elkaar te houden. Zanchius houdt deze twee, met ontwijking van de scheiding tussen 
beide, zover mogelijk van elkaar verwijderd. 
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In feite moeten wij ook bij Zanchius een verzwakking van het belofte-
karakter van het geloof constateren. Het Woord als grondslag van onze 
zekerheid krijgt op de via apriori nog wel een plaats, maar niet de plaats. Die 
wordt nl. toegekend aan de innerlijke werkingen van de Geest, die zowel op 
de via apriori als op de via aposteriori een overwegende rol spelen1. 

De afstand van Calvijn wordt groter, wanneer wij Zanchius horen spreken 
over het anthropologisch-psychologisch aspect van het geloof. In zijn Trac-
tatio de perseverantia sanctorum omschrijft hij het geloof als een deugd of 
kracht, die levend en blijvend is en uit genade wordt „ingestort" in de harten 
der uitverkorenen2. Zanchius wil hierin vooral Bucer volgen, die in zijn Dis-
putatio Ratisbonensis, (p. 443), het geloof ook omschrijft als een goddelijke en 
door genade ingegoten kracht3. Zanchius voert echter ook Cicero als autori
teit aan, die zegt, dat de deugd die kracht is, waardoor een zaak, waarvan zij 
de deugd is, volmaakt wordt4. Zo is ook het geloof een deugd, omdat het 
goed en volkomen maakt hem, wiens hart het vervult5. 

De deugd van het geloof wordt ons echter „ingegoten", d.w.z. aan ons 
toegevoegd, en verschilt dus van die deugden, die of door de natuur ons zijn 
ingegeven, of door onze ijver zijn verkregen. De deugd van het geloof wordt 
ons van de hemel gegeven6. Wij begrijpen, dat Zanchius hier weerstand wil 
bieden aan het gevaar van het Pelagianisme, dat niet alleen de roomse, maar 
ook de lutherse geloofsbeschouwing steeds meer bedreigde. Hoe gemakkelijk 
wordt aan de mens een te grote plaats toegekend. Daarom moet het geloof 
als gave worden beklemtoond. Dan komt aan God de eer toe en is meteen het 
blijvend karakter van het geloof gewaarborgd. Want de volharding der heili
gen is daarin gegrond, dat de gelovigen de wortel van het geloof, dat is de 
deugd of de „ingegoten" kracht, die sommigen een „habitus" en anderen een 
„semen" noemen, niet meer verliezen7. 

1 Deze dualistische verhouding tussen Woord en Geest vinden wij ook terug in de 
schriftbeschouwing van Zanchius, waarin hij scheiding maakt tussen de autoriteit der 
Schrift „per se" en „quoad nos". Vgl. K. Heim, a.a.O. S. 295 f. en P. Althaus, a.a.O. S. 228. 

2 Ibid., p. 352: Fides igitur est virtus, seuvis, eaque viva ac perpetua: a Patre, propter 
Christum, per Spiritum sanctum in corda electorum, hoc est, nostra gratis infusa. 

3 Ibid., p. 354: ...qua dicitur, fidem esse virtutem divinitus et gratis infusam. 
4 Ibid., p. 354: Sic Cicero in Finibus: virtus vis illa est, qua res, cuius est virtus, perfecta 

redditur. 
5 Ibid., p. 354: Fides autem revera facit bonum et perfectum eum, enim cor occupat. 
6 Ibid., p. 354: Infusa, hoc est adiectum: ut discrimen fiat inter virtutes, vel a natura 

inditas: vel studio acquisitas: et inter illas, quae desuper coelo donantur. 
7 Ibid., p. 354: ...quia neque radicem ipsam, hoc est virtutem, seu vim infusam, quam 

alii vocant habitum, alii semen, ...prorsus amittunt. Vooral in de strijd met Marbach ging 
het om de verliesbaarheid van het geloof. Marbach leerde deze verliesbaarheid, hoewel het 
geloof aan de uitverkorenen voor hun dood werd teruggegeven. Zanchius daarentegen stel
de, dat men wel de actus fidei kon verliezen, maar niet de virtus fldei. Vgl. A. Schweizer, 
a.a.O. S. 445 f.f. 
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Intussen is het niet twijfelachtig, dat Zanchius hiermee een bedenkelijke 
wijziging heeft aangebracht in de reformatorische geloofsbeschouwing. 
Want de genade, die aan deze „instorting" van het geloof ten grondslag ligt, 
is niet meer zozeer Gods genadige gezindheid, waarin wij door het geloof 
mogen delen, maar ze is een „iets", dat door God in ons hart wordt gelegd, 
en waaruit het geloof als vanzelf voortkomt. 

De „habitus" van het geloof, of anders genoemd, het geloofsvermogen is 
dus een kracht vanwaaruit de geloofsdaden voortkomen. En dat zijn er meer 
dan één. Als eerste noemt Zanchius de overtuiging, dat het Woord Gods 
Woord is1. En omdat dit Woord bestaat uit Wet en Evangelie, vloeien daaruit 
weer nieuwe werkingen voort. 

Uit de kennis der Wet vloeien vier werkingen voort: 1. Kennis van zonde, 
2. Gevoel van de toorn van God, 3. Wanhoop aan zichzelf, 4. Verlangen 
naar de Middelaar2. 

Uit de kennis van het Evangelie vloeien voort: 1. Kennis van Christus 
(waaruit ook de kennis van de Vader en de Heilige Geest ontstaat), 2. Aan
neming van Christus. Hiermee is verbonden het vertrouwen in de vergeving 
der zonden en de hoop op een volkomen schenking van de zaligheid, 3. De 
aanroeping, die ontstaat uit de kennis, het vertrouwen en de hoop,3 4. Het 
zich toeleggen op de betrachting van de Wet. 

Duidelijk blijkt hieruit, hoe beheersend de onderscheiding tussen habitus-
en actus fidei in Zanchius' geloofsbeschouwing is geworden. De habitus 
vormt de blijvende dispositie, waaruit de verschillende geloofsdaden op
komen. Zanchius gaat dan echter nog verder door in deze geloofsdaden zelf 
weer onderscheidingen aan te brengen van verschillende rangorde. Deze 
rangorde ligt reeds verscholen in de volgorde, waarin hij deze geloofsdaden 
noemt. De eerste en eigenlijke daad van het geloof wordt genoemd het ge
loven en voor zeker houden van alles wat het Evangelie verkondigt. De twee
de daad is die van het vertrouwen, dat de zonden uit genade vergeven worden, 
omdat zij door Christus eenmaal zijn verzoend. De derde daad is de verwach
ting van de beloofde en toekomstige goederen4. 

Daar deze laatste eigenlijk gezien moet worden als een daad van de hoop 
1 Ibid., p. 353: ...hoc est primum effectum fidei infusae: ut persuadeat, id quod vere est 

verbum Dei, esse verbum Dei. 
2 Ibid., p. 353: Quorum primum est cognitio peccati, alterum sensus irae Dei contra 

peccatum: tertium, desperatio de nostris viribus: qua turn desiderium Mediatoris. 
3 Ibid., p. 353: Vera cognitio illius, qui immediate praedicatur in Euangelio, nempe 

lesu: quod is sit verus Christus. Secum dum effectum est: quod hunc unicum servatorem 
nostrum Deum, per hanc fidem non solum agnoscimus, sed etiam agnitum amplectimur. 
Cum hac coniuncta est fïducia de remissione peccatorum et spes de plena consecutione 
aeternae salutis. Tertium est invocatio: oritur ex cognitione, fiduciae ac spe. Quartum, 
studium Legis et voluntatis eius faciendae. 

4 Ibid., I, 4, p. 685: Itaque videmus, in universum de fide loquendo, tres esse internas 
eius actiones: unam, qua quae narrat Euangelium, credit, proque certissimis habet: alte-
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en dus als zodanig buiten het wezen van het geloof geplaatst moet worden, 
gaat het dus vooral om de vraag, welke plaats het vertrouwen in dit geloof in
neemt. Zanchius laat ons daarover niet in het onzekere. Want dit vertrouwen 
vindt volgens hem in het geheel geen plaats daarin. Duidelijk spreekt hij dit 
uit. Hij wil nl. niet hen volgen, die zeggen, dat het geloof bestaat in vertrou
wen in de barmhartigheid, die vanwege de verdienste van de Zoon van God 
aan ons beloofd is1. Want al is deze definitie niet af te keuren, ze is toch niet 
volledig. Immers al kan het vertrouwen van het ware geloof niet gescheiden 
worden, geloof en vertrouwen zijn verschillend2. Want het geloof richt zich 
op het gehele Woord, zowel Wet als Evangelie. Het vertrouwen steunt echter 
op de beloften en het Evangelie. Daarom is het vertrouwen niet het geloof 
zelf, maar een werking van het geloof3. Zanchius beroept zich hier weer op 
Bucer, die deze onderscheiding ook maakt in zijn De reconciliatione Eccle-
siarum, art.: de justificatione4. 

Het geloof richt zich dus op Wet en Evangelie, het vertrouwen op het 
Evangelie alleen. In het geloof ligt dus ook de boetvaardigheid opgesloten. 
Want het geloof, voorzover dit zich richt op de Wet, wekt vrees voor God. Zij 
is de ene werking vanuit het ene deel der Schrift: de Wet Gods. Aan de andere 
kant staat het vertrouwen. Want voorzover het geloof zich richt op het Evan
gelie wekt het vertrouwen en brengt het een zekere overtuiging mee van 
eeuwig behoud door Christus5. Het vertrouwen is dus de andere werking van 
het geloof. De boetvaardigheid en het vertrouwen staan dus in dezelfde be
trekking tot het wezen van het geloof. 

Nu voelt Zanchius wel, dat hierdoor het gevaar dreigt, dat het vertrouwen 
al te ver van het centrum van het geloof verwijderd raakt. Daarom wil hij dit 
vertrouwen nauwer met het geloof zelf verbinden. Want het geloof in zijn 
eigenlijke zin is wel niet meer dan een zekere en besliste toestemming van het 
ram, qua confidit, sibi remitti peccata gratis, quia per Christum semel expiata fuerunt: et 
postremam, qua promissa futuraque certo expectat bona. Vgl. ook p. 686. 

1 Zanchius richt zich hier vooral tegen de Lutherse theologen. 
2 Ibid., II, p. 354: Non sum autem secutus definitionem quorundam doctissimorum viro-

rum, qui sic definiunt fidem, ut eam dicant esse fiduciam misericordiae promissae propter 
Filium Dei, quoniamlicet hanc definitionem non inprobem: plena tarnen non est. Et licet 
fiducia nunquam vera fide separetur: aliud tarnen esse fiduciam, et aliud fidem. 

3 Ibid., I, 4, p. 281: Fides enim in totum Dei verbum, tam legem quam Euangelium 
respicit. Fiducia autem promissionibus tantum et Euangelio nititur, eoque effectum est 
fidei. 

4 Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 209. Dee ziet het als één van de verschillen tussen de geloofs-
beschouwing van Bucer en die van Calvijn, dat Bucer de fiducia in het geloof nooit opneemt 
maar altoos daaruit afleidt. Hij noemt zijn commentaar op de brief aan de Romeinen, ed. 
Sperna (1562), Praefata, p. 14,16, 22; Commentaar, p. 424 E, 528 D. 

5 Opera Theologica, I, 4, p. 281: Fides enim quatenus intuetur in legem, cognoscitur et 
peccatum nostrum et ira Dei contra peccatum, parit timorem Dei: quatenus vero oculos 
convertit in Euangelium, quo et peccatorum nostrorum remissio annunciatur, gignit fidu
ciam in Deum, certamque affert persuasionem de aeterna nostri salute per Christum. 

83 



Woord van God, maar de woorden van Christus bevatten zoveel stralende 
beloften van onze eeuwige verkiezing en van de onmetelijke, eeuwige en vol
hardende liefde van de Vader jegens ons en daarenboven verkondigt het 
Evangelie, dat onze zonden vergeven worden, indien wij Christus door het 
geloof omhelzen; dat het onmogelijk is, dat iemand, die dit zonder enige 
twijfel gelooft, niet geheel en al zich op God werpt en met een volkomen ver
trouwen op Hem bouwt en in Hem rust1. Het vertrouwen moet dus uit het ge
loof voortvloeien. De algemene erkenning van het Evangelie moet uitlopen 
op een persoonlijke toeëigening ervan. Het één kan niet zijn zonder het ander. 
Daarom wil Zanchius ook dit vertrouwen geloof noemen. Het is het rechtvaar
digend geloof in onderscheid van het algemene geloof, dat zich richt op het 
gehele Woord van God2. Want het rechtvaardigend geloof is een vaste en be
sliste toestemming van de beloften van God aangaande de vergeving der zon 
den en de gerechtigheid, die aanvaard en het eeuwige leven, dat verkregen moet 
worden. Met dit rechtvaardigend geloof wordt het vertrouwen gelijk gesteld, 
omdat ook dit laatste een zekere overtuiging inhoudt van de waarheid van 
Gods beloften, waardoor wij niet twijfelen of wij zullen verkrijgen alwat God 
ons door zijn genade heeft beloofd3. 

We moeten echter constateren, dat Zanchius hier een stap verder gaat op 
de weg van het intellectualisme. Want werd door Beza de persoonlijke aan
vaarding der beloften nog tot het wezen van het geloof gerekend, ja zelfs als 
de eigenlijke geloofsdaad beschouwd, bij Zanchius wordt het geloof zo alge
meen gemaakt, dat de persoonlijke aanneming er buiten valt, hoezeer hij het 
achteraf weer met het geloof wil verbinden. Het geloof als zodanig is toch niet 
meer dan de intellectuele daad van het voor waar houden van de Schrift. De 
wilsdaad der aanneming wordt secundair gesteld en buiten het centrum van 
het geloof geplaatst4. Om deze laatste daad van vertrouwen dan toch nog met 
het geloof te verbinden, komt Zanchius tot de scholastieke onderscheiding 

1 Ibid., p. 281 seq.: Quid enim est credere Deo vel Christo? Est verbis Dei seu Christi in 
omnibus ex affïatu divini Spiritus certum atque indubitatum assensum praebere... Cum 
autem inter verba Christi contineantur tot praeclarae promissiones de aeterna nostri 
electione, de amore Patris erga nos immenso et aeterno atque constanti: denique cum 
Euangelium annunciet, remitti nobis peccata, si Christum fide amplectamur: qui fieri 
potest, ut qui haec sine ulla credit dubitatione, non totus in Deum feratur, totamque in eo 
fiduciam collocet atque firmet. 

2 Ibid., p. 282: Ac revera fides qua iustificamur, aliud non est quam fiducia... Fides 
itaque iustificans, et fiducia idem sunt, vel certe parum inter se differunt. 

3 Ibid., p. 282: Fides enim iustificans est firmus et indubitatus assensus in promissiones 
Dei de remissione peccatorum, et iustitia accipienda, aeternaque vita consequenda a Deo... 
Et quid fiducia? Certissima persuasio de veritate promissionum Dei, qua non dubitamus 
quin consecuturi simus, quaecunque nobis simpliciter pro sua gratia pollicitus est Deus. 

4 Ibid. II, p. 578: Er zijn tweeërlei actiones fidei: de één betreft de intellectus, 
waardoor men de in het Woord voorgestelde zaken intelligit, assentitur, credit. De andere 
betreft de wil, die, efficacitate fidei affecta, amat, vult, amplectitur. 
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van het algemeen en rechtvaardigend geloof. Zij blijken elkaar niet volkomen 
te dekken, want het laatste wordt beschouwd als werking van het eerste. 

Maar juist hier blijkt dan ook de afstand tussen Zanchius en Calvijn. Voor 
Calvijn was elk waarachtig geloof zaligmakend en rechtvaardigend. Zan
chius gaat op scholastieke wijze onderscheidingen aanbrengen, terwijl aan het 
wezen van het geloof zelf zijn rechtvaardigend karakter wordt ontnomen. 

F. Gomarus 

Dat de scholastieke behandeling der theologische vraagstukken steeds con
sequentere toepassing vond, blijkt o.a. uit de geloofsbeschouwing van Fran-
ciscus Gomarus (1563-1641). Reeds het feit, dat hij een leerling is geweest van 
Zanchius, doet ons verwachten, dat Gomarus zich moeilijk aan de scholas
tieke methode zou kunnen onttrekken. Hij is daarin zijn leermeester dan ook 
gevolgd1. Van Itterzon merkt de invloed van Zanchius vooral op ten opzichte 
van zijn methode om na het verklaren der Heilige Schrift loei theologici sa
men te stellen, op deze wijze, dat vanuit de context verschillende voorstellin
gen over hetzelfde leerstuk en de bevestigingen ordelijk tot gevolgtrekkingen 
worden herleid met behulp van elders ontleende bewijsvoeringen2. Echter 
niet alleen formeel, maar ook materieel kan van grote verwantschap worden 
gesproken. Uit het vervolg zal dit duidelijk genoeg blijken. 

Dit betekent echter niet, dat Gomarus zelf deze verwijdering van het theo
logisch klimaat der Reformatoren heeft opgemerkt. Integendeel. In zijn strijd 
tegen Arminius heeft hij gemeend geheel op het standpunt van Calvijn en 
Beza te staan, en heeft dit ook meermalen uitdrukkelijk uitgesproken3. 

Maar omdat zijn tegenstander eveneens wapenen hanteerde die aan de wijs
begeerte waren ontleend, werd ook Gomarus steeds verder op deze weg ge
dreven. Trouwens ook het grote punt van geschil, de praedestinatio gemina, 
gaf aanleiding om tot allerlei speculaties te vervallen. Niettemin büjkt on
danks alle vaak al te spitsvondige onderscheidingen de waarheid van Van Itter-
zon's eerste stelling uit zijn dissertatie, dat ook „in den Arminiaanschen strijd 
duidelijk is gebleken, dat Gomarus de leer der praedestinatie ten nauwste 
wilde verbinden met die der rechtvaardiging door het geloof". Ook bij Go
marus ging het ten diepste om het sola gratia, sola fide. 

Dit dienen wij ons goed voor ogen te stellen, wanneer wij nu op de geloofs
beschouwing van Gomarus nader ingaan. Merkwaardig is daarbij allereerst, 
dat in latere tijd Gomarus is aangezien als degene, die een nieuwe geloofsbe-

1 Gomarus zelf beroept zich weliswaar meer op Ursinus dan op Zanchius. In dit verband 
is echter de opmerking van O. Ritschl juist, nl., dat Gomarus zich in zijn geschriften ook 
wel op Ursinus als autoriteit beroept, maar dat zijn theologisch denken veelmeer zich in de 
door Beza en Zanchius ingeslagen speculatieve richting beweegt. Vgl. O. Ritschl, a.a.O. 
III, S. 303 f.f., ook G. P. van Itterzon, a.w. bldz. 310. 

2 G. P. van Itterzon, a.w. bldz. 26. 
3 a.w., bldz. 84. 
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schouwing op het gereformeerde erf heeft doen baanbreken. Men merkte dus 
later een duidelijke verandering en ontwikkeling vergeleken bij Calvijn e.a. 
Vooral F. A. Lampe heeft in deze zin gesproken. Duidelijk merkt hij deze 
ontwikkeling op en geeft meteen ook aan, waarin de oorzaak daarvan te vin
den is. Hij beweert nl., dat Gomarus de engelse opvatting is gevolgd, die van 
die der godgeleerden uit Duitsland en Zwitserland daarin verschilde, dat zij 
het vertrouwen niet als het wezen van het geloof, maar als een vrucht daarvan 
beschouwde. Lampe haalt in dit verband Rich. Baxter aan, die in een aan
tekening op zijn boek over de eeuwige rust der heiligen zijn misnoegen toont, 
dat de grote continentale godgeleerden, m.n. Testard, Chamier en Calvijn, 
het geloof als betrouwen verstaan, en „zeer kwalijk" staande houden, dat 
niemand in Christus gelooft, die niet gelooft, dat zijn zonden vergeven zijn1. 

Waarschijnlijk heeft Gomarus in dit opzicht inderdaad ook onder engelse 
invloed gestaan. Want ook in Cambridge heeft hij gestudeerd, en hij kon zich 
daar o.a. in de leer van Whitaker uitnemend vinden2. Maar dit verhindert ons 
niet Gomarus te plaatsen in de lijn van Beza en Zanchius, aangezien de laatste, 
zoals wij reeds zagen, duidelijk zijn invloed ook in Engeland heeft doen gelden. 

Het is dus te verwachten, dat ook Gomarus op scholastieke wijze het geloof 
onderscheidt als vermogen en als daad. Het geloof is een „habitus" van de 
ziel, ook wel genoemd een eigenschap, een kracht van de ziel. Zo wordt in zijn 
23ste disputatie het geloof omschreven als een bovennatuurlijke eigenschap, 
door God uit genade in de harten der uitverkorenen door het Evangelie en de 
wedergeboorte ingegoten3. Het geloof wordt dus een eigenschap genoemd, 
omdat het een „habitus" van de ziel is. En het wordt een „habitus" genoemd, 
omdat het een blijvende hoedanigheid is, die ons in staat stelt om te geloven4. 
Gomarus legt er telkens de nadruk op, dat deze „habitus" van het geloof door 
God wordt ingegoten en dus een zuivere genadegave is, waarin wij, die haar 
ontvangen, ons louter passief bevinden5. De roomse opvatting, waarin aan 
de mens een medewerkende functie wordt toegekend, moet dus radicaal wor-

1 F. A. Lampe, Vier academische verhandelingen over het zaligmakend geloof , 1723, bldz. 
86 v. Ook Bavinck merkt op, dat met Gomarus een nieuwe ontwikkeling in de Gerefor
meerde geloofsbeschouwing is op gang gekomen (Geref. Dogmatiek, IV, bldz. 104). 

2 G. P. van Itterzon, a.w. bldz. 28. Volgens Van Itterzon staat het niet vast, dat Gomarus 
ook kennis gemaakt heeft met W. Perkins. 

3 Opera Omnia, 1664. III, p. 78b: Fides salvifica est virtus supernaturalis, a Deo, gratis, 
Electorum cordibus, per Euangelium, et regenerationem, infusa. 

4 Ibid., I, p. 104a: Virtus autem dicitur; quia est habitus animi, mandato Dei conformis, 
Habitus; quoniam est qualitas durabilis, ad credendum, habilem reddens. (Unde fidei 
hujus modi, soliditas, et duratio, tribuitur). Ibid., I, p. 59a: Et habitualis quidem est fidei 
virtus, a Deo, per regenerationem, infusa, qua homo habilis est, ad credendum in Christum. 

5 Ibid., I, p. 59a: Cujus fidei homo quidem subjectum est: quia ei divinitus illa inditur: 
sed non est causa cooperans, nee impulsiva promerens; utpote quae mere gratuitum est 
Dei donum. Ideoque vulgo hoc sensu dici solet, homines cum fide donantur, habere se mere 
passive. 
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den afgewezen. Daarom stelt Gomarus de „habitus" van het geloof uitdruk
kelijk voorop. Eerst is er de goddelijke gave van het geloof. Daarna en op 
grond daarvan gaan wij daadwerkelijk geloven. Bij Rome ligt dit echter pre
cies andersom. Zij beginnen met de daad van het geloof, die door de mens 
tot stand wordt gebracht met behulp van Gods genade. Daarna komt het tot 
de „habitus" van het geloof. 

Op dit punt blijkt dus opnieuw het principiële verschil tussen de Hervor
ming en Rome1. Maar Gomarus keert zich niet alleen tegen Rome. Ook tegen 
Arminius neemt hij stelling, omdat het hier om dezelfde vraag ging, nl., wie 
de eerste is in het verkrijgen van het heil, God of de mens. De Remonstranten 
gingen daarbij eveneens uit van de daad van het geloof, waarin de vrije wil 
van de mens en de genoegzame genade (gratia sufficiens) Gods hand in hand 
gingen. Gomarus meende echter, dat dit een aanslag was op het wezen van de 
leer van de „sola gratia", en dus ook op het wezen van het geloof. Het geloof 
is niet óók Gods gave. Het is alléén Gods gave2. 

Toch ontgaat het ons niet, dat ook Gomarus, evenals Zanchius, ondanks 
zijn bedoeling om de roomse en remonstrantse dwaling af te wijzen, intussen 
een belangrijke concessie aan hen doet. Want al stelt hij duidelijk het genade
karakter van het geloof op de voorgrond: wat betreft het wezen van die ge
nade, de hoedanigheid ervan, bestaat er tussen hem en zijn tegenstanders geen 
verschil meer. Ook voor Gomarus is de genade immers een ding geworden, 
dat men kan bezitten, een op zichzelf staand gegeven, een eigenschap van de 
mens, in plaats van een relatie van God tot de mens. De genade als goedgun
stige gezindheid van God tot de mens is hier „verdinglicht" tot een „habitus", 
een eigenschap van de ziel. 

Door twee dingen wordt dit ons nog verduidelijkt. Inde eerste plaats uit de 
wijze, waarop het geloof als „habitus" in de ziel wordt „ingestort". In de 
bovengenoemde definitie zegt Gomarus, dat dit geschiedt door het Evangelie 
èn door de wedergeboorte. Dit naast elkaar stellen van Evangelie en weder
geboorte geeft ons te denken. Weliswaar worden beide nauw met elkaar ver
bonden, omdat het Woord de instrumentele oorzaak is, waardoor de weder
geboorte tot stand komt. Wat dit betreft beweegt Gomarus zich geheel in de 
lijn der Hervormers. En eveneens geldt dit, wanneer Gomarus het genade
karakter van deze wedergeboorte (door God alleen gewerkt) accentueert en 
de onwederstandelijkheid van deze genade onderstreept. Het gaat hier om wat 
Gomarus e.a. verstaan hebben onder de onmiddellijke werking van de Heilige 
Geest, waardoor wij wedergeboren worden. Dit betekende nl. niet een uit
sluiting van het Woord, zoals de Wederdopers wilden, maar wel, dat het niet 
aan ons, noch aan het Woord alleen gegeven is om de wedergeboorte te 
bewerkstelligen, maar dat dit alleen te danken is aan de onwederstande-

1 Vgl. G. P. van Itterzon, a.w. bldz. 359. 
2 Opera omnia, I, p. 88a:... quae solius Dei donum est. 
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lijke kracht van de Heilige Geest, die door het Woord en in ons werkt1. 
Maar het bezwaar richt zich. vooral tegen het karakter van deze wederge

boorte. Ze is a.h.w. een substantie, begiftigd met hoedanigheden, o.a. de be
kering, die weer het geloof en de liefde in zich bevat2. De wedergeborene is 
dus niet meer primair de mens, die met heel zijn bestaan een andere gericht
heid gekregen heeft, van zichzelf en van de zonde af en naar God in Christus 
toe, maar hij is iemand, die iets ontvangen heeft, dat hij nu bezit en dat in 
hem zich ontwikkelt. Het Woord fungeert hierbij wel als instrument, maar 
als zodanig heeft het vrijwel louter formele betekenis. Het Woord is de weg, 
waarlangs de wedergeboorte tot stand komt. Het is niet meer de grond, 
waarin de wedergeboorte zich wortelt, en waaruit zij haar inhoud en kracht 
ontvangt. De wedergeboorte is zodoende geworden tot een op zichzelfstaande 
grootheid, wel ontstaan door middel van het Woord, maar niet opkomend 
uit en gericht op het Woord. Vandaar dat Gomarus de wedergeboorte bij 
voorkeur omschrijft als het wegnemen van het stenen en het schenken van 
een nieuw hart. In de wedergeboorte ontstaat er een nieuw levensprincipe, dat 
niet alleen moet worden verstaan als een nieuw begin, maar vooral als een 
nieuw beginsel, substantieel verzelfstandigd, dat het vermogen der vernieu
wing in zich draagt3. Dit nieuwe beginsel wordt in de ziel ingebracht niet al
leen zonder ons toedoen, maar ook buiten ons bewustzijn om. Niemand kan 
op onmiddellijke wijze kennis verkrijgen van zijn wedergeboorte. Hij kan 
haar aanwezigheid alleen opmaken uit de werkingen en de met haar verbon
den eigenschappen4. Deze werkingen en eigenschappen zijn dan de geloofs
daden en de werken der liefde. 

Dit wordt nog nader bevestigd door de manier, waarop Gomarus de 
„habitus" van het geloof zich ziet ontwikkelen tot daad. Door de wederge
boorte wordt nl. de „geloofshabitus" in de ziel „ingestort". En uit deze 
„habitus" ontstaat de geloofsdaad. Deze ontwikkeling van „habitus" tot 

1 Vgl. H. Bavinck, Roeping en wedergeboorte, Kampen, 1903, bldz. 24 v.v. 
2 Opera omnia, I, p. 88a: Sed praeterea necessaria erat actio regenerationis per Spiritum 

Sanctum, seu donationis virtutis fidei, et charitatis. Ibid., I, p. 104b: Conversionis gratia est 
duplex, habitualis et actualis. Prior est, qua homo virtute Spiritus Sancti regeneratur: seu 
fidei et charitatis virtutibus donatur. Ibid., III, p. 78b: Fides vero inhaerens viva ut novae 
creaturae, seu doni regenerationis pars est, et cognatis, spei et charitatis, virtutibus, indivi-
duo regenerationis nexu, conjuncta... 

3 Ibid., I, p. 89a: Nam cordis novi effectio duplex est, prima et primam consequens. 
Prima est respectu initii, cum quis fidei et charitatis virtutibus prorsus carens, iis per rege-
nerationem divinitus donatur. Alia deinde primam consequens, cordis novi effectio, est 
ratione incrementi illius, seu renovatio consequens, qua habitus virtutum languidi augentur 
ac firmantur. 

4 Ibid., I, p. 106b: Sic etiam regenerationem sui, seu ad fidei et charitatis habitum con-
versionem (quae sine cooperatione virium humanarum, intellectus aut voluntatis, a Dei 
Spiritu peragitur) immediate nemo cognoscit... Sed ex effectiset adjunctis propriis sentitur. 
Effecta sunt fides actualis viva: et charitatis actiones. 
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daad geschiedt echter niet automatisch maar komt tot stand langs drieërlei 
weg, nl. door het Woord, door de Heilige Geest en door de bovennatuurlijke 
kracht, die in de wedergeboorte ligt opgesloten en dus de mens bij zichzelf 
bezit. God is dan nog wel de eerste oorzaak, echter niet meer de enige oor
zaak. De naaste oorzaak is de wedergeboren mens zelf, die als begiftigd met 
de „habitus" van het geloof, nu ook zelf in staat is te geloven1. In de daad van 
het geloof heeft de wedergeboren mens zelf dus ook zijn aandeel. Men moet 
dit echter niet op zijn rekening schrijven, maar op die van de wedergeboorte, 
die deze creatieve kracht in zich draagt. Het geschiedt nl. niet door de natuur
lijke kracht, krachtens geboorte, maar door de bovennatuurlijke kracht, 
krachtens de wedergeboorte. 

Duidelijk blijkt hier dus de zelfstandige functie van de wedergeboorte. Ze 
wordt geholpen door het Woord en de Geest, maar de kracht, waardoor haar 
hoedanigheden tot ontwikkeling komen, bezit zij in zichzelf. 

Toch moeten wij ook hier weer voorzichtig zijn. Wij zouden nl. kunnen 
vermoeden, dat, dank zij deze werkende kracht der wedergeboorte, de ont
wikkeling van „geloofshabitus" tot geloofsdaad een vrijwel mechanisch ka
rakter aanneemt. Maar zo wil Gomarus het in geen geval zien. Want de 
wedergeborene is en blijft een zondig mens, die zijn plicht om het Woord te 
horen en erover te mediteren en de sacramenten te gebruiken en te bidden 
kan verwaarlozen en kan wankelen onder de aanvechtingen van het vlees, van 
Satan en de wereld en de twijfel kent. Dan is het toch God zelf weer, die ons 
te hulp komt, opdat wij niet zouden bezwijken, en die de aanvechtingen ma
tigt, en ons, versterkt door de hulp van de Heilige Geest, de overwinning 
geeft2. 

Van een mechanisch verband tussen „habitus" en daad van het geloof is 
dus geen sprake. Integendeel. In de wedergeborene vindt een strijd plaats 
tussen de kracht der wedergeboorte en de kracht der zonde. En God zelf 
moet door zijn Woord en Geest telkens opnieuw ingrijpen om aan de kracht 
der wedergeboorte de overhand te doen behouden. 

Toch als het gaat om de fundering van de continuïteit van het geloof, ligt 
deze in de gave der wedergeboorte zelf. Zij is nl. blijvende, duurzame gave, 
die, ook al is de daad van het geloof afwezig, toch de „habitus" van het geloof 

1 Ibid., I, p. 88b: Actualis vero fides, est a Deo tanquam a causa principali, utpote qui 
virtutem fidei electis dat, qua ad actionem fidei sunt idonei, et verbo suo et ope Spiritus 
S. eorum animum ad actionem fidei excitat, et adjuvat: ab homine vero fideli est, tanquam a 
causa proxima, non quidem ex vi naturali per generationem, sed vi supernaturali per rege-
nerationem, acceptae: ideoque solius Dei actio dici non potest, sed Dei et hominis habitu 
fidei donati. Vgl. ook I p. 96b. 

2 Ibid., I, p. 96b: VerumtamenDeus pro fideli sua elementique foederis novi promissione, 
nobis ad tempus ita castigatis, succurrit, ne succumbamus, et tentationes temperat, ac 
Spiritus auxilio confirmatos, victores reddit. Vgl. ook I p. 93b. 
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blijvend in zich draagt. Op grond daarvan verdedigde Gomarus tegenover 
Arminius dan ook de leer van de volharding der heiligen1. 

Wij hebben zo inzicht verkregen in de achtergronden van Gomarus' ge-
loofsbeschouwing. Het blijkt, dat het scholastieke intellectualisme niet alleen 
de vorm en methode van Gomarus' denken heeft beïnvloed, maar ook in be
langrijke mate de inhoud van zijn leer zelf. 

Dit wordt ons opnieuw duidelijk, wanneer wij wijzen op het wezen van het 
geloof, zoals Gomarus het ziet. Het wezen van het bijzonder geloof in Chris
tus, waardoor wij gerechtvaardigd worden, is volgens Gomarus de kennis van 
de waarheid van het Woord Gods, of de vaste toestemming daarvan2. Een 
nog nauwkeuriger omschrijving geeft hij in zijn 23ste disputatie over het 
zaligmakend geloof, waar hij het geloof een „ingegoten" eigenschap noemt, 
door welke men (er)kent de waarheid van Gods Woord, en vooral dat Jezus 
is de Christus, Gods eniggeboren Zoon en een volkomen zaligmaker van allen, 
die waarachtig geloven, en daarom ook zijn zaligmaker is3. 

Gomarus ziet dus de kennis als het wezen van het geloof. Dit is echter geen 
natuurlijke kennis, die een voortbrengsel is van ons kenvermogen, maar een 
kennis van bovennatuurlijke oorsprong, vrucht van openbaring, zowel in 
objectieve als in subjectieve zin verstaan. Wat dit laatste betreft ligt het kun
nen horen van het gepredikte Evangelie wel in de macht van de natuur, maar 
het verstaan van de zin ervan en de toestemming van en het geloven in het 
verstane Evangelie is te danken aan een bovennatuurlijke kracht, zonder 
welke de wijze leer des geloofs aan de menselijke rede dwaasheid zou toe
schijnen. Vandaar dat het ook het geheimenis des geloofs genoemd wordt4. 
Ook de inhoud van deze kennis wortelt in de openbaring. Het gaat om de 
kennis van het Woord van Christus, die de zaligmaker is van allen, die ge
loven. 

Op het eerste gezicht vinden wij hier een grote overeenstemming met Cal-
vijn, die immers het geloof ook kennis noemt en daarbij ook de nadruk laat 
vallen op het bovennatuurlijk karakter daarvan. Toch büjkener bij nader toe
zien grote verschillen te bestaan. 

In de eerste plaats geldt dit de inhoud van deze kennis. Want al is het geloof 

1 Ibid., III, p. 78b: zie noot 3 bldz. 86; Ibid., I p. 59a: Fides in Christum est duplex: 
habitualis (eoque qualitas permanens) et actualis; ideoque actio transiens. 

2 Ibid., II, p. 655b: ...sic etiam specialis fidei in Christum, per quam justificamur, genus, 
est notitia veritatis Verbi Dei, seu illius firmus assensus. 

3 Ibid., III, p. 78b: Fides viva est virtus supernaturalis... infusa: qua, Verbi divini veri-
tatem, et in primis Jesum esse Christum, Filium Dei unicum ac perfectum omnium vere 
credentium, ideoque et suum, servatorem agnoscunt. 

4 Ibid., III, p. 78b: Nam licet audire posse, Euangelium praedicatum, sit naturae: sen-
sum illius intelligere... et intellecti, Euangelii, assensus ac fides supernaturalis est potentiae: 
sine qua, sapiens fidei doctrina, rationimere humanae, stultitia videtur: ac propterea, mys-
terium fidei, nuncupatur. 
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kennis en drager van de ware overtuiging, dat de gerechtigheid van Christus 
aan alle gelovigen en dus ook hemzelf toebehoort1, dit laatste, persoonlijke 
aspect ligt toch niet in het geloof zelf opgesloten, maar is een vrucht daarvan, 
die langs de middellijke weg van het maken van een sluitrede op het geloof 
zelf volgt. Er bestaat dus een zekere afstand tussen het geloof in Jezus als de 
zaligmaker van allen die geloven en het geloof in Jezus als mijn persoonlijke 
zaligmaker. Deze afstand wordt bepaald door het „en daarom ook", zoals 
het in bovengenoemde omschrijving van het geloof voorkomt. Er ligt een 
redenering met een conclusie tussen, die de overgang vormt van het algemene 
naar het persoonlijk-bijzondere. 

Gomarus heeft aan deze toespitsing van het algemene naar het persoonlijke 
aspect van het geloof grote aandacht geschonken, en haar uitgewerkt in een 
aanhangsel van zijn verklaring van de brief aan de Hebreeën, handelend over 
de natuur van het geloof. Hij snijdt daarin allereerst de vraag aan, of het ge
loof, waardoor wij gerechtvaardigd worden, dezelfde daad is als die, waar
door wij geloven dat onze zonden door Christus ons vergeven zijn2. Of de
zelfde vraag, maar nu gesteld ten opzichte van de verhouding tussen geloof en 
vertrouwen: Is het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd worden hetzelfde 
als het vertrouwen in de verkregen vergeving der zonden3? 

Gomarus weet, dat er sommigen zijn, die deze twee, eigenlijk drie, met el
kaar gelijk stellen. Anderen doen dit niet4. Zelf behoort hij tot degenen, die 
deze gelijkstelling beslist ontkennen. Want in eigenlijke zin bestaat het geloof 
uit de overtuiging van de waarheid ener zaak, i.c. de waarheid der genade in 
Christus. En in oneigenlijke zin behoort ook het vertrouwen daartoe5. Want 
dit laatste is een vrucht van het geloof en volgt dus daarop6. Het vertrouwen 
rust op de kennis, d.i. op het geloof in de verkregen vergeving der zonden7. 
Gomarus spreekt dus duidelijk van een na-elkaar van geloof en vertrouwen8, 

1 Ibid., III, p. 79: Forma vero est infusa ac fructuosa hujus objecti, per regenerationem, 
agnitio, verae, de omnium credentium, eoque et sua, per Christum justitiae ac salute, per-
suasionis ferax. Hac enim ratione, fides viva est, et a reliquis omnibus differt. 

2 Ibid., II, p. 654a: An fides, per quam justificamur, sit eadem actio, cum fide, qua 
credimus nobis per Christum remissa esse peccata? 

3 Ibid., II, p. 655b: An fides, per quam justificamur (hoc est, quae Euangelio ad remis-
sionem peccatorum accipiendam imperatur) proprie sit fiducia remissionis peccatorum 
acceptae? 

4 Ibid., II, p. 655b: Quidam affirmant: alii vero negant. 
5 Ibid., II, p. 661b: ...fides interdum proprie accipitur, de veritatis rei persuasione: inter-

dum improprie fiduciam notat. 
6 Ibid., I, p. 99b: (fiduciam) eam consequentem esse fructum, nam si remissio peccato

rum est effectum fidem in Christum consequens, ergo fiducia remissionis peccatorum multo 
magis sequitur. 

7 Ibid., II, p. 661b: Deinde fiducia illa, fidem, seu certam notitiam remissionis peccato
rum acceptae, praesupponit: ut pote quoniam illi, tanquam certo creditae, innititur. 

8 Ibid., II, p. 661b: Nihilominus sequeretur, eam (fiduciam) esse posteriorem fide... 
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ook al gaat het hierin meer om een logische dan om een tijdsvolgorde1. 
In de genoemde appendix geeft Gomarus ook de argumenten aan, die deze 

scheiding van geloof en vertrouwen moeten funderen en accentueren. En 
juist deze argumentatie leidt ons binnen in de scholastieke sfeer van Gomarus' 
denken. 

Het eerste argument, dat hij aanvoert, is, dat het vertrouwen in de ontvan
gen vergeving der zonden volgt op en ontstaat uit het geloof in de ontvangen 
vergeving der zonden. Maar het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd wor
den, volgt niet op, en ontstaat niet uit het geloof in de ontvangen vergeving 
der zonden, maar gaat eraan vooraf. Dus is het geloof, waardoor wij gerecht
vaardigd worden, niet gelijk aan het vertrouwen in de ontvangen vergeving 
der zonden2. Gomarus maakt dus eigenlijk drie onderscheidingen: het geloof, 
waardoor wij gerechtvaardigd worden, het geloof in de ontvangen vergeving 
der zonden èn het vertrouwen op de ontvangen vergeving der zonden. Deze 
drie volgen elkaar op en kunnen dus niet aan elkaar gelijk zijn. 

Opvallend is intussen het formeel-logische karakter van deze bewijsvoering. 
Trouwens dit formele komt in al zijn argumenten naar voren. Want even 
verder noemt hij nog meer bewijzen van dergelijke aard. Zo stelt hij: 1. Het 
wezen moet gelijk met het geloof aanwezig zijn. Het vertrouwen is niet gelijk 
aanwezig. Dus behoort het niet tot het wezen van het geloof. 2. Het wezen is 
niet later dan het geloof. Het vertrouwen is dat wel. 3. Het gevolg kan nooit 
het wezen zijn. Het vertrouwen is een gevolg van het geloof3. 

Gomarus betoont zich hier wel een meester in de beoefening der logica. 
Zuiver logisch kan zijn redenering echter niet worden genoemd, omdat al zijn 
genoemde bewijzen uitgaaan van de petitio principii, dat het vertrouwen volgt 
op het geloof, hetgeen juist bewezen diende te worden. 

Met dit alles echter wordt het ons wel duidelijk, hoezeer het wezen van het 
geloof bij Gomarus in waarde is gedaald. Hij noemt nl. het geloof, waardoor 
wij gerechtvaardigd worden, een voorafgaande voorwaarde om de vergeving 
der zonden te verkrijgen. In dit geloof is de vergeving zelf dus nog iets toe-
komstigs. Zij moet nl. nog aangenomen worden. Maar in het geloof in de 
verkregen vergeving der zonden is de vergeving een voldongen feit. Zij is ont-

1 Ibid., II, p. 661b: Quia illa (fides) ordine naturae antecedit: contra fiducia remissionis 
acceptae, remissionem acceptam, ordine naturae, sequitur. 

2 Ibid., II, p. 655b: Demonstratio prima haec est: Fiducia remissionis peccatorum 
acceptae, consequitur, atque oritur ex fide remissionis peccatorum acceptae. Atqui fides, 
per quam justificamur, non consequitur, nee oritur ex fide remissionis peccatorum accep
tae, sed eam antecedit. Ergo fides, per quam justificamur, non est fiducia remissionis pecca
torum acceptae. 

3 Ibid., II, p. 661b: Fidei, quae ad remissionem peccatorum Euangelio praecipitur, 
forma, est simul natura cum ipsa fide. Fiducia vero remissionis peccatorum acceptae, non 
est simul cum fide, quae ad remissionem peccatorum accipiendam Euangelio praecipitur. 
Ergo fiducia non est fidei illius forma. 
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vangen. Dus kan het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd worden, niet ge
lijk zijn aan het geloof in de verkregen vergeving der zonden1. 

Inderdaad, deze redeneringen schijnen volkomen logisch te zijn. Alleen 
komt nu de vraag boven, wat Gomarus dan verstaat onder het geloof, waar
door wij gerechtvaardigd worden. Welke inhoud heeft dit geloof? In ieder ge
val niet de vergeving der zonden, want die laat nog op zich wachten als iets 
toekomstigs. Het wezen van het geloof is volgens Gomarus niet meer dan de 
kennis van de waarheid van het Woord Gods, of de vaste toestemming daar
van2. Eigenlijk is het dus een onpersoonlijke kennis, die wel van bovennatuur
lijke oorsprong is, maar die het persoonlijk-aannemend karakter mist. Het 
persoonlijke karakter ligt opgesloten in het geloof in de verkregen vergeving 
der zonden en vooral in het vertrouwen daarin. Maar dit geldt dan echter niet 
meer als geloof in strikte zin bedoeld. 

Daarmee hebben wij dan meteen het tweede bewijs genoemd, dat Gomarus 
aanvoert. Het karakter van het geloof is kennis en toestemming. Het karakter 
van het vertrouwen is geborgenheid tegen alle kwaad3. Vandaar dat het psy
chologische karakter van beide verschillend is. Want het subject van het ge
loof is het verstand, en niet alleen de wil. Het subject van het vertrouwen 
daarentegen is alleen de wil. Dus kan het geloof in eigenlijke zin nooit ver
trouwen zijn4. Verstand en wil worden dus zo ver van elkaar gescheiden, dat 
het geloof niet meer in beide gelijk kan zetelen5. De opvatting van de eenheid 
van de menselijke ziel is hier opgeofferd aan de aristotelische scholastiek met 
haar vele psychologische onderscheidingen6. De geloofskennis heeft daardoor 
haar existentieel karakter verloren. Zij is puur verstandelijk geworden en 

1 Ibid., II, p. 654a: Fides per quam justificamur est antecedens conditio necessaria ad 
remissionem peccatorum accipiendam... quod enim accipiendum est, id nondum est prae-
teritum, sed futurum; quod verum acceptum est, illud non est futurum, sed praeteritum... 
Ergo fides per quam justificamur, non est fides remissionis peccatorum acceptae. 

2 Ibid., II, p. 655b: Specialis fidei in Christum, per quam justificamur, genus, est notitia 
veritatis verbi Dei, seu illius firmus assensus. 

3 Ibid., II, p. 655b: Omnis fidei genus est notita, seu assensus; fiduciae vero securitas 
adversus pericula. 

4 Ibid., II, p. 655b: Tertia porro demonstratio est haec: Cujus subjectum est intellectus, 
non autem sola voluntas... fiducia non est in intellectu, sed in sola voluntate; quia per se 
motus atque affectus cordis ac voluntatis est. 

5 Naar mate de bijbels-existentiële visie op de mens verloren ging, trad dit probleem 
steeds sterker naar voren. Het ging daarbij om de vraag of het geloof functie kan zijn van 
meer dan één hoedanigheid der ziel, en zo niet, aan welke het geloof dan moet worden toe
geschreven. Vgl. H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, IV, bldz. 101. 

6 Hoewel Gomarus wel weet, dat het bijbelse woord „hart" zowel intellectus als voluntas 
inhoudt, heeft dit hem toch niet weerhouden deze scheiding tussen verstand en wil zo ver 
door te trekken. De scholastieke invloed was sterker dan het getuigenis der Schrift. Vgl. K. 
Heim, a.a.O. S. 169 f.f. en P. Althaus, a.a.O. S. 75 f. Zij wijzen erop dat Thomas van 
Aquino deze scheiding van kennen en willen het eerst heeft voltrokken, waarbij de visie op 
de eenheid van de menselijke ziel verloren ging. 
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geen kennis van het hart meer. De leer èn de persoonlijke aanvaarding ervan 
komen los van elkaar te staan. 

Op grond van deze psychologische onderscheiding moet Gomarus dan ook 
Polanus bestrijden, wanneer deze in zijn Syntagma theologiae christianae het 
vertrouwen in het wezen van het geloof opneemt en gelijk stelt met de zekere 
overtuiging aangaande de waarachtigheid, trouw, macht, barmhartigheid en 
de verzoening met God door Christus. Polanus onderscheidt van dit ver
trouwen het vertrouwen in de verhoring van het gebed, wat een vrucht van 
het geloof is. Maar Gomarus wil van deze onderscheiding niet weten, omdat 
het vertrouwen in de verhoring niet anders is dan de gerustheid der ziel aan
gaande de verhoring van onze gebeden, die haar grond vindt in een door 
Christus met ons verzoende God en Vader. Dit vertrouwen sluit echter het 
vertrouwen in de verzoening in. Trouwens (en dan volgt het psychologisch 
argument) bij Polanus constateert Gomarus een fout in de beschrijving van 
het vertrouwen. Want de overtuiging behoort tot het verstand, niet tot de 
wil, maar het vertrouwen behoort tot de wil1. 

Het wordt hier duidelijk, dat Gomarus onder vertrouwen alleen verstaat 
het verzekerd vertrouwen. Later is men ook van een toevluchtnemend ver
trouwen gaan spreken, dat men dan wel in het wezen van het geloof zag opge
sloten. 

Tenslotte voert Gomarus een bewijs aan, waaruit blijkt, hoezeer zijn ge-
loofsbeschouwing beheerst wordt door zijn praedestinatieleer. Het geloof nl., 
waardoor wij gerechtvaardigd worden, wordt door het Evangelie van alle 
mensen geëist, zowel van de verworpenen als van de uitverkorenen. Maar het 
geloof en het vertrouwen in de ontvangen vergeving der zonden wordt niet 
van allen geëist. Dus kunnen deze twee niet aan elkaar gelijk zijn2. Want Chris
tus is alleen voor de uitverkorenen gestorven, niet voor de verworpenen. De 
verzoening en de vergeving zijn er dus alleen voor de eersten. Zou nu het van 
allen geëiste geloofde vergeving tot inhoud hebben, dan zouden de verworpe
nen verplicht worden iets te geloven, dat niet waar is. Dat doet de Schrift niet, 
want zij is heilig en waar3. 

Maar wat doet de Schrift dan wel? Gomarus antwoordt: Het Evangelie be-

1 Ibid., II, p. 662b: Deinde error est in descriptione fiduciae: persuasio enim ad intellec-
tum, non autem ad voluntatem: fiducia vero ad voluntatem pertinet. 

2 Ibid., II, p. 655b: Quarta demonstratio haec est: Fides, quam Euangelium, ad acci-
piendam justificationem, mandat, est commune, ac debitum omnium hominum, tam re-
proborum, quam electomm officium. Atqui nee fides remissionis peccatorum acceptae, nee 
fiducia illius, est commune, ac, etc. Ergo nee fides remissionis peccatorum acceptae, nee 
fiducia illius, est fides quam Euangelium, etc. 

3 Ibid., I, p. 99a: ...qua statuitur, Christum mortuum esse quidem pro omnibus et 
singulis hominibus electis: non autem pro reprobis... sic etiam reprobis non esse creden-
dum, Christum pro ipsis mortuum. Nemo enim ad credendum falsum obligatur: neque 
Scriptura falsum credendum praecipere potest: quia sancta et vera est. 
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schrijft het levende geloof in algemene zin en belooft aan allen, die dit geloof 
bezitten de vergeving der zonden. Maar niet getuigt zij met nadruk, dat hij of 
zij, ik of u met dit geloof begiftigd zijn, noch dat hij of zij, ik of u de vergeving 
der zonden deelachtig zijn1. 

Gomarus bepaalt hiermee dus het karakter van de belofte van het Evange
lie. Deze belofte is algemeen, niet persoonlijk gericht. Ook wordt ze nog niet 
persoonlijk in de directe aanvaarding ervan door het geloof. Zij wordt dat 
pas, wanneer wij in ons geweten ervan overtuigd zijn, dat wij het geloof bezit
ten. Dan mogen wij op grond daarvan de gevolgtrekking maken, dat deze be
lofte van de vergeving der zonden ook voor ons persoonlijk geldt. 

Zo heeft Gomarus dus de functie van de sluitrede aangewezen. Het evange
lie, de belofte alleen zijn niet genoeg. Een tweede, subjectieve instantie is 
daarbij nodig, nl. het geweten. Het geloof, waardoor wij geloven dat onze 
zonden vergeven zijn, ontstaat niet uit de kennis van het Evangelie, tenzij de 
kennis van het geloofsbezit in ons en de wetenschap daarvan in ons geweten 
daarbij komen2. Een directe persoonlijke aanvaarding van de belofte is dus 
niet mogelijk. De omweg van de sluitrede is noodzakelijk om tot deze aan
vaarding te komen. Deze sluitrede krijgt bij Gomarus dan ook het volle pond. 
Wijsgerig wordt zij geformuleerd en uitgewerkt, met propositio, assumptio en 
conclusio. De propositio is: al wie met een levend geloof gelooft door het 
Evangelie Gods in de genadige rechtvaardiging en redding door Christus van 
alle ware gelovigen is gerechtvaardigd en behouden. De assumptio is: de zekere 
ervaring, die het geweten yan dit geloof heeft, zegt: ik geloof alzo. De con
clusio volgt dan noodzakelijkerwijs daaruit: ik ben gerechtvaardigd en zal 
behouden worden. En dit verzegelen het getuigenis en het oordeel van de geest 
en het geweten der gelovigen, die overeenstemmen met het getuigenis van de 
Heilige Geest, uitdrukkelijk aan de ziel3. 

Hiermee is dus de heilszekerheid uit het wezen van het geloof verdwenen. 
Het geloof is alleen een middel, een factor, die meewerkt om tot die zekerheid 
te komen. Wij kunnen ook zeggen: de zekerheid van de belofte van God is 
verdwenen. Want ook het Evangelie is gedevalueerd tot een factor, die samen 
met andere tot de zekerheid leidt. 

Het ingrijpende hiervan blijkt daaruit, dat in deze trant van redeneren 

1 Ibid., II, p. 654b: Euangelium generatim fidem vivam describit, et omnibus ea praedi-
tis remissionem peccatorum promittit: non autem sigillatim testatur, me, te, hac fide praedi-
tos; nee mihi, tibi remissa peccata. 

2 Ibid., II, p. 654b: ...fides, qua credimus nobis remissa esse peccata, non oritur ex cog-
nitione Euangelii, nisi accedat hujus fidei in nobis cognitio, ac conscientia... Ideoque aliud 
praeterea adesse oportet: hoc autem est ipsius credentis conscientia. 

3 Ibid., III, p. 79b: Euangelium enim, propositionem illius, protendit, divini testimonii 
auctoritate, firmatam; quicunque viva fide, Euangelio Dei, de gratuita, omnium vere 
fidelium, justificatione ac salute, per Christum credit, justificatus est ac servabitur. Assump-
tionem,certa conscientiae, de hujusmodi fide, experientia, dictat: Ego ita credo. Unde hanc 
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allerlei vragen onbeantwoord blijven. Allereerst deze: hoe weet ik, dat ik 
waarlijk geloof? Of deze: hoe weet ik, dat ik uitverkoren ben en dus de be
lofte van het Evangelie mij persoonlijk mag toeëigenen? Het valt niet te ont
kennen, dat deze vragen sinds Gomarus vele malen gesteld zijn en nog gesteld 
worden. En het is te begrijpen, want het één is een noodzakelijk gevolg van 
het ander. Men moet immers een grond in zichzelf kunnen vinden om voor 
de belofte persoonlijk in aanmerking te komen? 

Ook Gomarus zelf heeft dit aangevoeld. Daarom moet hij een nieuwe weg 
wijzen om tot de wetenschap te komen, dat men gelooft en dat men een uit
verkorene is. In het eerste geval doet hij een beroep op de innerlijke waar
neming van het geweten. Er is een „gevoel van geloof" (sensus fidei), waaruit 
men, met behulp van het Evangelie, een betrouwbare conclusie kan trekken1. 
Het gaat hier om een zekere ervaring, niet om een mening zonder meer, zodat 
zij, die met een levend geloof geloven, ook weten, dat zij geloven2. Echter 
wordt Gomarus ertoe gedwongen nauwkeuriger het ware van het valse geloof 
te onderscheiden. Immers lijkt het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd 
worden, veel op het historisch geloof. Want er zijn er, die niet onbuigzaam en 
wederspannig zijn, maar tamelijk gewillig, door toedoen van de Heilige Geest, 
gebracht worden tot een algemeen geloof, bestaande uit een kennis van de 
waarheid van het Evangelie, hetwelk men doorgaans het historisch geloof 
noemt3. Welk verschil bestaat er dan tussen dit geloof en het ware geloof, dat 
toch ook een kennis is van de waarheid van het Evangelie? Gomarus geeft dit 
verschil aan met het woordje „alleen". Het historisch geloof bestaat,, alleen" 
uit kennis. Maar in het ware geloof is de kennis een deel van de wederge
boorte, waarin behalve het geloof ook de liefde gevonden wordt. Of anders 
gezegd: in het historisch geloof is de bekering afwezig4. En dit verschil moet 
dan ook weer vanuit de kenmerken herkend kunnen worden. Gomarus werkt 
dit breed uit. Hij stelt het geloof der duivelen tegenover het zaligmakend ge
loof, en ziet een verschil optreden in de kenmerken, die aan het geloof voor-

conclusionem necessariam deducit; Ergo justificatus sum, ac servabor. Quod, spiritus ac 
conscientiae fidelium, testimonium ac judicium, consona Sp. S. testificatio, in animis ipso-
rum sigillatim obsignat. 

1 Ibid., III, p. 79b: Cujus certitudo, licet Dei verbo, non sit nominatim expressa: ex 
illius tarnen, de fide, doctrina, atque fidei sensu (tanquam vero certoque, practicae ratioci-
nationis, antecedente) solide concluditur. 

2 Ibid., II, p. 654b: ...experientia certa, non autem opinione nitatur: adeo ut qui viva 
fide credunt, sciant etiam se ita credere. 

3 Ibid., I, pag. 99b, 100a: ...quosdam, qui non sunt contumaces, et rebelles, sed aequio-
res, hoc mandato, ope Spiritus Sancti accedente, adduci ad fidem generalem, simplicis noti-
tiae veritatis Euangelii: quam historicam vulgo vocant. 

4 Ibid., I, p. 95b, 96a: Neque ullo alio in loco conversio salutaris, et cor novum in sacris 
literis, pro sola cognitione veritatis (quae fides historica vulgo dici solet) accipitur, neque 
eam sufficientem esse gratiam, ad fide viva credendum, Deumque recte colendum, ullibi 
traditur: sed contra regeneratio ad eam rem necessaria est: qua regeneratione, virtutum 
fidei, et charitatis habitibus et eharitatis actiones producendas. 
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afgaan, vervolgens in de oorzaken, die tot het geloof brengen, en tenslotte in 
de gevolgen, die uit het geloof voortvloeien1. Tot de kenmerken, die aan het 
ware geloof voorafgaan behoren berouw over de zonden en verlangen naar 
de bevrijding ervan en naar de rechtvaardigheid en de zaligheid2. Het ge
loof der duivelen mist dit berouw en dit verlangen en zondigt door, bewust 
van de zekere ondergang. In de tweede plaats zijn de oorzaken, die tot het 
ware geloof leiden, niet alleen het uitwendige Woord van God, dat het geloof 
aanraadt, maar ook en voornamelijk de inwendige openbaring van God door 
de Heilige Geest, welke ons overtuigt, zodat wij het Evangelie geloven, en in 
ons de genade der wedergeboorte „instort", waardoor Hij het levend geloof 
in ons verstand en de liefde in ons hart inbrengt, die beide met een onlosma
kelijke band aan elkaar zijn verbonden3. Het ware geloof gaat dus met de 
liefde samen. Maar van het geloof der duivelen is de oorzaak niet de inwen
dige openbaring van de Heilige Geest, maar het uitwendige en onmiddellijke 
Woord van God (Gen. 3:15). Ook is dit geloof niet met de wedergeboorte en 
de heiliging verbonden, omdat het de liefde niet heeft, maar een voortdurende 
haat tegen God en de mensen. Tenslotte blijkt het verschil ook in de gevol
gen. Want het ware geloof heeft tot gevolg alle goede dingen, die strekken 
tot vertroosting van de gelovige, tot nut van de anderen en tot eer van 
God. Gomarus noemt dan ook het bewustzijn van het geloof, nl. dat wij 
geloven overeenkomstig het Evangelie, en het gevoel van ons geloof, waar
door wij zeker zijn, dat onze zonden vergeven zijn en wij erfgenamen zijn van 
het eeuwige leven. Vervolgens noemt hij de belijdenis van Gods genade, die 
wij door Christus aangenomen hebben, de aanroeping van God, het ver
dragen van de vervolgingen, de geesteüjke vreugde, de opwekking tot de 
hoop, en de werken der liefde4. Alle dus kenmerken van het ware geloof, 
welke bij het geloof der duivelen worden gemist. Uit dit alles kan men dus 
weten, of men het ware geloof bezit, en meteen ook weet men dan, dat men 
een uitverkorene is en voor de belofte van het Evangelie in aanmerking kan 
komen. Want uit de goede werken als vruchten en werkingen van het geloof 
tonen wij ons geloof, dat daarvan de naaste oorzaak is, zowel voor onszelf al 
voor anderen. En op dezelfde wijze klimmen wij van de bevestiging van onze 

1 Ibid., II, p. 657a: Discrimen autem hoc consistit, primo in anteeedentibus, secundo in 
causis, tertio in consequentibus. 

2 Ibid., II, p. 756b: ...poenitentia peccatorum, et liberationis ab iis, seu justificationis, ac 
salutis desiderium... 

3 Ibid., II, p. 657b: Fidei justificantis efficiens causa non est solum externum Dei ver
bum, quo fidem suadet; sed etiam, ac praecipue interna Dei per Spiritum sanctum revela-
tio: quae persuadet, ut Euangelio credamus, etc. 

4 Ibid., II, p. 658a: ...nam primo, effectum illius est, conscientia fidei, quod credimus 
secundum Euangelium, et fidei nostrae sensum, remissa nobis esse peccata, nosque haere-
des esse vitae aeternae, deinde confessio gratiae Dei, per Christum acceptae, et invocatio 
Dei, tolerantia persecutionum, et gaudium spirituale, excitatio spei, et operum charitatis. 
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daadwerkehjke roeping geleidelijk op tot de verkiezing (waarvan de roeping 
als van haar oorzaak noodzakelijkerwijs afhangt)1. 

De geloofszekerheid rust dus op de geloofservaring, die het geloof bege
leidt en zijn waarachtigheid kenmerkt. En wanneer deze zekerheid vaststaat, 
kan van daaruit de zekerheid der verkiezing ontstaan. Dan ismeteen ook aan de 
voorwaarde voldaan, die de aanneming van de belofte vanhet Evangelie vereist2. 

Hiermee beëindigen wij ons onderzoek naar de geloofsbeschouwing van 
Gomarus. De toenemend scholastieke behandeling van het geloofsbegrip 
trad duidelijk aan het licht. Ook de bepaling van het wezen van het geloof en 
de geloofszekerheid werden erdoor aangetast. 

Als wij van Gomarus terug zien naar Calvijn, blijkt duidelijk het verschil, 
zowel wat betreft de vorm als de inhoud van beider geloofsopvatting. Ons zal 
straks blijken, dat de wijsgerig bepaalde geloofsbeschouwing van Gomarus 
grotere invloed heeft verkregen dan de waarlijk theologische geloofsvisie van 
Calvijn. 

De Synopsispurioris theologiae 

Dat de gereformeerde theologen na Calvijn door hun scholastieke behan
deling ook de reformatorische geloofsbeschouwing hebben aangetast, is ons 
uit de ontwikkeling, die wij geschetst hebben, gebleken. Dit betekent echter 
niet, dat bij allen deze aantasting in dezelfde mate is te vinden. Er zijn er, die, 
hoewel denkend in aristotelische trant, in hun geloofsbeschouwing zich veel 
dichter bij Calvijn gehouden hebben en niet zo ver gegaan zijn in het intellec
tualistisch verstaan er van. Onder hen dienen vooral genoemd te worden de 
auteurs van het klassieke leerboek der gereformeerde theologie, de Synopsis 
purioris theologiae (1625)3. 

Weliswaar vinden wij ook hier het scholastieke schema terug. Zo wordt 
ook hier de onderscheiding gemaakt tussen geloofsvermogen en geloofsdaad. 
In verband daarmee wordt uitvoerig de vraag besproken, aan welk vermogen 
der ziel de eigenschap van het geloof moet worden toegekend. In tegenstelling 
met Gomarus, die alleen het verstand als de zetel van het geloof beschouwde, 
wordt hier naast het verstand ook de wil genoemd4. Dit moet dan ook wel zo 

1 Ibid., II, p. 707b: ...quoniam ex bonis operibus tanquam ex fructibus et effectis pro-
priis, dignoscimus ac demonstramus fidem nostram, tanquam causam propinquam, et ex 
iis, cum nobis, turn aliis confirmamus. Eoque modo a vocationis efficacis confirmatione, 
gradatim ad electionem (a qua vocatio illa tanquam a causa necessario dependet) adscendi-
mus. Vgl. K. Barth, a.a.O. II, 2, S. 370, en H. E. Weber, a.a.O. II, S. 106. 

2 Vgl. P. Althaus, a.a.O. S. 196. Althaus merkt hierbij terecht op, dat ook de roomse 
tegenstanders zo redeneerden. Zie ook H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, IV, bldz. 104. 

3 Vgl. K. Reuter, Wilhelm Amesius, Neukirchen, 1940, S. 45: „Nicht ganz so weit im 
intellektualistischen Verstandnis des Glaubens ist die Leidener Theologie gegangen." 

4 Synopsis purioris theologiae, Ed. Dr. H. Bavinck, 1881, Disp. XXXI, p. 306: Pro-
prium autem et speciale subjectum fidei justificantis in homine, est non solum intellectus, 
sed etiam voluntas. 
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worden gesteld, omdat naast de kennis en de toestemming ook het vertrou
wen tot het wezen van het geloof wordt gerekend. De eerste twee behoren toe 
aan het verstandsvermogen, het vertrouwen behoort toe aan de wil1. Men wil 
niet horen van het bezwaar, dat het onmogelijk is, dat één en dezelfde hoe
danigheid aan verschillende subjecten eigen is, of anders gezegd, dat één en 
dezelfde kracht wordt toegekend aan twee verschillende vermogens2. De 
daad van het geloof vindt haar oorsprong zowel in de wil als in het verstand. 
En omdat de geloofsdaad voortvloeit uit het geloofsvermogen, moet dit ver
mogen zowel in de wil als in het verstand aanwezig zijn3. Er is dus wel slechts 
één geloofsvermogen, maar dit ene vermogen wordt samengesteld uit twee 
eigenschappen van de menselijke ziel, het verstand en de wil4. 

Boven merkten wij reeds op, dat in de Synopsis ook het vertrouwen in het 
wezen van het geloof wordt opgenomen. Vooral hierin, in de bepaling van het 
wezen van het geloof, sluit de Synopsis zich nauw aan bij Calvijn. Dit blijkt 
reeds daaruit, dat zij, in tegenstelling met Rome, niet wil weten van een onder
scheiding tussen het rechtvaardigend en het zaligmakend geloof. De mogelijk
heid, dat er zouden zijn, die, begiftigd met het rechtvaardigend geloof, toch 
uiteindelijk van het zaligmakend geloof verstoken blijven, wordt met beslist
heid afgewezen5. Want het eerste ligt in het zaligmakend geloof opgesloten. 

Aan dit zaligmakend geloof wordt dan ook een volle reformatorische in
houd gegeven. Het is een door de Heilige Geest in onze ziel verwekte vaste 
toestemming van alles, wat God in zijn Woord ons heeft geopenbaard, maar 
vooral van de heilsbeloften in Christus door God ons gegeven. Deze toestem
ming ontstaat uit een vaste kennis der goddelijke openbaring en is verbonden 
met een vast vertrouwen, waardoor iedere gelovige, in God rustend, er vaste 
staat op maakt, dat de vergeving der zonden niet alleen beloofd is aan de ge
lovigen in het algemeen, maar dat zij ook aan hem persoonlijk is geschonken, 
en dat de eeuwige gerechtigheid en daardoor het leven uit de barmhartigheid 
Gods door de verdienste van Jezus Christus alleen gegeven is6. Uit deze om-

1 Ibid., p. 306: Notitia enim et assensus ad intellectum pertinent; fiducia autem ad 
voluntatem. 

2 Ibid., p. 306: Non obstat, quod nonnulli impossibile censent, idque tamquam invictum 
argumentum abjiciunt, unam et eandem numero qualitatem diversis inesse subjectis, vel 
unam et eandem virtutem in duabus esse potentiis genere distinctis. 

3 Ibid., p. 307: Actum credendi et a voluntate et ab intellectu procedere, quorum utrum-
que natum est per habitum perfici, et ideo oportere tam in voluntate quam in intellectu esse 
aliquem habitum, si debet actus fidei esse perfectus (citaat uit Thom. 1,2. q. 66. art. 4.). 

4 Ibid., p. 307: Nos autem dicimus, fidem quidem, quatenus est justificans, non esse 
habitum unum numero simplicem absolute, sed esse unum habitum aggregratione, et 
quodammodo compositum ex duobus, qui coordinatione tantum unum sunt... 

5 Ibid., p. 302 seq.: Non enim probamus eorum sententiam qui aliam volunt esse fidem 
justificantem a salvifica, quasi essent qui fide justificante donati, salvifica tandem destitue-
rentur... 

6 Ibid., p. 303: Estque fides illa salvifica, ex certa revelationis divinae notitia, firmus a 
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schrijving blijkt, dat er een wezenlijk verschil gemaakt wordt tussen het histo
risch- en wondergeloof èn het zaligmakend geloof. Want ook al zijn in het 
historisch geloof de kennis en de toestemming aanwezig, deze missen toch die 
smaak en uitwerking, die eigen is aan de kennis en de toestemming, die in het 
zaligmakend geloof gevonden worden1. Ook dragen zij een oppervlakkig en 
onbestendig karakter2 en zij missen de ernstige en vaste liefde, die het ware 
geloof wel bezit3. Dit zaligmakend geloof komt dan ook niet uit de mens zelf 
voort, maar is een gave van God de Vader, die in zijn Zoon en door de Heilige 
Geest het verstand verlicht en de wil, die van God is afgekeerd, beweegt en 
ombuigt, en dat niet alleen op morele, indirecte wijze, maar ook op kracht
dadige, onmiddellijke wijze4. De opvattingen van de roomse scholastiek en 
van Socinus worden hiermee afgewezen. God werkt dit geloof echter door 
middel van het Woord5, waarmee de wonderen, als buitengewone, en de sa
cramenten als gewone tekenen verbonden zijn6. De Synopsis spreekt ook van 
een zaad des geloofs, dat aan de uitverkoren verbondskinderen eigen is. Deze 
kinderen kennen wel niet de daad van het geloof, maar zij bezitten wel de 
Geest des geloofs, en een neiging tot geloven als vrucht van genade, zoals er 
een neiging tot de zonde is als vrucht van de natuur7. 

Uitvoerig gaat de Synopsis in op de verschillende daden van het geloof. 
Zoals ons reeds bleek, ontvangt het zaligmakend en bijzonder karakter van de 
geloofskennis sterke nadruk. Het gaat om de kennis van het heil, waardoor, 
naar Jesaja 53, de Messias velen rechtvaardigen zal8. Daarom kan dit ook 
geen natuurlijke kennis zijn, maar zij gaat ons begrip te boven en vindt haar 

Spiritu Sancto per verbum Euangelii animis nostris ingeneratus assensus, omnibus quae 
nobis Deus in verbo suo patefecit, sed praesertim promissionibus salutaribus in Christo 
factis, quo certa fiducia in Deo acquiescens, firmiter unusquisque fidelis statuit, non solum 
promissam esse credentibus in genere remissionem peccatorum, sed sibi in particulari con-
cessam, aeternamque justitiam, et ex ea vitam, ex Dei misericordia propter unius Jesu 
Christi meritum donatam esse. Vgl. p. 336. 

1 Ibid., p. 303: Primus enim historicae vel dogmaticae gradus, etsi notitia et assensu 
conveniat eum justificante, tarnen quia caret gustu et effectu, non potest ad fidem salvificam 
pertingere. 

2 Ibid., p. 303: ...quia levis et momentaneus est. 
3 Ibid., p. 303: ...quae sine sincero et firmo amore nulla est. 
4 Ibid., p. 304: Hujus fidei causa efficiens princeps, est Deus Pater in Filio per Spiritum 

Sanctum, qui mentem illuminat, et voluntatem, alioquin a Deo aversam, movet et flectit. 
5 Ibid., p. 305: Causa minus principalis seu instrumentalis fidei ordinaria, est verbum 

fidei quod praedicatur. 
6 Ibid., p. 305: Huic verbo adduntur signa quaedam, vel extraordinaria, ut miracula, vel 

ordinaria, ut sacramenta... 
7 Ibid., p. 306: ...quatenus autem pro habitus principio sumitur, aut semine fidei, infan-

tium etiam foederatorum qui ad electionem divinam pertinent; quorum ut est regnum coe-
lorum, sic etiam ad eos pertinet spiritus fidei. Etsi ergo actu non credent, dicuntur tarnen 
credere inclinatione per gratiam, sicut ad peccatum habent inclinationem per naturam. 

8 Ibid., p. 307: ...quae vocatur scientia salutis. 
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grondslag alleen in het goddelijk Woord. Maar juist daarom is haar zeker
heid des te groter1. Wat de toestemming betreft, deze ziet de Synopsis onmid
dellijk verbonden met het vertrouwen. Uit de Schrift kan dit worden bewezen, 
niet alleen op ethymologische gronden (TZIGTIG en 7ZZTZOI$YIGIG hebben dezelfde 
wortel), maar in de Schrift worden geloof en vertrouwen ook vaak met elkaar 
geüjk gesteld. Met instemming wordt dan ook de Harmon. Evang. van Janse-
nius aangehaald, waarin gezegd wordt, het dat woord „geloof" in het Evan
gelie betekent een vaste toestemming van de dingen, die aangaande God en 
Christus geloofd moeten worden, èn een vertrouwen, dat door zijn almachtige 
goedheid wordt verkregen2. Hoewel de toestemming als een functie van het 
verstand wordt gezien, wordt zij toch nauw met het vertrouwen en daardoor 
met de wil verbonden. Dit existentiële karakter der toestemming vonden wij 
ook bij Calvijn. 

In het vertrouwen komt vooral de zekerheid van het geloof naar voren. Een 
zekerheid, die gegarandeerd wordt door het voorwerp, waarop het geloofs
vertrouwen zich richt. Want dit voorwerp is allereerst wel algemeen van ka
rakter en behelst alles, wat de Schrift ons openbaart. Maar het eigenlijke, 
rechtvaardigende voorwerp van het geloof is de evangelische belofte aan
gaande de Middelaar Christus3. 

Het is dus niet voldoende, indien iemand de historie van Christus' lijden 
kent, noch ook, indien men toestemt, dat Christus geleden heeft voor de 
zonde van alle mensen, maar daarenboven is nodig, dat de volle verzekerd-
heid en het zekere vertrouwen er bij komen, waardoor wij zeer vast geloven, 
dat niet alleen aan anderen, die geloven, maar ook ons persoonlijk de ver
geving der zonden om de verdienste van Christus wille geschonken is, en dat 
wij, vanwege zijn genoegdoening in genade zijn aangenomen, en dit ook voor 
onszelf met vertrouwen toeëigenen4. 

1 Ibid., p. 308: ...idemque etsi captum nostrum superet, solido verbi divini fundamento 
inniti, ejusque per se majorem esse certitudinem, quam relinquarum virtutum intellectua-
lium quae rationi humanae innituntur. 

2 Ibid., p. 309: Rectissime igitur nomen fidei in Euangeliis..., dicit utrumque, nempe 
assensum illum firmum in credendis de Deo et Christo, et fiduciam ex illius omnipotente 
bonitate conceptam. 

3 Ibid., p. 309: Fidei quatenus est justificans speciale objectum... est promissio Evangeli-
ca de Christo Mediatore. 

4 Ibid., p. 310: Non enim sufficit, si quis rei gestae historiam, nempe quod Christus 
passus est, norit; nee etiam si quis assentiatur et credat, Christum esse passum pro peccatis 
omnium hominum; sed insuper requiritur, ut accedat 7rXy)po(popla et fiducia certa, qua 
firmissime peccator credat, non solum aliis credentibus, sed sibi quoque privatim remissio-
nem peccatorum propter Christi meritum donatam esse, et propter ejusdem satisfactionem 
in gratiam esse receptum, idque sibi fiducialiter applicet. 

Het is duidelijk, dat de Synopsis zich hier aansluit bij de Heidelbergsche Catechismus. 
Dit geldt echter niet ten opzichte van de plaats en de functie van het historisch geloof. Vgl. 
bldz. 122 van dit boek. 
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Deze persoonlijke geloofszekerheid wankelt niet, ook al wordt in Gods 
Woord nergens de zaligheid op een particuliere wijze aan mij of een ander 
meegedeeld. Want al noemt het Evangelie niemand uitdrukkelijk, de Schrift 
verzekert ons toch, dat ieder, die in de Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft 
(Joh. 3:16), en dat allen, die in Hem geloven, de vergeving der zonden ont
vangen. Ieder die gelooft mag dus, omdat hij gelooft, zich stellen onder dit 
algemene aanbod en aannemen, dat hij de vergeving der zonden heeft ont
vangen1. Dat dit mogelijk is, is te danken aan de Heilige Geest, die iedere ge
lovige ontvangt, en die met onze geest getuigt, dat wij kinderen Gods zijn 
(Rom. 8:16). De uitverkorenen kunnen dus met zekerheid weten, dat zij in 
het geloof zijn2. De syllogismus practicus wordt hier dus niet genoemd, wel 
de syllogismus mysticus, zij het in een gematigde vorm. Centraal staat de di
recte zekerheid vanuit het Woord, toegepast door de Heilige Geest, waar
door het mogelijk is te belijden: ik weet, in Wien ik geloofd heb (2 Tim. 1:12), 
wij geloven, omdat God heeft gesproken3. 

Echter wordt niet altijd deze bewuste zekerheid ervaren4. Ook de vrees kan 
ons overvallen. Soms is het geloof levendig, soms is het traag en lauw, soms 
wordt in zeer zware beproevingen het geloof niet geoefend, waardoor ook de 
zekerheid niet gevoeld wordt. Maar God laat niet toe, dat de gelovigen boven 
hun krachten beproefd worden. Hij maakt het door zijn Geest uiteindelijk zo, 
dat zij zich ontworstelen, en de daad van het geloof als uit de dood weer op
nieuw in hen levend wordt. De grond der zekerheid en volharding wordt dus 
niet gezocht in de bestendige kwaliteit van het geloofsvermogen (Zanchius, 
Gomarus), maar in de onwankelbare trouw van God. 

2. D E PRAKTISCHE THEOLOGEN 

C. Olevianus 

Tot nu toe hebben wij onze belangstelling gericht op die ontwikkeling van 
het theologisch denken na Calvijn, die grotendeels beheerst wordt door het 
intellectualisme van de aristotelische scholastiek. Wij zouden echter een 
eenzijdige en dus onjuiste indruk geven, wanneer wij alleen voor deze ont
wikkelingslijn aandacht vroegen. In het totale beeld van de gereformeerde 

1 Ibid., p. 310: ...sub hac universali subsumunt, se accepisse remissionem peccatorum, 
quia credunt. 

2 Ibid., p. 310: Nam electi certo possunt cognoscere se esse in fide. 
3 Ibid., p. 311 seq.: ...sic in rebus fidei credimus verbo Dei nobis aliquid revelanti, non 

propter alterius auctoritatem, aut propter argumenta, aut ejus rei quae revelatur, apparen-
tiam, sed quia Deus hoc dicit. 

4 Ibid., p. 318: Hoc fundamentum etsi unusquisque fidelis semper in se habeat, fatemur 
tarnen, non semper in actum exire hanc fidei persuasionem. 
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theologie uit die tijd zijn ook andere lijnen aan te wijzen, die, hoewel ze niet 
volstrekt divergeren met de eerste, toch duidelijk in een andere richting lopen. 
De aard van deze ontwikkelingslijnen kunnen wij het beste aanduiden met de 
namen van hen, in wier theologie en algemeen gedachtenklimaat zij hun oor
sprong hebben gevonden. 

Wij noemen drie namen. Allereerst die van Petrus Ramus, de vader van het 
Ramisme, een bepaalde stroming in de toenmalige filosofie en tevens ook als 
zodanig van betekenis voor vele gereformeerd denkende theologen. Het valt 
buiten het kader van dit werk na te gaan welke betekenis Ramus heeft gehad 
voor de ontwikkeling van het wijsgerig denken, zowel als voor die der theolo
gie in haar geheel. Anderen hebben dit trouwens gedaan1. Toch kunnen wij 
aan hem niet zonder meer voorbijgaan, omdat de geloofsbeschouwing nu een
maal nooit van het geheel der theologie is los te maken. Wij zagen dit immers 
reeds ten opzichte van de scholastiek. Zij heeft ook de omschrijving van het 
geloof niet onaangetast gelaten. Ditzelfde moet nu ook gezegd worden 
van het Ramisme. Ook hiervan is de invloed in de leer van het geloof te 
bemerken. 

Ramus stond in tegenstelling met de scholastieke opvatting een praktische 
behandeling der theologie voor2. De theologie is de leer om goed te leven, 
doctrina bene vivendi. Haar doel ligt dan ook niet primair in de kennis der 
dingen, maar in hun gebruik en beoefening. De theologie moet ons oplei
den tot een leven in overeenstemming met God als de bron van alle goede 
dingen3. 

Zoals gezegd, gaat Ramus hiermee rechtstreeks in tegen de gangbare en 
steeds meer aan invloed winnende scholastiek, die geheel naar Aristoteles ge
richt was. Ramus had een afkeer van Aristoteles. Hij haatte diens vele en 
subtiele onderscheidingen4. Bij Plato en Socrates vond hij daarvoor de medi
cijn5. Het gaat om een praktische beoefening der wetenschap. Dit geldt voor 

1 Een zeer nauwkeurige beschrijving van het leven en de wijsgerige denkbeelden van 
Ramus is gegeven door Ch. Waddington: De Petri Rami vita, scriptis, philosophia, 1848. In 
1855 in het Frans vertaald: Ramus, sa vie, ses écrits et ses opinions. Aan de theologie van 
Ramus heeft Waddington weinig aandacht besteed (p. 360-362). Van Ramus' theologie 
geeft P. Lobstein een goed overzicht: Petrus Ramus als Theologe, 1878. 

2 Zijn theologische denkbeelden heeft Ramus neergelegd in een na zijn dood uitgegeven 
werk: Petri Rami Veromandui, philosophiae et eloquentiaeprofessoris celeberrimi, Commen-
tariorum de religione christiana libri quatuor, nunquam antea editi. Ejusdem vita, a Theophilo 
Banosio descripta, Francof. 1576. 

3 Ramus, IJ. I, 1,6: Finis doctrinae non est notitia rerum ipsi subjectarum, sed usus et 
excercitatio. Theologia docet bene vivere, i.e. vivere Deo bonorum omnium fonti congruen-
ter et accommodate. 

4 Vgl. P. Lobstein, a.a.O. S. 9, 77 f. Op 21-jarige leeftijd (1536) verwierf Ramus zijn 
magisterwaardigheid met de verdediging van de stelling: quaecunque ab Aristotele dicta 
essent, commentitia esse. 

5 Vgl. P. Lobstein, a.a.O. S. 76. 
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alle praktische wetenschappen1, dit geldt ook voor de theologie2. Concreet 
betekende dit voor Ramus een eenvoudige behandeling der theologische loei, 
in een populaire trant geschreven3 en onmiddellijk aansluitend bij het schrift
getuigenis, gesteund door uitspraken der klassieken4. Ten opzichte van het 
geloofsbegrip hield dit in, dat b.v. de onderscheiding tussen geloofsvermogen 
en geloofsdaad bij hem niet gevonden wordt en hij, wat het wezen van het ge
loof betreft, vooral op het vertrouwen de nadruk legt5, terwijl daarin de Kerk 
als draagster van Gods weldaden een grote rol speelt6. Ook wijst Ramus sterk 
op de vruchten van het geloof in de praktijk van het leven7. Het geloof als zo
danig wordt door Ramus niet uitvoerig behandeld. Toch neemt het wel een 
belangrijke plaats in. Vooral komt dit uit in zijn leer van de rechtvaardiging. 
Volgens Ramus is zonder het geloof geen enkele handeling van de mens voor 
God rechtvaardig. Het geloof alleen maakt ons rechtvaardig, welgevallig en 
aannemelijk voor God. Het geloof alleen rechtvaardigt, verlost ons van de 
zonden en maakt ons tot rechtvaardigen8. Het is dus niet geheel ten onrechte, 
wanneer Tideman in dit verband opmerkt, dat Ramus omtrent de vergeving 
der zonden en de rechtvaardiging in de synergistische richting zelfs verder 
ging dan Arminius en de oude Remonstranten9. 

De invloed van Ramus is bijzonder groot geweest, hetgeen niet het minst te 
danken is aan zijn veelbewogen leven10. Tideman meent, dat Arminius en de 

1 Lobstein citeert uit: Dialectique de Pierre de la Ramée a Charles de Lorraine, cardinaly 

son Mécène, Paris, 1555, p. 137-138: Que nul n'estime estre logicien pour avoir appris 
lesloix et ordonnances de logique, comme par grande folie communément nous estimons... 
Pour avoir Ie vrai loz de logique, n'est pas assez de sgavoir caqueter en 1'eschole des reigles 
d'icelle, mais il les fault practiquer es poëtes, orateurs, philosophes... 

2 Ramus, /./. 1,1,6: Theologia doctrina bene vivendi est, sic humanae vitae artes docent 
suis praeceptis bene loqui, bene dicere, bene ratiocinari, bene numerare, bene metiri et 
ejusmodi ex suo fine quidpiam. 

3 P. Lobstein, a.a.O. S. 9 f. 
4 P. Lobstein, a.a.O. S. 10 f. Vgl. ookP.R.E* XVI, S. 428. 
5 Ramus, /./. I, 2, 10. Het geloof is: fiducia in Deum de ipsius beneficiis erga suam 

Ecclesiam. 
6 Hierin verraadt Ramus de invloed van Bullinger, met wie hij in nauw contact gestaan 

heeft. Ramus zond aan Bullinger het concept van zijn commentaar toe ter beoordeling. 
Vgl. J. Tideman, Remonstrantisme en Ramisme in Studiën en Bijdragen op V gebied der his
torische theologie(verz. door W. Mollen J. G. de Hoop Scheffer), 3e deel, 1876, bldz. 405. 
Men lette ook op de invloed van Zwingli (Bullinger) op de sacramentsleer van Ramus. Vgl. 
P. Lobstein, a.a.O. S. 38, 85. Ook in zijn praedestinatieleer valt deze invloed op te merken. 

7 Ramus, /./. II, 1,96 :Fides est res viva, actuosa, efficax, et tam potens, ut non possit non 
perpetuo bonum operari. 

8 Ramus, /./. II, 1, 96: Imo absque fide hominis ante Deum actio justa nulla est, fidesque 
sola nos justos i.e. Deo gratos, acceptosque efficit: fides, inquam, sola justificat i.e. a pecca-
tis absolvit et pro justis praestat. 

9 J. Tideman, a.w. bldz. 428. 
10 Vooral Tholuck heeft de invloed van Ramus nauwkeurig nagespeurd in zijn Vorge-

schichte des Rationalismus (I, 2). Vgl. ook P. Althaus, a.a.O. S. 34 f.f. 
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Remonstranten in sterke mate het stempel van zijn geest dragen1. Bavinck ziet 
in Ramus de oorsprong van de piëtistische richting in de gereformeerde 
theologie2. Zeker is in ieder geval, dat Ramus grote invloed heeft gehad op 
Perkins, een van de grondleggers van het engelse Puritanisme, en via hem op 
Amesius, een der voormannen van de Nadere Reformatie in Nederland. Ook 
in Heidelberg is Ramus' invloed van betekenis geweest. Olevianus en Ursinus 
dragen er de sporen van en door middel van hen ook weer de Nederlandse 
gereformeerde theologie, die door de Heidelbergsche Catechismus zo diep
gaand is beïnvloed. 

De tweede naam, die hier vermeld dient te worden, is die van Heinrich 
Bullinger, de opvolger van Zwingli te Zürich. Lange tijd is hij in de geschiede
nis der gereformeerde theologie op de achtergrond blijven staan, maar in 
latere tijd is hij steeds meer gezien als één der Reformatoren, wiens invloed 
van zeer grote betekenis is geweest. Ook voor de theologie van ons vaderland 
is Bullinger van groot belang geweest3. Dit blijkt niet alleen uit het feit, dat 
zijn werken in ons land veel gelezen werden en dus directe invloed hebben ge
had. Maar vooral langs indirecte weg, via de theologische opvattingen van 
Olevianus en Ursinus, heeft zijn theologie, die vooral het verbond zo sterk 
accentueerde, haar stempel gedrukt op het theologisch denken der neder-
landse gereformeerde Kerk.4 

Zoals reeds gezegd, wordt het verbond tussen God en mens door Bullinger 
centraal gesteld5. Dit heeft gevolgen voor zijn gehele theologie. Zijn praedes-
tinatieleer kreeg daardoor een gematigde uitwerking, met een sterke nadruk 
op het aanbieden van de beloften van het Evangelie aan allen. Ook wordt zijn 
kerkbegrip hierdoor sterk geaccentueerd, terwijl ook zijn leer van de sacra
menten, m.n. de heilige Doop, daardoor een ruime en belangrijke plaats in
neemt. 

Ook in zijn geloofsbeschouwing werkt dit na. De vastheid van het verbond 
draagt bij tot de zekerheid van het geloof. Want geloven is een vast vertrou
wen hebben, dat God de voorwaarden van het verbond vervullen zal6. Ge-

1 J. Tideman, a.w. bldz. 410 v.v. Tideman sluit zich aan bij Bertius' en Uytenbogaerts 
oordeel over Arminius. Vgl. bldz. 389. 

2 H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, III, bldz. 609 v. „Van den beginne af was er in de Ge
reformeerde kerk en theologie een practische richting, die wars was van alle scholastiek en 
allen nadruk legde op het leven. Zij werd vooral gesteund en bevorderd door den wijsgeer 
Petrus Ramus." 

3 Vgl. A. J. van 't Hooft, De theologie van Heinrich Bullinger in betrekking tot de Neder-
landsche Reformatie, Leiden 1888, bldz. 14 v.v. 

4 Men denke aan de invloed van Bullinger op de leer van de Heid. Catech. Vgl. M. A. 
Gooszen, De Heidelbergsche Catechismus, textus receptus, Leiden, 1890. 

5 Het geschrift, waarin hij de verbondsgedachte voor het eerst expliciet voordraagt, is 
zijn De Testamento seu Foedere Dei unico et aeterno, Heinrychi Bullingeri brevis Expositio> 

1534. Bullinger was toen 30 jaar oud. 
6 A. J. van 't Hooft, a.w. bldz. 65. 
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loven is daarom niet alleen een wetenschap of verstaan van het gemoed, maar 
ook een vast vertrouwen op en een hartelijke toestemming van God en zijn 
waarachtig Woord, inzonderheid van de beloften, door God ons in Christus 
gedaan en van alles, wat in de artikelen van het heilige christelijke geloof 
wordt begrepen1. Het woord „geloven" heeft volgens Bullinger zijn afstam
ming van het woord „beloven". Want beloven is met zekerheid toezeggen. 
Daarom is geloven zoveel als vertrouwen, zich verlaten op en genoeg hebben 
aan wat God beloofd en met zekerheid toegezegd heeft, hetgeen de mens vast 
voor waarheid houdt, en met al de zinnen van zijn hart en zijn gemoed zich 
daarop verlaat, en er niet van afwijkt. 

Ook de kennis neemt dus een plaats in binnen het wezen van het geloof. Ze 
is dan ook vrucht van de verlichtende werking van de Heilige Geest2. Maar 
geloof is vooral vertrouwen: wat het verstand verstaat, daarop verlaat zich het 
hart3. 

Als laatste noemen wij de naam van Philippus Melanchton, die vooral in
vloed heeft gehad op zijn leerling Ursinus. Hoewel Ursinus later steeds meer 
onder invloed kwam van Bullinger en Calvijn, is het stempel, dat Melanchton 
op hem heeft gedrukt, nooit uitgewist. Vooral in zijn Grote en Kleine Cate
chismus komt dit op verscheidene plaatsen naar voren, niet het minst in de 
beantwoording en verklaring van de vraag over het oprechte geloof (vgl. 
Heid. Catech. Zondag 7)4. 

Wij zien er van af om hier een beschrijving van Melanchtons geloofsbe-
schouwing te geven. Bij de behandeling van Ursinus zullen wij de gelegenheid 
hebben om er nader op terug te komen. 

* Wij richten ons nu het eerst op Caspar Olevianus (1536-1587), omdat bij 
hem het duidelijkst de invloed van bovengenoemden valt waar te nemen, ter
wijl hij tevens degene is, die zich toch het dichtst bij Calvijn heeft gehouden. 

1 H. Bullinger, Summa Christlicher Religion, 1598, p. 93 seq. Vgl. ook Das zweite Hel-
vetische Bekenntnis (Confessio Helvetica posterior), Ausg. W. Wildebrandt und R. Zim-
mermann: XVI, Kap. S. 51: Der christliche Glaube is nicht bloss eine Meinung oder 
menschliche Einbildung, sondern ein felsenfestes Vertrauen, eine offenbare und bestandige 
Zustimmung des Herzens und ein ganz gewisses Erfassen der Wahrheit Gottes, die in der 
H. Schrift und im Ap. Glaubensbekenntnis dargelegt ist, ja Gottes selbst als des höchsten 
Gutes und besonders der göttlichen Verheissung, und Christi, der der Innbegriff aller Ver-
heissungen ist. 

K. Hoffmann ziet in bovengenoemde verwijzing naar de 12 artikelen van de Ap. Geloofs
belijdenis een bewijs, dat ook in Bullinger's geloofsbeschouwing nog een intellectualisti
sche trek te vinden is. Het zou ook bij Bullinger gaan om een kwantiteit van geloofswaar
heden (vgl. zijn waardering van Calvijn hieromtrent). Deze interpretatie is echter onjuist. 
Bullinger en later ook Ursinus (vr. en antw. 22 van de Heid. Cat.) zien in de Ap. Geloofs
belijdenis een samenvatting van de belofteinhoud der Schrift. Vgl. G. Hoffmann, a.a.O. III, 
S.264f. 

2 Bullinger, Summa, p. 94. 
3 Summa, p. 95. 
4 Vgl. M. A. Gooszen, a.w. bldz. 62 v.v. 
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Het hoofdwerk van Olevianus, waarin wij ook het voornaamste van zijn ge-
loofsbeschouwing kunnen vinden, is zijn „Van het wezen des Genade-Ver-
bondts" (Latijnse uitgave: De substantia foederis gratuiti inter Deum et elec-
tos)1. Daarnaast treffen wij zijn Verklaring van de Apostolische Geloofsbelijde
nis2 aan en zijn De Vaste Grond3, een verklaring van de voornaamste hoofdstuk
ken van het christelijk geloof, die zich nauw aansluit bij de Heidelbergsche 
Catechismus*. 

Wij gaan uit van de omschrijving van het geloof, zoals Olevianus die geeft 
in zijn Wezen des Genade-Verbondts I, 1, 14: „Geloven is God door de kracht 
des Heiligen Geestes zo te kennen als Hij zich in zijn Woord heeft geopen
baard; en Hem in al zijn woorden, terwijl men zijn zin en wil kent, toe te 
stemmen als waarachtig en almachtig, en God alzo de eer te geven, en niet 
aan te merken al hetgeen in ons of in andere schepselen daar tegen schijnt te 
strijden; mitsgaders in dit Woord als het voornaamste oogmerk te zien op het 
genadeverbond of de beloften des Evangelies, nl. dat Hij ons door en om 
Christuswil uit genade tot kinderen aanneemt, en daarom onze zonden niet 
meer wil gedenken, en ons zal vernieuwen ten eeuwigen leven5. 

Het eerste wat ons in deze omschrijving opvalt, is, dat Olevianus het geloof 
omschrijft als kennis. De ziel begint dan waarachtig en eeuwig te leven, wan
neer haar de kennis en het vertrouwen op Christus wordt medegedeeld6. 
Hoewel Olevianus niet, zoals Calvijn, met opzet ingaat tegen de roomse leer 
van het ingewikkeld geloof, blijkt toch ook bij hem, dat deze kennis geen dor
re verstandszaak is. Het gaat nl. niet om een kennis van geloofswaarheden of 
van een geschiedenis zonder meer, maar om de kennis van Gods wil7. In het 
geloof stemt de mens van harte in met de wil van God, die hij uit Zijn Woord 
heeft leren kennen8. Daarom wordt het geloof genoemd een bekennen, dat 

1 Twe boeken van het Wezen des genade- Verbondts tussen Godt en de Uitverkorene, ende 
van de Middelen, door welke dat zelfde Wezen ons medegedeelt wort. Vertaalt, met enige 
Aentekeningen verrijkt... door Obbo Copinga, Groningen 1739. De Latijnse uitgave ver
scheen het eerst in 1585 in Genève. In 1590 voor het eerst in het Duits vertaald onder de 
titel Der Gnadenbund Gottes. Vgl. P.R.E.3 XIV, S. 362. 

2 Oorspronkelijk in het Duits verschenen en ook in het Latijn vertaald. Vgl. K. Sudhoff, 
C. Olevianus undZ. Ursinus, 1857 S. 408. 

3 De vaste grond, dat is de articulen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, christelijk ge
loof. Eerst in het Hoogduitsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door 
W. V.N. en opnieuws in 7 licht gebragt door Gerard Zeylmans van Selm. Eerste druk in 1579. 
Tweede druk, Amsterdam 1778. 

4 Voor de betekenis van Olevianus in verband met de vervaardiging van de Heid. 
Catech. zie men M. A. Gooszen, a.w. bldz. 12,14. Vgl. ook de voorrede op De Vaste Grond, 
bldz. V en K. Sudhoff, a.a.O. S. 394. 

5 Bldz. 205 v. Zie ook Ap. Geloofsbel., bldz. 13 en Vaste Grond, bldz. 11. 
6 Genade-Verbondt, I, 5, 30, bldz. 282. 
7 Vaste Grond, bldz. 15. Olevianus gebruikt niet de term „historisch geloof". 
8 a.w., bldz. 11. 
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dit de standvastige (Ps.ll0:4) en onveranderlijke wil van God zij, en in die 
wil van God van harte berusten (Rom-lOilO)1. 

De kennis heeft dus een zeer persoonlijk, existentieel karakter. Duidelijk 
komt dit naar voren in zijn behandeling van de 12 Artikelen in hun geheel. De 
bedoeling is niet om daar kennis van te nemen als van een reeks objectieve 
geloofswaarheden, maar „vooreerst moet gij in alle, en een ieder artikel des 
geloofs, bedenken en overdenken de belofte Gods, dat u alles, 't welk in alle of 
in enige dezer artikelen begrepen is, van God beloofd en geschonken zij"2. 
Olevianus geeft daarvan dan concrete voorbeelden. 

Het is te begrijpen, dat deze kennis dus geen produkt kan zijn van het na
tuurlijk verstand van de mens. Zij is vrucht van de verlichtende werking van 
de Geest3. Het is daarom een heilzame kennis, waardoor wij van de genadige 
vergeving der zonden verzekerd zijn en het beeld Gods in ons wordt hersteld4. 

Toch is het niet deze kennis, die de belangrijkste plaats inneemt in de be
paling van het wezen van het geloof. Het voornaamste is de toestemming van 
de wil van God en het berusten daarin. Uit bovengenoemde citaten bleek dit 
reeds, en dit blijkt telkens opnieuw. Het geloof is God in zijn ganse Woord, 
na de kennis van zijn wil, toe te stemmen als waarachtig en almachtig, en zo 
God de eer geven5. Deze toestemming volgt dus op de kennis van Gods wil. 
Of beter gezegd: de kennis is het middel, de weg om tot deze toestemming te 
komen, waarbij echter de eenheid van beide overweegt boven hun onder
scheid. Kennis en toestemming zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
Maar de toestemming staat toch centraal. Wij bemerken hier invloed van Bul-
linger, wat reeds boven bleek, waar Olevianus als het voorwerp van het geloof 
noemde de beloften des Evangelies of het genade verbond als het voornaamste 
oogmerk in het Woord, waarop het geloof moet zien. Aan de andere kant is 
Calvijns omschrijving van het geloof als een zekere en vaste kennis hier dui
delijk op een grotere afstand komen staan. Bij Olevianus is de kennis zelf niet 
meer het eigenlijke. Ze is de weg ernaar toe: de toestemming van de wil Gods6. 

Zeer nauw met de toestemming is het vertrouwen verbonden. Het toestem
men van Gods wil is niet anders dan daarin met een hartelijk vertrouwen be-

1 a.w., bldz. 12. 
2 a.w., bldz. 14. 
3 Genade-Verbondt II, 29, bldz. 468. Vgl. ook Vaste Grond, bldz. 58. 
4 Genade-Verbondt, I, 1, 14, bldz. 205. 
5 Ap. GeloofsbeL, bldz. 13. Vgl. ook Vaste Grond, bldz. 11: „Het geloof is een gave van 

de Heilige Geest, waardoor de mens, die de wil van God uit zijn Woord heeft leren kennen, 
daarin van harte bewilligt en God de eer geeft." 

6 Wat J. G. Woelderink niet geheel terecht van Calvijns geloofsbeschouwing opmerkte, 
kan wel worden toegepast op die van Olevianus, nl., „dat het geloof een ogenblik kennis 
genoemd wordt, maar uit wat volgt, blijkt duidelijk, dat al gaat de kennis met het geloof ge
paard, zodat zij in de bepaling van het geloof een plaats krijgt, nochtans het wezen des ge
loofs gezocht wordt in de vaste overtuiging des harten aangaande de waarachtigheid des 
Woords". Vgl. J. G. Woelderink, De rechtvaardiging uit het geloof, bldz. 235 v.v. 
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rusten1. Geloven is vertrouwen, dat God eenmaal al zijn zonden en onge
rechtigheid, voor eeuwig, in Christus gestraft heeft2. Op vele plaatsen worden 
geloven en vertrouwen synoniem gebruikt3. Daartegenover leidt hij nergens 
het vertrouwen uit het geloof af. Het ligt in het wezen van het geloof opge
sloten. 

Uit dit alles is gemakkelijk af te leiden, dat Olevianus sterke nadruk laat 
vallen op de zekerheid van het geloof. Duidelijk spreekt hij uit, dat zij een 
wezenlijke eigenschap is van het geloof4. Deze verzekering van Gods eeuwi
ge goedertierenheid is aan het geloof dermate verbonden en eigen, dat het ge
loof zich deze verzekering nooit laat ontrukken, steunende op het onfeilbaar 
getuigenis van het Evangeüe, door de kracht van de Heilige Geest, die de be
werker van het geloof is5. Olevianus beroept zich hiervoor op Hebr. l l : l , 
waaruit volgens hem blijkt, dat de natuur van het geloof deze is, dat ze een 
vaste grond is der dingen, die men hoopt. Het geloof is dus geen onzekere 
verwachting. Hoewel het gehele gebouw nog moet worden voltooid, het fun
dament ligt er reeds, en dat geeft de zekerheid, dat God hetgeen Hij in de ge
lovigen gewerkt heeft, ook zal volmaken6. 

Dat wil echter niet zeggen, dat deze zekerheid als een starre grootheid moet 
worden gezien. Olevianus weet ook van een ontwikkeling in het geloof. Im
mers door de prediking van het Evangelie, als werktuig van de Heilige Geest, 
wordt de uitverkorene eerst uit de Wet overtuigd van zonde, en wordt er een 
mishagen aan zichzelf in hem gewekt, evenals een begeerte om zich met God 
te verzoenen7. Het is de boetvaardigheid, die noodzakelijk aan het geloof 
moet voorafgaan8. En de harten aldus voorbereid hebbende, biedt Hij de ge
nade of de vergeving in Christus aan als een getuigenis uit de hemel tot ons 
gezonden en wekt in de uitverkorene het geloof als een werktuig van de Geest 
en waar het eenmaal gewekt is, kweekt hij het aan en versterkt het9. Er is dus 
in het geloof een aankweken en versterken mogelijk en nodig, waarvoor het 
middel ligt in de prediking van het Woord. 

Olevianus kent dus ook het zwakke geloof. Er zijn er, die nog hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid en in de Schrift vergeleken worden met het ge-

1 Vaste Grond, bldz. 13. 
2 a.w., bldz. 165. Vgl. ook bldz. 47. „Het bevel des Vaders is, dat wij in de Zoon geloven, 

dat is, dat wij al ons vertrouwen op Hem stellen zullen." 
3 a.w., bldz. 10 v. „Vr. Worden wij dan alleen door het waarachtig geloof en vertrouwen 

op de beloften Gods in het Evangelie Christus en al zijn weldaden deelachtig? Antw. Alleen 
door het geloof of vertrouwen." Vgl. ook bldz. 50. 

4 Genade-Verbondt, II, 18, bldz. 446. 
5 a.w., II, 18, bldz. 447. 
6 a.w., II, 22, bldz. 456. 
7 a.w., II, 29, bldz. 467. 
8 a.w., II, 29, bldz. 467. 
9 a.w., II, 29, bldz. 467. 
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krookte riet en de rokende vlaswiek. Maar de Here spreekt hen nochtans 
zalig en Hij zal hen niet verbreken of uitblussen. Want wanneer ik van harte 
begeer tegen mijn ongeloof te strijden en mij te onderwerpen aan het bevel 
van God, dat ik in Zijn Zoon geloven en op Hem vertrouwen moet, zo ver
zeker en vertroost ik mij met Gods Woord, dat getuigt, dat allen, die zo ge
zind zijn, oprechte gelovigen zijn, en dat zij nooit door Christus zijn ver
stoten1. Ook dan blijft dus de zekerheid. Want God ziet het willen geloven 
aan voor het geloof zelf. 

Deze zekerheid van het geloof blijft intussen niet onaangevochten. Olevia-
nus staat hier zelfs uitvoerig bij stil en komt er evenals Calvijn telkens weer op 
terug. Hij weet, dat de gelovige met verschrikkingen van het onwedergeboren 
deel der ziel of van het vlees, alsook van de wereld en de Satan gekweld 
wordt2. Vooral Satan, die boze vijand, laat niet na ons te beschuldigen. Hij 
wijst ons op de gerechtigheid Gods en onze strafwaardigheid3. Hij wil ons 
wijsmaken, dat Gods genadige vrijspraak ons niet helpt, wanneer wij niet vol
maakt zijn bevelen doen4. God zal ons toch nog als een onreine verstoten, 
vooral vanwege de menigte van zonden, die van de geboorte af ons aan
kleven5. 

Door deze bestrijdingen staat de gelovige midden in de branding. Maar 
toch brengen zij de zekerheid des geloofs niet aan het wankelen. Want op 
welke wijze de gelovigen ook gekweld worden, Gods trouw laat niet toe, dat 
zij van die verzekering of dat vertrouwen afvallen, die zij door de Heilige 
Geest, die het verstand verlicht en het hart gerust stelt, van Gods eeuwige en 
genadige bezworen barmhartigheid in Christus uit het getuigenis van het 
Evangelie ontvangen hebben. De zekerheid blijft ondanks alles. 

Bewust sluit Olevianus zich hierin aan bij Calvijn6. Ook hij bestrijdt de 
„dodelijke dwaling, waardoor sommige gehuurde blaffers van de Antichrist" 
deze verzekering des geloofs trachten teniet te doen. Zij dromen, dat de ver
zekering van het geloof door enige beurtwisseling gelijk een kaars nu eens 
uitgeblust en dan weer aangestoken wordt, en zo het geweten stellen tussen 
hoop en vrees. Indien gij, zeggen zij, op uzelf ziet, de verdoemenis is gewis. 
Indien gij op Christus ziet, de zaligheid is zeker7. Maar het geloof ziet alleen 
op Christus, met een „zekere aanschouwing". Want Christus is als een zon die 
de ziel met een gedurige glans verlicht. Het geloof verenigt ons met Christus, 
als leden met het Hoofd, dat het Hoofd niet van het lichaam laat afrukken, en 
daarom een gedurige kracht en verzekering der zaligheid bezit. 

1 Vaste Grond, bldz. 178 v. 
2 Genade-Verbondt, II, 19, bldz. 447. 
3 Vaste Grond, bldz. 168. 
4 a.w., bldz. 171. 
5 a.w., bldz. 174 v. 
6 Institutie, III, 2, 24. 
7 Genade-Verbondt, II, 21, bldz. 451 v.v. 
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De grond der zekerheid ligt dus in Christus. Op voortreffelijke wijze zet 
Olevianus dit uiteen. In al de ambten, werken en namen van Christus vindt 
hij het fundament, waarin het geloof zijn vastigheid vindt. Zo noemt de ge
lovige Hem Heer, opdat hij zich met een waarachtig vertrouwen en in grote 
gerustheid des harten geheel en al aan Hem zou overgeven1. En door zijn op
standing zijn wij verzekerd, dat Christus voor zichzelf en voor ons de over
winning over onze vijanden, nl. de zonde, hoon en dood en het geweld des 
Satans, behaald heeft2. En omdat Christus als priester zit aan de rechterhand 
van de Vader, mogen de gelovigen aan hun eeuwige verzoening en vastigheid 
van het eeuwig verbond of testament niet twijfelen3. Ook vermaant de toe
komst van Christus ons tot een oprecht vertrouwen op Hem4. En vooral 
neemt de dood van Christus een belangrijke plaats in. Want onder de (boven
genoemde) fundamenten is de dood des Heren het voornaamste5. Want door 
de dood van Christus is Gods verbond van kracht geworden en zijn de belof
ten, daarin opgesloten, bevestigd geworden. Olevianus noemt in dit verband 
graag Hebr.9 en 106. Het testament wordt van kracht door de dood van de 
Testamentmaker. Want daardoor alleen gedenkt de verzoende Vader onze 
zonde niet meer7. 

Olevianus plaatst dus de gehele christologie in het kader van het verbond. 
Daardoor krijgt het geloof zijn zekerheid. Want de beloften Gods zijn vastge
legd in een verbond. En dit verbond is bevestigd en van kracht geworden door 
de dood van Christus. Als er dus gevraagd wordt naar de grondslag, waarop 
het geloof alleen kan steunen, antwoordt Olevianus: Gods belofte en eed, 
die door de dood van Christus metterdaad bevestigd zijn, zijn de grondslag, 
dat wij de vergeving van zonden, door Christus, met zekerheid hebben*. 

De invloed van Bullinger is hier weer onmiskenbaar. Toch betekent dit ten 
opzichte van Calvijn slechts een formeel, niet een wezenlijk verschil. Want in 
deze verbondsgedachte legt Olevianus toch weer het hoofdaccent op de be
lofte. Geloof in Christus is voor hem hetzelfde als het geloof in Gods belofte, 
die in het Evangelie tot ons komt. 

Wel richt het geloof zich, evenals bij Calvijn, op het gehele Woord van 
God, maar toch voornamelijk op de beloften van het Evangelie9. Want deze 
beloften zijn het voornaamste oogmerk van het Woord10, omdat Christus 

1 Vaste Grond, bldz. 64. 
2 a.w., bldz. 101. 
3 a.w., bldz. 115. 
4 a.w., bldz. 135. 
5 Genade-Verbondt, I, 10, 3, bldz. 425. 
6 a.w., I, 10, 3, bldz. 426. Vgl. ook II, 43, bldz. 487. 
7 a.w., II, 43, bldz. 487. 
8 Vaste Grond, bldz. 152. 
9 a.w., bldz. 11. 

10 Ap. Geloofsbel, bldz. 13. Vgl. ook bldz. 205. 
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zich hierin aanbiedt als de zaligmaker1. Daarom doet het woordkarakter van 
het geloof nooit afbreuk van de werkelijkheid van de geloofsgemeenschap 
met Christus. Want ons geweten wordt door het getuigenis van het Evangelie 
krachtig door God geleerd en vindt daardoor rust in Hem, in wie Gods ge
rechtigheid rust2. Opdat dan ook Christus zelf ons niet ontnomen wordt, 
moeten wij ons ervoor wachten, dat wij de beloften van het Evangelie niet 
prijsgeven, zonder welke Christus (daar Hij de vervulling van al de beloften 
in zich heeft) door ons niet kan worden aangenomen3. In de beloften grijpen 
wij Christus zelf aan, die zijn geestelijke rijkdommen in ons uitstort, hoewel 
nog niet ten volle, maar naar de mate zijner gave4. 

In de belofte gaat het dus om Christus. Dat Olevianus niettemin de nadruk 
legt op dit beloftekarakter van het geloof, heeft tweeërlei reden. In de eerste 
plaats wil hij daarmee wijzen op het eschatologisch uitzicht. Hij wil dat wij 
het „nog niet" van het geloof tegenover de volle zaligheid van straks goed in 
het oog houden. Daarom wijst hij de gedachte af, dat, omdat Christus de ver
vulling der belofte is, wij daarom de belofte zelf niet meer nodig hebben, alsof 
wij de beloofde goederen geheel al zouden genieten5. Deze gedachte vindt hij 
vervaarlijk en verderfelijk. Want de kennis is onvolmaakt, zo ook de genie
ting6. Derhalve moeten wij dagelijks in het Evangelie, als in een spiegel, 
Christus' heerlijkheid aanschouwen7. Ja, wij kunnen Christus niet omhelzen, 
tenzij in de beloften. En wanneer de beloften in ons zullen vervuld zijn, gelijk 
zij in het Hoofd zelf een volkomen vervulling hebben, zal ook het geloof zelf 
ophouden8. In de tweede plaats wint het geloof door zijn gerichtheid op de 
beloften Gods aan zekerheid. Want als het moest afgaan op de werkelijkheid 
van ons leven (de bekering), zou het aan voortdurende schommelingen onder
hevig zijn. Daarom richt het altijd beide ogen op de eeuwige genadige barm
hartigheid, in het Evangelie aangeboden9. Want gelijk het geloof door het 
Evangelie gewerkt wordt, zo wordt het er ook door gevoed; zozeer, dat het 
geloof, wanneer het Evangelie of de genadige belofte in Christus weggenomen 
is, zelf niet een ogenblik zou kunnen bestaan. Immers wie zou zich van Chris
tus durven verzekeren, of Hem als zijn verlosser aannemen, wanneer God dit 
zelf niet beloofde, en tegelijk in ons geweten door de „Geest der aanneming 
tot kinderen" betuigde10. Daarom is Satan er ook altijd op uit geweest om het 
Woord weg te nemen ofte vervalsen11. Want als het Evangelie weggenomen is, 

1 Genade-Verbondt, II, 17, bldz. 446. 
2 a.w.9 II, 46, bldz. 491. 3 a.w., II, 46, bldz. 492. 
4 a.w., II, 46, bldz. 492. 5 a.w., II, 46, bldz. 491. 
6 a.w., II, 46, bldz. 491. 
7 Vgl. Calvijn Institutie, III, 2, 6. 
8 Genade-Verbondt, II, 46, bldz. 491 v. 
9 a.w., II, 26, bldz. 460. 

10 a.w., II, 26, bldz. 460. 
11 a.w., II, 27, bldz. 461 v. 
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blijft er niets in de wereld over dan dikke duisternis1. Daarom moeten wij ons 
te meer ervoor wachten, dat het geloof zelf op het minst niet van het Woord 
der genade of van het Evangeüe afwijkt2. 

Olevianus signaleert ook nog de verzoeking van de geesteüjke hoogmoed 
van wie meent, dat de genade van Christus zo groot is, dat het geloof de be
loften niet meer nodig heeft. Hij antwoordt, dat juist in het niet vervuld wor
den van de beloofde goederen door de Here de hoogste beproeving van het 
geloof gelegd is, en daarom wil Hij, dat de gelovige dit voortdurend voor 
ogen houdt, opdat zijn geloof niet zou hangen aan de genieting en het gevoel 
der beloofde goederen, maar met de beloften alleen tevreden zij, hoewel zij in 
feite niet zonder inhoud zijn, maar zich wel schijnen te onttrekken aan het 
gevoel hunner weldaden3. 

Het geloof staat dus vast, omdat het wortelt in het Woord4. Maar hoe kan 
het dan toch nog voorkomen, dat de gelovige gebukt gaat onder zware be
strijding? Olevianus vindt het antwoord daar, waar ook Calvijn het vond, nl. 
in de onderscheiding tussen het geloof en de gelovige. Want het wantrouwen 
hangt niet in het geloof zelf, dat een licht des Heiligen Geestes is, maar in het 
onwedergeboren deel der ziel, dat het geloof in het andere, wedergeboren 
deel bestrijdt5. Gelijk gezegd, sluit Olevianus zich hier aan bij Calvijn6. Maar 
de eerste geeft toch een massievere uitwerking ervan. Olevianus ziet het 
a.h.w. als een voortdurende oorlog, die in ons gevoerd wordt. Het onweder
geboren deel brengt de toorn Gods naar voren en het gevoel van zonde en 
schuld. Terwijl het wedergeboren deel voortdurend de toevlucht neemt tot 
God en zijn bescherming, waardoor het geweten der zonde door het geloof 
wordt weggenomen7. Maar ook al kan deze strijd zwaar zijn, de zekerheid 
van het geloof gaat er niet door te loor. Olevianus neemt hier het beeld van 
Calvijn over (zonder hem echter te noemen) nl. van de gevangene, die, hoe
wel in de gevangenis opgesloten en door duisternis omringd, toch met zekere 
aanschouwing het licht ziet, dat door een venster, hoe eng ook, naar binnen 
schijnt8. 

De zekerheid blijft. Want de vaste overreding, waarmee de gelovige een
maal door de Heilige Geest begiftigd is, blijft altijd aanwezig in het binnenste 
van het gemoed, die er met de vinger van God ingeschreven is9. 

1 a.w., II, 28, bldz. 464. 2 a.w.f II, 27, bldz. 462. 
3 a.w., II, 47, bldz. 492 v. 4 a.w., II, 28, bldz. 463. 
5 a.w., II, 19, bldz. 447 v. 
6 Institutie, III, 2, 18. 
7 Genade-Verbondt, II, 20, bldz. 450. 
8 Vgl. Institutie, III, 2, 19. 
9 Genade- Verbondt, II, 19, bldz. 449. Olevianus neemt hier niet zijn toevlucht tot de 

scholastieke onderscheiding van het geloofsvermogen, dat blijvend is, en de geloofsdaad, 
die accidenteel is. De grond van de geloofscontinuïteit vindt Olevianus in de vastheid van 
het Woord, niet in de substantiële hoedanigheid der uitgestorte genade. 

113 



Meerdere malen is uit het bovenstaande gebleken, dat Olevianus een nau
we verbinding legt tussen Woord en Geest. Want hoewel de vergeving der 
zonden (verzoening) van Gods kant aan de schenking van de Heilige Geest 
voorafgaat, ontvangen wij deze weldaad langs geen andere weg dan door die 
van de dienst (van het Woord) der verzoening door de kracht van de Heilige 
Geest1. Ook hier sluit hij zich aan bij Calvijn, wanneer hij zegt, dat de Geest 
inwendig het verstand verlicht en de belofte, die Hij door de stem van de die
naar laat horen en aanbiedt, verzegelt aan het hart2, en maakt, dat het Gods 
liefde in Christus gevoelt3. Het Woord ziet hij dus als het werktuig van de 
Heilige Geest4, waarbij hij vooral denkt aan de prediking van het Woord. 
Uitvoerig staat hij dan ook stil bij de plaats en de functie van de dienaar des 
Woords, bij de sleutels, die hij te hanteren heeft, en de macht, die door de 
Heilige Geest daaraan verleend wordt5. 

Deze nauwe verbinding tussen Woord en Geest blijkt ook nog daaruit, dat 
de Geest niet alleen door middel van het Woord werkt, maar ook in de ver
kondiging van het Evangehe door Christus wordt uitgestort en gegeven6. In 
die zin wordt de belofte, door de profeet Joel gedaan, ook nu nog vervuld, 
daar ook nog heden en tot het einde der wereld door de prediking van het 
heilig Evangehe, Christus zijn Heilige Geest schenken wil en zal7. En door 
ditzelfde middel wordt de Geest ook door ons behouden en worden zijn gaven 
dagelijks vermeerderd8. 

Hoewel ook hier Olevianus naast Calvijn staat, horen wij bij de eerste veel 
minder van het getuigenis van de Heilige Geest, het Testimonium Spiritus 
Sancti. De brede plaats, die Calvijn hieraan gaf, vinden wij bij Olevianus niet 
terug. Zo wordt over dit getuigenis in verband met de goddelijkheid der 
Schrift niet gesproken. De enkele keren, dat hij erover spreekt, komt het voor 
in soteriologische zin. Zo rekent hij het tot één van de fundamenten, waarop 
het geloof rust. Het is dan het inwendig getuigenis van de Geest, waardoor 
wij Christus zijn ingelijfd, en met Hem en al zijn goederen gemeenschap heb
ben9. Ook wordt het genoemd als een werking, die aanwezig is in de weder
geboorte en waaruit wij zeker besluiten mogen, dat wij, door het geloof, lid
maten van Christus zijn. Hij noemt hier Rom. 8:1510. Maar uit alles blijkt, dat 
Olevianus hier geen uitgewerkte leer wil geven. 

1 a.w., II, 29, bldz. 466. 2 Vgl. Institutie, III, 2, 7. 
3 Genade-Verbondt, II, 29, bldz. 468. 
4 a.w., II, 44, bldz. 489: „...hetwelk de Heilige Geest als een werktuig gebruikt om het 

geloof in ons te verwekken en te vermeerderen". 
5 a.w., II, 30-34, bldz. 468-472. 
6 Vaste Grond, bldz. 142. 
7 a.w., bldz. 143. 
8 a.w., bldz. 143. 
9 Genade-Verbondt, I, 10, 3, bldz. 425 

10 Vaste Grond, bldz. 179. 
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Het beste overzicht ervan krijgen wij bij de beantwoording van de vraag, 
wat het ambt is van de Heilige Geest en de vrucht, die wij daaruit ontvangen1. 
Hij noemt zeven werkingen op: 1. De Heiüge Geest maakt levenden heilig. 
2. Hij is „de Geest der aanneming tot kinderen". 3. Hij is een zegel of onder
pand van onze erfenis, dewijl hij de aanneming tot kinderen en alle beloften 
in onze harten bevestigt, en ons daarvan verzekert. 4. De Heiüge Geest wordt 
genoemd water, omdat Hij die nuttigheid aan onze ziel toebrengt, die het 
water aan het lichaam toebrengt (Joh. 4:13). 5. De Geest wordt genoemd een 
vuur, omdat Hij de harten in waarachtige üefde tot God ontvonkt en aan
steekt en alles, dat tegen het Rijk Gods strijdt, uitbrandt en reinigt. 6. De 
Geest wordt geheten zalving, omdat Hij ons heiligt in Christus. 7. Hij wordt 
genoemd Trooster, die ons raad, troost, en sterkte geeft in alle nood. 

Zoals gezegd, heeft Olevianus zijn theologie gezet in het kader van het Ver
bond. Zijn hoofdwerk draagt niet zonder reden de titel Van het wezen des 
Genade-Verbondts. Wij willen daarom ook zijn verbondsopvatting nader 
onderzoeken, om dan meteen de plaats op het spoor te komen, die het geloof 
inneemt in de orde des heils. 

Olevianus onderscheidt het genadeverbond van het wettisch verbond, dat 
een plechtig bevestigd verdrag was, waarin het volk werd verbonden om door 
eigen krachten een volmaakte gehoorzaamheid te bewijzen aan de Wet, en 
door God beloofd werd het eeuwige leven aan de volmaakte onderhouders, 
maar de overtreders met de vloek werden gedreigd2. Dit wettisch verbond is 
dus hetzelfde, wat later het verbond der werken werd genoemd. Olevianus 
spreekt ook van het natuurlijk verbond, of de natuurüjke verbintenis, die ge
weest is tussen God als Schepper en de mensen, die naar zijn beeld geschapen 
zijn3. Hoewel door het getuigenis van dit wettisch verbond (Rom.1 en 2) de 
mens kan overtuigd worden van zonde en oordeel, die reeds op hem liggen4, 
en daardoor verschrikkingen in het geweten kunnen ontstaan, die voor de uit
verkorenen een zekere voorbereiding zijn tot het geloof (voorzover echter 
de Heilige Geest in hen ontsteekt een begeerte om zich met God te verzoe
nen), maar voor de verworpenen een voorhof zijn van de hel5, heeft dit ver-

1 a.w., bldz. 140. 
2 Genade-Verbondt, I, 1, 9, bldz. 201. 
3 a.w., II, 5, bldz. 439. 
4 a.w., II, 6, bldz. 439. 
5 a.w., II, 7, bldz. 440. Hoewel ook Calvijn spreekt van een begin der boetvaardigheid, 

wordt door Olevianus het begin der genadewerking meer gesteld in het raam van een zich 
ontwikkelend geestelijk leven. „De uitverkorene echter uit de duisternis des doods roepen
de, toont Hij eerst de duisternis en gebruikt het gevoel dier duisternis en verschrikkingen 
om in ons een begeerte te scheppen om met God te verzoenen en om te hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid; naderhand komt er de belofte des Evangelies bij, die een verzadiging 
in Christus aanbiedt en datgene wat zij van buiten aanbiedt, dat volbrengt de Heilige Geest 
van binnen." 
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bond toch zijn kracht verloren. Want de mens is dood in de zonde en heeft 
een stenen hart, waardoor hij zich niet meer aan Gods Wet kan onderwerpen. 
Daarom, opdat toch het verbond niet zou vervallen, maar vast en eeuwig 
blijve, zo belooft God een verbond, waarvan het wezen van Hem alleen zou 
afhangen en in zijn Christus gegrond zijn1. Het genadeverbond is dus de ver
nieuwing van het wettische verbond. Daarom vervalt het wettische verbond 
ook niet geheel. Het gaat aan het genadeverbond vooraf, in die zin, dat het, 
ook nu nog, een voorbereiding daartoe is2. 

In het genadeverbond zelf onderscheidt Olevianus dan weer het wezen en 
de bediening van het verbond3. Het wezen geeft de inhoud van dit verbond 
aan, die bestaat uit de zichzelf wegschenkende God, die nooit meer toornt en 
ons tot kinderen aanneemt en maakt tot erfgenamen van het eeuwige leven in 
Jezus Christus, en dat zonder voorwaarde of beding van enige goede gedach
te uit eigen krachten4. 

De bediening van het genadeverbond, die geschiedt door het getuigenis of 
de schepter van het Woord, is een roeping uit de duisternis, d.i. van de zonde 
en straf der zonde tot het licht, nl. tot de erkentenis en aanneming van de 
Zoon van God, in het Evangelie aangeboden. 

Wat de uitverkorenen betreft komt er bij dit getuigenis door Gods onein
dige barmhartigheid een inwendige kracht, waardoor de gave van geloof en 
bekering eraan toegevoegd wordt. Bij de verworpenen ontbreekt deze inwen
dige kracht, overeenkomstig het rechtvaardig en aanbiddelijk oordeel Gods. 
Door de laatsten wordt de roeping uit de duisternis tot het licht verworpen5. 

Olevianus brengt dus de verbondsgedachte in nauw verband met de uitver
kiezing, ja, laat de eerste door de tweede overheersen. Want al heeft de bedie
ning van het genadeverbond nog een algemeen karakter, het wezen van dit 
verbond wordt alleen aan de uitverkorenen meegedeeld6. Dan pas richt God 
zijn verbond met ons op, wanneer Hij de belofte der genadige verzoening in 
het Evangelie aangeboden door de Heilige Geest aan de harten verzegelt7. 
Wij worden dan in het verbond opgenomen, als de Heilige Geest ons uit ge
nade geschonken wordt, waardoor wij worden opgewekt uit de dood tot het 
leven8. Olevianus stelt dus duidelijk het verbond in engere zin. Dit is bij hem 
zelfs zo overwegend, dat hij ook de aanbieding van de beloften van dit ver
bond tot de uitverkorenen beperkt. De vergeving der zonden of de verzoening 
met God en het daaruit voortvloeiende eeuwige leven mag in Gods naam aan 

1 a.w., I, 1, 10, bldz. 201 v. 
2 a.w., II, 8, bldz. 440. 
3 a.w., I, 1, 2, bldz. 190 v. 
4 a.w., I, 1, 2, bldz. 191. 
5 a.w., I, 1, 2, bldz. 191 v. 
6 a.w., I, 9, 2 en 3, bldz. 404 v.v. 
7 a.w., I, 1, 13, bldz. 204. 
8 a.w., I, 1, 13, bldz. 204. 
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geen ander verkondigd worden dan aan degenen, die in de Zoon geloven, om
dat de belofte van het Evangelie aan die alleen behoort1. Nu is het weliswaar 
zo, dat Olevianus aan het geloof een grotere plaats toekent dan aan de uit
verkiezing2. Want uit het geloof kunnen wij onze verkiezing opmaken. Im
mers voert God het onveranderlijk besluit zijner uitverkiezing uit door het 
Evangelie, waardoor de Heilige Geest het geloof werkt, wanneer en in wie Hij 
wil, dat is in alle en alleen in de uitverkorenen3. 

Op vele plaatsen zien wij Olevianus de inhoud van het genadeverbond 
samenvatten in de twee weldaden van vergeving der zonden en de vernieu
wing van het leven, door hem ook genoemd bekering, wedergeboorte of hei
liging4. Telkens legt hij er de nadruk op, dat deze twee, hoewel onderscheiden, 
toch niet gescheiden mogen worden. Want gelijk Christus niet verdeeld 
wordt, alzo moeten ook deze twee niet vaneengescheurd worden, hoewel zij 
onderscheiden zijn (vgl. Calvijn)5. 

Hun eenheid ligt dus in Christus. Het geloof neemt Christus aan. En Hij 
vergeeft niet alleen de zonden door ons zijn gerechtigheid toe te rekenen, maar 
Hij vernieuwt ons ook tot bekering. Daarom vloeit ook de bekering uit 
Christus voort6. 

In deze zelfde paragraaf geeft Olevianus ook een beschrijving van de be
kering zelf. Zij is een door de Heiüge Geest gewerkte verandering van de 
natuurlijke boosheid van het gemoed tot een ernstige en kinderlijke vreze 
Gods, die geboren wordt deels uit de erkentenis en het gevoel van Gods recht
vaardig oordeel over de zonden en van zijn heiligheid, deels uit de smaak van 
zijn eeuwige, gezworen barmhartigheid in Christus7. Ze is dus gelijk aan wat 
Calvijn noemde het doden van het vlees en de vernieuwing van de geest8. 

Duidelijk laat Olevianus ook uitkomen, hoe hij de verhouding ziet tussen 

1 a.w., II, 35, bldz. 473. 
2 Dit blijkt vooral ook dan, wanneer Olevianus spreekt over de kinderen, die in het ver

bond worden opgenomen. Het Evangelie biedt de verbondsgenade aan „tezamen aan de 
(gelovige) ouders met hun kinderen, tot in het duizendste geslacht". Als dan de ouders het 
aangeboden verbond versmaden, zo worden hun kinderen geenszins in het verbond ontvan
gen. Vgl. a.w., II, 48, bldz. 498. Toch is bij Olevianus de aanbieding der beloften veel meer 
beperkt dan bij Bullinger. Vgl. A. J. van 't Hooft, a.w., bldz. 73 v. Hij citeert uit de eerste 
Sermoen van de vierde Decas van het Huysboeck: „Ende hoe wel wt allen desen wel lichte-
lijck can verstaen worden wien die salicheyt toecoemt, ende wien de ghenade te vercondi-
ghen zy, soo eyscht nochtans de sake dat wij claerlijck ende duydtlijck verthoonen, dat 
Christus ende de ghenade Christi, die door het Euangelium aenghebracht ende vercondicht 
wordt, allen menschen toebehoort. 

3 Genade-Verbondt, I, 9, 2, bldz. 405. 
4 a.w., I, 1, 2, bldz. 192. 
5 a.w., II, 17, bldz. 446. 
6 a.w., II, 24, bldz. 458. 
7 a.w., II, 24, bldz. 459. 
8 Institutie, III, 3. Vgl. ook van Olevianus zijn Ap. Geloofsbel., bldz. 178. 
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bekering en geloof. Met Calvijn merkt hij op, dat in de Schrift onder bekering 
soms de gehele verandering van de mens wordt verstaan, maar meestal wordt 
toch een helder onderscheid gemaakt. Want het eigenlijke voorwerp van het 
geloof is de hef de of goedheid Gods in Christus, aangeboden door de genadi
ge belofte van het Evangelie nl. dat Hij nooit op ons wil toornen, maar dat 
Hij ons de zonden genadig vergeeft door het geloof. De prediking der beke
ring wordt eraan toegevoegd, niet als een voorwaarde van de vergeving der 
zonden, of als een oorzaak in ons, maar als het oogmerk Gods, waartoe Gods 
uitgestorte goedheid ons moet opleiden1. Zo dan, ofschoon het geloof van de 
bekering nooit wordt gescheiden, zo ziet het geloof evenwel (omdat ook de 
bekering zelf, als zijnde in dit leven onvolmaakt, vergeving nodig heeft) altijd 
met beide ogen op de eeuwige genadige barmhartigheid, in het Evangelie aan
geboden2. De nauwe verbinding tussen geloof en bekering vormt dus geen be
dreiging van de geloofszekerheid. Het geloof ziet op Christus, uit wie ook de 
bekering wordt verkregen. De verbinding tussen geloof en bekering gaat via 
Christus. Wanneer men dus zegt, dat de bekering uit het geloof vloeit, dan 
moet men, volgens Olevianus, dit zo verstaan, dat het geloof hier een werk
tuig is, omdat het geloof Christus aanneemt, die de bekering schenkt3. 

Aan de andere kant doet dit geen afbreuk aan de werkelijkheid van de be
kering in het leven van de gelovige. Vandaar dat men uit de vruchten der be
kering kan besluiten, dat men een ongeveinsd geloof ontvangen heeft. De 
praktische sluitrede dus. Immers zijn de goede werken vruchten van het ge
loof, zodat wij daaruit verzekerd worden, dat wij niet een ingebeeld of ge
veinsd, maar een waarachtig geloof hebben4. Deze syllogismus practicus 
neemt echter een laatste plaats in en geeft voorrang aan de directe geloofs
daad, die zich richt op Christus5. Ook hier stemt Olevianus met Calvijn over
een. 

Tenslotte willen wij nog de aandacht richten op de functie van het geloof in 
de rechtvaardiging. Olevianus stelt de vraag naar de betekenis van het geloof 
in dit verband bewust aan de orde. „Verstaat gij de spreekwijze „wij worden 
gerechtvaardigd alleen door het geloof" zo, alsof het geloof een zo kostelijke 
deugd of weldaad is, dat wij om des geloofs wille door God rechtvaardig ge
sproken en geacht zouden kunnen worden?" Hij antwoordt: „neen, want dan 
zouden wij het geloof in de plaats van Christus stellen. Christus, de gekruisig
de is alleen onze volkomen rechtvaardigheid, en zo versta ik het dus, dat wij 
Jezus Christus, die onze rechtvaardigheid is, en ons tot kinderen Gods maakt, 
door het geloof aannemen en omhelzen"6. 

1 Genade-Verbondt, II, 25, bldz. 459 v. 
2 a.w., II, 26, bldz. 460. 
s a.w., II, 24, bldz. 458. 
4 Vaste Grond, bldz. 174. Vgl. ook bldz. 131, 180. 
5 Genade-Verbondt, II, 36, bldz. 478 v. 6 Vaste Grond, bldz. 167. 
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We zien hieruit dat Olevianus allereerst leerling van Calvijn is geweest. In 
de grondgedachten stemt hij volkomen met hem overeen, vooral wel wat 
betreft de zekerheid van het geloof, waaraan hij zulk een brede en belangrijke 
plaats toekent. 

Toch kwam ook telkens de invloed van Bullinger naar voren. In het bijzon
der geldt dit wel het verbondsmatig karakter van zijn theologie, hoewel de 
accentuering van de geloofszekerheid ook hier genoemd moet worden. Voorts 
denken wij ook aan de grote betekenis, die Olevianus hecht aan de bediening 
van het Woord als bediening van de Geest. 

Meer dan Bullinger heeft Olevianus echter in zijn verbondsopvatting een 
grote plaats ingeruimd aan de uitverkiezing. Hierin gaat Olevianus inzake de 
verbondstheologie in Calvijn's voetspoor. 

Tot nu toe hebben wij niet gesproken over de invloed van Ramus op Ole
vianus. Zij komt ook niet zozeer tot uitdrukking in de theologische opvattin
gen van Olevianus als zodanig, maar wel staat zij op de achtergrond. Wie 
Olevianus leest, valt het ontbreken van elke scholastieke bewijsvoering wel
dadig op. Zijn werk is praktisch gericht, wat vooral blijkt uit de beschrijving 
van de werken, het lijden en sterven van Christus. Telkens wordt daarbij de 
aandacht geschonken aan het praktisch nut daarvan voor het geloofsleven. 
Juist dit levende, toegepaste karakter van zijn theologie maakt hem tot één 
der boeiendste vertegenwoordigers der gereformeerde theologie. 

Z. Ursinus 

Na Olevianus vestigen wij de aandacht op zijn oudere tijdgenoot en mede
werker in Heidelberg Zacharias Ursinus (1534-1583). Olevianus en Ursinus 
zijn vaak als een eenheid gezien, omdat zij beiden verbonden waren aan de 
opstelling van de Heidelbergsche Catechismus. Het historisch onderzoek 
heeft echter uitgewezen, dat, hoewel ook Olevianus zijn aandeel in de wor
ding van dit geschrift gehad heeft, het toch voornamelijk moet worden gezien 
als een vrucht van de theologische arbeid van Ursinus1. 

Niet alleen het nagaan der historische feiten bewijst dit, maar het wordt 
bevestigd, als wij de geloofsbeschouwing van Olevianus met die van Ursinus 
vergelijken. Bij grote overeenkomst tussen beide, treffen wij daarnaast ver
schillen aan, die ook in de Held. Catechismus niet geheel verborgen zijn ge
bleven. De oorzaak van deze verschillen moeten wij vooral zoeken in de ver
schillende achtergronden van beiden. Olevianus stond vooral onder de in
vloed van Calvijn en Bullinger2. Ursinus daarentegen is van het begin af aan 
een volgeling van Melanchton geweest. Later kwam de ontmoeting met Cal-

1 Volgens Gooszen moet Ursinus als de ontwerper van de Heid. Catechismus worden 
gezien, terwijl Olevianus vooral zijn hand gehad heeft in het vaststellen van de eindredactie 
(a.w. bldz. 12, 14). 

2 Vgl. M. A. Gooszen, a.w., bldz. 13. 

119 



vijn en Bullinger, van wie vooral de laatste van grote betekenis voor hem is 
geweest1. Maar nooit heeft Ursinus zich van Melanchton kunnen losmaken. 
Dus zien wij, wanneer wij de Heid. Catechismus ter hand nemen, vooral 
Melanchton en Bullinger op de achtergrond staan. Echter is Ursinus ook 
eigen wegen gegaan. Hoe ontvankelijk ook voor wat hem als waardevol toe
scheen, hij is toch geen eclecticus. Hij gebruikt het goede, dat hij te Witten-
berg, te Genève, in de Pfalz en te Zürich vindt met een grote mate van vrij
heid en laat zich er door bezielen tot verdere ontwikkeling van het in de 
protestantse traditie opgenomene2. 

Zo treffen wij ook bij Ursinus telkens de verbondsgedachte aan, die bij 
Bullinger zo centraal staat. In zijn Catechesis, Summa Theologiae (Catechis
mus minor) treffen wij het verbond reeds aan in het eerste antwoord. De 
vraag luidt: welke vaste troost hebt gij in leven en in sterven? Ursinus ant
woordt: dat ik door God tot zijn beeld en het eeuwige leven ben geschapen, 
en nadat ik vrijwillig dit beeld in Adam heb verloren, heeft God mij uit on
eindige en genadige barmhartigheid opgenomen in het verbond van zijn ge
nade, om vanwege de gehoorzaamheid en door de dood van zijn Zoon, die in 
het vlees gezonden is, mij, wanneer ik geloof, gerechtigheid en het eeuwige 
leven te schenken; en dit verbond heeft hij in mijn hart verzegeld3. In de 
vragen 31 e.v. gaat Ursinus dan verder op dat verbond in. 

Dat in de Heid. Catechismus het verbond niet met zovele woorden genoemd 
wordt, heeft een historische oorzaak. De kerkelijke omstandigheden, waar
onder het geschrift ontstond, en de invloed, die van terzijde daarop werd uit
geoefend, lieten een verbondsmatige opzet van de Catechismus niet toe4. 
Maar wanneer wij de verklaring opslaan, die Ursinus van dit geschrift geeft, 
blijkt, hoe sterk ook hier, zij het op de achtergrond, de verbondsgedachte 
leeft. Sla slechts op de verklaring van vraag en antwoord 185. 

De invloed van Bullinger is dus onmiskenbaar. Die komt trouwens ook 
naar voren in de geloofsbeschouwing van Ursinus. Wanneer wij het antwoord 
van vr. 21 der Heid. Catechismus vergelijken met wat Bulünger in zijn Summa 
onder het geloof verstaat, treft ons de overeenkomst onmiddellijk6. 

1 Vgl. P.R.E.3, XX, S. 349. 
2 Vgl. M. A. Gooszen, a.w. bldz. 72. Zie ook K. Sudhoff, a.a.O. S. 478. 
3 Quam habes firmam in vita et morte consolationem? Quod a Deo ad imaginem ejus et 

vitam aetemam sum conditus: et postquam hanc volens in Adamo amiseram, Deus ex 
immensa et gratuita misericordia me recepit in foedus gratiae suae, ut propter obedientiam, 
et morte Filii sui missi in carnem, donet mihi credenti justitiam et vitam aetemam: atque 
hoc foedus suum in corde meo... obsignavit. 

4 Vgl. M. A. Gooszen, a.w. bldz. 74. 
5 Schat-boeck der Verclaringen over den Nederlandschen Catechismus, uitg. J. Spiljardus, 

1664, fol. 63-65. Gooszen slaat de waarde van deze hollandse vertaling niet hoog aan. 
Waar mogelijk gebruiken wij haar echter, omdat de theologie van Ursinus via deze vertaling 
in ons land ingang heeft gevonden. 

6 Zie bldz. 106 van dit boek. 
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Toch is, wat de Heid, Catechismus betreft, de invloed van Melanchton 
sterker. Anderen hebben hierop reeds gewezen. En dit geldt niet het minst 
wat betreft de geloofsbeschouwing. 

Letten wij op de geweldige invloed, die de Heid. Catechismus op onze 
vaderlandse theologie heeft gehad, dan ligt het voor de hand, dat wij in deze 
paragraaf vooral uitgaan van Zondag 7 van de Heid. Catechismus, waarbij 
wij dan vooral luisteren naar de verklaring, die Ursinus zelf daarvan heeft 
gegeven1. Het gaat dus om de bekende vraag: wat is een waar geloof? Ant
woord: Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor 
ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn Woord geopenbaard heeft, 
maar ook een vast vertrouwen, dat de Heiüge Geest door het Evangelie in 
mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van 
zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is uit louter ge
nade, alleen vanwege Christus' verdienste2. In de Explicatio Catechesis relU 
gionis Christianae van Ursinus komt deze omschrijving ook voor, behoudens 
enig verschil in de tweede helft, waar staat: maar ook een zeker vertrouwen, 
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, waardoor ik 
rust in God, met zekerheid vaststellende, dat niet alleen, enz.3. 

Wat ons hier allereerst treft, is de vrij scherpe tweedeling „niet alleen -
maar ook". Geloven is niet alleen kennis en voor waar houden, maar ook 
vertrouwen. Deze tweedeling vinden wij ook terug in de Catechismus major 
en Catechismus minor, zij het enigszins zwakker, en zonder vermelding van de 
kennis, als element van het geloof4. Nu is deze tweedeling niet iets eigens van 
Ursinus. Ze komt ook bij Bullinger voor en vooral ook bij Melanchton, bij 
wiens omschrijving van het geloof vr. en antw. 21 der Heid. Catechismus zich 
zeer nauw aansluit5. Toch gaat Ursinus in zijn verklaring ook een eigen weg. 

Hij begint deze verklaring, zijn uitgangspunt nemend in een algemeen auto-
1 Zo M. A. Gooszen, a.w. bldz. 65 v., P. Althaus, a.a.O. S. 221, O. Ritschl a.a.O. III, 

S. 259. 
2 Deze vertaling is overgenomen uit De Belijdenisgeschriften van de Ned. Herv. Kerk, 

's-Gravenhage, 1957 bldz. 72. 
3 Z. Ursinus, Opera Theologica I, p. 105: Quaest. XXI. Quid est vera fides? Resp. Est 

non tantum certa notitia, qua firmiter assentior omnibus, quae Deus nobis in verbo suo 
patefecit, sed etiam certa fiducia, a Spiritu sancto, per Evangelium in corde meo accensa, 
qua in Deo acquiesco, certo statuens, non solum aliis, sed mihi quoque remissionem pecca-
torum, aeternam iustitiam, et vitam donatam esse, idque gratis, ex Dei misericordia, prop-
ter unius Christi meritum. 

4 Catech. Major, Opera I, p. 15: Quid est fides? Resp. Est firmiter assentiri omni verbo 
Dei nobis tradito: et firma fiducia qua singuli statuunt, sibi donatam esse a Deo remissio
nem peccatorum, etc. 

Catech. Minor, Opera I, p. 35: Quid est fides? Resp. Est firmus assensus, quo omnia in 
verbo Dei nobis tradita, vera esse agnoscimus: ac certa fiducia per S.S. in cordibus electo-
rum Dei accensa: qua singuli statuunt sibi remissionem peccatorum, etc. 

5 In zijn Examen Ordinandorum (688; 20 F., 31, 33) zegt Melanchton: Fides est assentiri 
ornni verbo Dei nobis tradito atque ita promissioni gratiae, et est fiducia accedens ad Deum 
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riteitsgeloof. Hierin volgt hij Melanchton, die zich aansluit bij Cicero1. Het 
geloof is een zekere kennis van enige sluitredenen, welke wij voor waarachtig 
houden, om de verzekering van waarachtige getuigen, aan welke men geens
zins twijfelen moet, hetzij dat het God, engelen of mensen zijn, of dat de 
ervaring het leert2. Betrekt men dit op het christelijk godsdienstig geloof, dan 
is het een zekere kennis van God, zijn wil en werken, en van de zonde, in de 
Heilige Schrift geopenbaard, welke leringen wij als waarachtig erkennen en 
aannemen, vanwege het goddelijk getuigenis3. Ursinus gaat dan verder met 
het noemen van de verschillende soorten van geloof, waarvan in de Schrift 
gesproken wordt. Hij noemt: historisch geloof, tijdgeloof, geloof der wonde
ren, rechtvaardigend geloof. 

Belangwekkend is de verhouding, die Ursinus ziet bestaan tussen het his
torische en het rechtvaardigende geloof. Zij heeft nl. direct te maken met de 
bovengenoemde indeling van het geloof in kennis, voorwaarhouden en ver
trouwen. Want de eerste helft, bevattende dus de kennis en de toestemming, 
wordt door hem gelijkgesteld met het historische geloof. Wanneer deze ken
nis en toestemming op zichzelf staan, is er sprake van een historisch geloof. 
Dit geloof is niet zaligmakend, want de duivelen bezitten het ook en zij sidde
ren4. Zijn de kennis en de toestemming echter verbonden met het vaste, per
soonlijke vertrouwen in de vergeving der zonden, dan wordt dit historische 
geloof opgenomen in het zaligmakende geloof en vormt dan, zij het niet een 
centraal, dan toch een noodzakelijk deel ervan5. 

et invocans eum, et clamans: Abba Pater. En even verder: credo remissionem peccatorum 
non tantum aliis dari, sed mihi quoque... (Geciteerd bij M. A. Gooszen, a.w. bldz. 65; zie 
CR. 23, 51. Vgl. ook P. Althaus, a.a.O. S. 221). 

In zijn Loei Communes, ed. 1545 (zie CR. 23, 51), locus de gratia et de iustificatione om
schrijft Melanchton het geloof als „fiducia misericordiae promissae propter Christum". 
Over de verhouding tussen kennis en vertrouwen zegt hij: nee vero excludimus noticiam 
historiae de Christo, ut quidam calumniantur. Cum enim dicimus fiduciam misericordiae 
promissae propter Christum, certe omnes articulos fidei complectimur, et historiam noti
ciam de Christo referimus ad illum articulum, qui beneficium Christi commemorat, re
missionem peccatorum. Vgl. ook CR. 21, 163, 743. 

Duidelijk blijkt hier, welk een centrale plaats het vertrouwen inneemt, terwijl de (histo
risch bepaalde) kennis daaronder begrepen wordt. In vergelijking met Calvijn geldt 
Melanchton inderdaad het verwijt, dat hij de kennis devalueert ten behoeve van het ver
trouwen. Vgl. S. P. Dee, a.w. bldz. 20 en G. Hoffmann, a.a.O. II, S. 121 f.f. 

De trits notita, assensus, fiducia is van begin af kenmerkend geweest in de Lutherse ge-
loofsbeschouwing, en is het daarna in de lutherse orthodoxie gebleven. Vgl. H. E. Weber, 
Reformation, Orthodoxie und Rationalismus 1951 a.a.O., II, S. 28. 

1 Melanchton, Examen Theologicum, 1587, p. 586: Apud Ciceronem, et alios Latinae 
linguae scriptores fides significat veritatem et constantiam in servanda amicitia, et praestan-
dis promissis: unde Cicero inquit, fidem appellatam esse ex eo, quia fiat quod dictum est, 
Germani vocant „threw und warheit". 

2 Opera I, p. 105, Schat-boeck, I, fol. 71b. 3 Opera I, p. 105, Schat-boeck, I, fol. 72a. 
4 Opera I, p. 106, Schat-boeck I, fol. 72, 73. 
5 Deze onzekere plaatsing van het historisch geloof naast en toch ook weer binnen het 
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Duidelijker wordt ons dit nog, wanneer wij Ursinus zelf de verschillende 
elementen van het geloof nader horen verklaren en bepalen. 

Tot het geloof worden volgens hem vereist: 1. De kennis. Want men moet 
eerst een leer kennen en verstaan, wil men in haar kunnen geloven. Ursinus 
stelt zich hier tegenover de Roomse kerk, die deze kennis niet noodzakelijk 
acht. Ze is volgens Ursinus echter wel noodzakeüjk, maar dan meer be
schouwd als een prerequisitum, (een zaak, die vooraf aanwezig moet zijn) dan 
als een wezenlijk bestanddeel van het geloof. 2. Ook de toestemming is in het 
oprechte geloof vereist1. 3. Het eigenlijke is het vertrouwen. Want daardoor 
wordt het zaligmakende geloof van het andere (historisch-, tijd- en wónder-
geloof) onderscheiden, dat het een vertrouwen is en een aanneming van de 
genadige kwijtschelding der zonden door en om Christus' wil2. 

Het vertrouwen maakt dus het geloof tot zaligmakend geloof. Dat wil 
echter niet zeggen, dat dit geloof alleen uit vertrouwen bestaat. Ook de twee 
eerstgenoemde elementen, kennis en toestemming, behoren daarbij. Want het 
ware, zaügmakende geloof is niet zozeer iets anders dan het historische geloof, 
maar het is meer dan dat. Het laatste wordt door het eerste gedragen, terwijl 
het vertrouwen, als voornaamste element, daar nog bij komt. We kunnen het 
ook zo zeggen: het historisch geloof is de eerste etappe op de weg van het ware 
geloof. Zij moet noodzakeüjk worden afgelegd, wil men tot het volle geloof 
komen. Maar op zichzelf is ze niet genoeg. Dit laatste krijgt dan zijn bijzon
der accent, doordat het inderdaad mogelijk is om halverwege te blijven 
steken. Dan staan kennis en toestemming op zichzelf en vormen het histori
sche geloof, dat niet zaligmakend is. 

Er bestaat dus tussen het historische en het zaügmakende geloof geen we
zenlijk verschil in deze zin, dat ook de kennis en de toestemming in het zalig
makende geloof een wezenüjk ander karakter dragen dan in het historische 
geloof. Honig heeft dit wel beweerd, door er op te wijzen, dat Ursinus bij de 
behandeling van het historische geloof andere schriftplaatsen noemt dan bij 
de bespreking van de kennis en de toestemming in het zaügmakende geloof. 
In het eerste geval noemt Ursinus Joh.2:19, Hand. 8:13, lCor.l3:2. In het 
tweede geval Jes.55:4, Joh. 6:69 en 17:3. Honig wijst er dan op, dat in de 
tweede reeks teksten een geheel andere kennis bedoeld wordt dan in de eerste 
reeks3. 

rechtvaardigmakend geloof vinden wij ook weer terug bij Melanchton (Vgl. G. Hoffmann, 
a.a.O. II, S. 121-132) en de meeste lutherse theologen uit die tijd (vgl. H. E. Weber, a.a.O. 
II, S. 28 ff.). 

1 In het Schat-boeck worden de kennis en de toestemming afzonderlijk genoemd. Deze 
onderscheiding is echter te danken aan F. Hommius, die hier de opvatting van Bastingius 
heeft tussengevoegd. Ursinus noemt de kennis en de toestemming in ene. Vgl. Schat-
boeck I, fol. 73a. 

2 Opera I, p. 106, Schat-boeck I, fol. 73a. 
3 A. G. Honig, Het Geloofsbegrip van Calvijn, in Geref. Theol. Tijdschrift, jaarg. 21 (1920/ 
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Echter is het Honig blijkbaar ontgaan, dat hij de tweede reeks teksten wel 
aantreft in het Schat-boeck, de nederlandse vertaling en bewerking dus van 
Ursinus' catechismusverklaring, maar dat deze teksten daar voorkomen in 
een passage, die tussen haakjes is geplaatst, met aan de kantlijn de opmerking 
erbij, dat dit gedeelte niet van Ursinus, maar van Bastingius afkomstig is. 
Voor de verklaring van Ursinus' geloofsbegrip heeft dit dus geen waarde. 
Trouwens, dat er tussen de kennis van het historische en die van het zalig
makende geloof een wezenlijk verschil bestaat wordt niet alleen nergens door 
Ursinus vermeld, maar ook duidelijk door hem weersproken. Immers zegt hij 
woordelijk, dat het zaligmakende geloof ook van het historische geloof ver
schilt, omdat het eerste het historische geloof in zich bevat1. En blijkbaar 
heeft ook Hommius het zo verstaan, wanneer hij in zijn tabellen Ursinus al
dus weergeeft: „Want tot een salighmakend geloove, 't welck hier beschreven 
wordt en is niet genoegh te hebben alleen een kennisse van de Articulen des 
Geloofs ende deselve door toestemminge voor waerachtigh te houden, hoe-
danigh een geloove gemeynlick genoemt wordt een Historisch Geloove: alsoo 
't selve oock geweest is in Simon den Toovenaer (Act. 8:13). Ende ook den 
Duyvelen wordt toegeschreven (Jac.2:19). Alwaer 't oock dat daer noch bij 
quame eenige blijdtschap ontstaende uyt wereldtsche insichten (Matth. 13:20, 
21, Luc.8:19). Ofte oock de gave van Miraculen te doen (Matth. 7:22, 23, 
1 Cor. 13:2). Maer dit vertrouwen moet daer noch bij komen, sal het Geloove 
volkomen, oprecht, ende salighmakende zijn2. 

Het vertrouwen als zaligmakend element van het geloof moet dus bij het 
historische geloof komen, waardoor het wordt tot rechtvaardigend of zalig
makend geloof. Dan heeft het geloof zijn volledige vorm gekregen en bestaat 
het zelfs uit zes elementen: 1. Hij gelooft, dat het alles waar en goddelijk is, 
wat in de Schrift begrepen is. 2. Hij gevoelt, dat hij verplicht is om deze din
gen als vast te geloven en te omhelzen. 3. In deze alle aanschouwt, omhelst en 
eigent hij in het bijzonder de belofte van het Evangeüe der genade Gods toe. 

21), bldz. 441. Honig bespreekt in deze artikelen de dissertatie van S. P. Dee over Het ge
loofsbegrip van Calvijn. Bij de grote lof, die hij hem toezwaait, maakt hij op één ding een 
critische opmerking. Ook Dee had nl. bij Ursinus de gelijkstelling tussen het historisch ge
loof en de kennis en de toestemming als delen van het zaligmakend geloof opgemerkt. 
Honig wil dit bestrijden. Naast Ursinus noemt hij ook Bastingius. Maar hij bemerkte niet 
dat hij bij het citeren van de tweede reeks teksten uit het Schat-boeck ook reeds met 
Bastingius bezig was. 

1 Opera I, p. 107: Differt etiam ab historica, quod historicam semper in se complectitur; 
historica vero ad justificantem non sufficit. Het Schat-boeck vertaalt: Ende het is oock 
onderscheyden van het historisch geloove; om dat het rechtveerdighmakende altijdt het 
Historische mede in sich begrijpt, maer het Historisch en is niet genoegh tot een rechtveer-
dighmaeckende... Vgl. ook Opera I, p. 108: Obj. Fides historica est bonum opus. Diaboli 
habent fidem historicam. Ergo habent bona opera. Resp. Ad maiorem: fides historica est 
bonum opus, si sit coniuncta cum applicatione et fiducia. 

2 Schat-boeck I, fol. 69a. 
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4. Door dit vertrouwen is hij vast gerust op de tegenwoordige genade Gods 
jegens hem, en daaruit besluit hij tot de toekomende genade: aangezien mij 
God nu zo hef heeft, en zulke grote goederen geeft, zo zal Hij mij ook behou
den in eeuwigheid. 5. Hierop volgt een blijdschap in het hart over deze goe
deren en een vrede in het geweten. 6. Hij heeft een wil en een ernstig voor
nemen om God gehoorzaam te zijn. 

Wie gelooft, die gevoelt deze dingen in zich, en wie deze dingen in zich ge
voelt, die gelooft waarachtig1. 

Hiermee hebben wij dus de achtergrond blootgelegd van de tweedeling 
„niet alleen-maar ook" uit antwoord 21 der Heid. Catechismus. Onze con
clusie is, dat de kennis als geloofselement bij Ursinus sterk verintellectuali-
seerd en daardoor gedevalueerd is. Wel spreekt hij nog van een werking van 
de Heilige Geest, waardoor het historische- en zelfs het tijd- en wondergeloof 
tot stand komen, maar dit is slechts een algemene werking, in onderscheid 
van de bijzondere werking, waardoor het rechtvaardigende geloof tot stand 
komt. De kennis heeft een onpersoonlijke inhoud gekregen. Ze is gericht op 
een objectief gegeven. De persoonlijke, existentiële factor wordt gemist. Van
daar dat zij niet voldoende is tot behoud, want het persoonlijk aanvaardend 
karakter wordt er niet in gevonden. Dat komt er pas bij in het vertrouwen, dat 
zich richt op de vergeving der zonden, en de rust kent in een door Christus 
verzoend God. Deze kennis blijft dan ook beperkt tot louter een verstands
daad. Daarentegen wordt het eigenlijke subject van het geloof gevonden in de 
wil en het hart van de mens2. Daar behoort de kennis dus niet bij, maar wel 
het vertrouwen, dat een beweging is van het hart en de wil, dat het goede 
zoekt en daarop met blijdschap en in gerustheid steunt3. Het is dan ook 
wel merkwaardig, dat antw. 21 der Heid. Catechismus wel van het ver
trouwen zegt, dat het gewerkt wordt door de Heilige Geest, maar dit niet 
getuigt van de kennis en de toestemming4. Het laatste ügt immers nog in het 
bereik van de natuurlijke mens, wat van het vertrouwen niet kan worden 
gezegd. 

Duideüjk merken wij dus, zoals gezegd, de invloed van het intellectualisme 
op. Hoe veel anders en rijker was de inhoud van de geloofskennis bij Calvijn, 
en ook nog bij Olevianus. Ook Bullinger kon nog spreken van de toestem-

1 Opera I, p. 107, Schat-boeck I, fol. 73b. 
2 Opera I, p. 107: Subjectum est voluntas et cor hominis. Even verder staat echter (p. 

108): Subjectum seu materia in qua, est intellectus, voluntas et cor hominis. 
3 Opera I, p. 107, Schat-boeck I, fol. 73a. 
4 Festus Hommius spreekt in zijn tabellen wel van een verlichting van ons verstand door 

de Heilige Geest, waardoor de kennis ontstaat (fol. 69a), maar het bleek ons reeds, dat 
Ursinus zelf hier duidelijk onderscheid maakt tussen een algemene en een bijzondere wer
king van de Geest: Causa efficiens prima et principalis fidei historicae, temporariae et 
miraculorum est Spiritus Sanctus: sed actione divina generali: justificantis vero actione 
speciali (Opera I, p. 107). Wat Hommius opmerkt is dus slechts ten dele juist. 
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ming van het hart1. Het is dan ook vooral Melanchton, die wij hier op de 
achtergrond zien staan. In zijn geloofsbeschouwing nemen de kennis en de 
toestemming ook een zelfstandige plaats in, en slechts voorzover zij met het 
vertrouwen gepaard gaan, zijn zij elementen van het ware geloof2. De me-
lanchtonische invloed is dus groot geweest. Niet alleen op Ursinus, maar door 
middel van hem op de gehele ontwikkeling van de gereformeerde theologie in 
ons vaderland. We moeten Dee dan ook gelijk geven, wanneer hij opmerkt, 
dat het te betreuren is, dat de latere gereformeerde theologie de grote beteke
nis van Calvijn's geloofsbegrip zo slecht begrepen heeft en meer bij de Me-
lanchthoniaanse definitie van de Heidelbergsche Catechismus dan bij die van 
haar eigen geestelijke vader aansluiting heeft gezocht3. 

Deze intellectualistische invloed blijkt ook uit de wijze, waarop Ursinus de 
geloofszekerheid fundeert. Hij noemt drie kentekenen, waaruit wij kunnen op
maken, dat wij het geloof bezitten. 1. Het getuigenis van de Heilige Geest en 
het gevoel van het geloof zelf, d.i. een waarachtige en ongeveinsde begeerte om 
de weldaden van Christus, die ons worden aangeboden, te ontvangen. 2. De 
strijd van het geloof met de twijfelmoedigheid. 3. De werkingen van het ge
loof, d.i. een ernstig voornemen en vlijt om God gehoorzaam te zijn naar al 
zijn geboden4. 

Deze kentekenen zijn dus aan de geloofservaring ontleend, zowel wat be
treft de innerlijke beleving als de uitwendige uitleving daarvan. Het geloof 
brengt niet zelf zijn eigen zekerheid mee, maar deze zekerheid wordt opge
maakt uit het gevoel van het geloof (syllogismus mysticus)5. En dit gevoel is 
dan nog niet de volle kennis van en de blijdschap in Christus, maar het be
staat uit een begeerte naar de weldaden van Christus. Het krachtige reforma
torische geloof in Gods beloften komt dus op een moeilijk bereikbare afstand 
te staan. Het geloof heeft zoveel moeite met de twijfel en het kleingeloof, dat 
deze strijd niet alleen als normaal, maar ook als norm beschouwd wordt. 
Tenslotte is er de conclusie uit de praktijk van het christelijk leven, de prak
tische sluitrede. Dat zij de laatste plaats inneemt, is een bewijs, dat zij lang
zaamaan moet wijken voor de kenmerken van het innerlijke leven. 

Wij willen ook onderzoeken welke plaats de verkiezing inneemt in de ge
loofsbeschouwing van Ursinus. Vanuit de Held. Catechismus kan het ons 
reeds duidelijk zijn, dat dit geen overheersende plaats is geweest6. Wel stelt 

1 Confessio Helv. Post. Kap. XVI. 
2 Melanchton, Examen Theologicum, p. 587: Forma est assensus et fiducia acquiescens 

in Deo propter Filium. Semper autem assensum praecedit notitia, quae tarnen nondum est 
vera fides, sicut neque assensus sine fiducia acquiescente in Deo est fides vera. 

3 S. P. Dee, a.w. bldz. 203. 4 Opera I, p. 109, Schat-boeck I, fol. 74b. 
6 Ursinus stelt het getuigenis des Geestes hier dus gelijk met het voelen van het geloof. 

Hij kent echter ook de calvijnse leer van het T.S.S. in verband met de leer aangaande de 
Heilige Schrift. Vgl. K. Heim, a.a.O. S. 293, 295, P. Althaus, a.a.O. S. 195 f., 223-227. 

6 Vgl. M. A. Gooszen, a.w. bldz. 76 v. 
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hij onomwonden, dat het geloof aan de uitverkorenen en aan hen alleen ge
schonken wordt en daarin volgt hij Calvijn, maar het maken van de zekerheid 
der verkiezing tot voorwaarde van de persoonlijke aanneming van de belof
ten, komt bij hem niet voor. De ontwikkeling, die Beza en Gomarus op dit 
punt te zien geven, is dus aan Ursinus voorbijgegaan. 

Dit geldt ook wat betreft de zekerheid der verkiezing. Ieder kan niet alleen, 
maar moet ook van zijn verkiezing verzekerd zijn. Maar om tot deze zeker
heid te komen, moeten wij niet beginnen bij de hoogste trap, maar bij de 
laagste. Dat wil zeggen, dat we zeker kunnen worden van onze verkiezing a 
posteriori, vanuit het oprechte geloof en onze waarachtige bekering tot God1. 

In de leer van de rechtvaardiging legt Ursinus sterk de nadruk op het in
strumenteel karakter van het geloof. Het geloof is de hand, die de gerechtig
heid, die ons in het Evangelie om niet wordt aangeboden, aangrijpt en zich 
eigen maakt2. In het geloof zelf ligt er dus geen enkele waardigheid of ver
dienste. Niet het geloof rechtvaardigt ons, maar datgene, waarop het geloof 
ziet: de verdiensten van Christus3. 

Tenslotte willen wij niet onvermeld laten, wat Ursinus zegt over de boet
vaardigheid en het verschillend karakter daarvan bij de gelovigen en de god
delozen. De boetvaardigheid of het berouw wordt aan beiden toegeschreven, 
omdat zij beiden wat gemeen hebben, nl. de kennis der zonde en het leed
wezen erover. Maar in andere dingen bestaat er een groot verschil: 1. In de 
oorzaak die tot berouw leidt. Bij de goddelozen is dit de vrees voor de straf 
op de zonde. De gelovigen vrezen ook wel de straf, maar zijn voornamelijk 
bedroefd om de zonde zelf. 2. In de oorzaak, die het berouw wekt. Bij de 
goddelozen is dat wantrouwen en wanhoop. Bij de gelovigen is dat geloof en 
vertrouwen in de barmhartigheid Gods en de genadige verzoening door en 
om Christus' wil. 3. In het wezen van het berouw zelf. Het berouw der ge
lovigen is een bekering tot God, en van de duivel, de zonde en de oude na
tuur. Want zij zijn weliswaar bedroefd, maar zij grijpen moed door het ver
trouwen op de Middelaar, zij vertrouwen op God, zij verblijden zich in God 
en zijn in Hem gerust. Maar het berouw der goddelozen is een afkeer van 
God tot de duivel, en een begin van de wanhoop. 4. In de werkingen of 
vruchten van het berouw. Bij de gelovigen volgt op het berouw een nieuwe 
gehoorzaamheid. De goddelozen gaan in de zonden voort4. 

Het wezenlijk verschil tussen de boetvaardigheid der gelovigen en die der 
goddelozen ligt dus daarin, dat de eerste met het geloof verbonden is en de 
andere niet. Ursinus volgt ook hierin Calvijn, bij wie ook deze nauwe ver
binding tussen boetvaardigheid en geloof kenmerkend is. 

1 Opera I, p. 216, Schat-boeck I, fol. 222a. 
2 Opera I, p. 235, Schat-boeck I, fol. 249 b. 
3 Opera I, p. 234, Schat-boeck I, fol. 249a. 
4 Opera I, p. 312 seq., Schat-boeck, II, fol. 85a. 
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Wanneer wij samenvatten, komen wij tot de slotsom, dat naast Olevianus 
ook Ursinus in de ontwikkeling van de gereformeerde geloofsbeschouwing 
een eigen plaats inneemt. De scholastieke behandeling der leer vinden wij bij 
hem niet. Ursinus is voor alles praktisch theoloog. Hij begint zijn Catechis
mus bewust met de vraag naar de enige troost in leven en in sterven. Hieruit 
blijkt de invloed, die hij van Ramus heeft ondergaan, wiens commentaar, wat 
de vorm althans betreft, veel gelijkt op de catechismi van Ursinus. Daarnaast 
heeft hij sterk de invloed van Bullinger ondergaan, meer dan die van Calvijn, 
hoewel op sommige punten ook de laatste zijn stempel heeft gedrukt. In zijn 
geloofsbeschouwing vertoont Ursinus echter vooral de invloed van Melanch-
ton met zijn verintellectualisering van de kennis en zijn accentuering van het 
vertrouwen als het voornaamste en beslissende element van het geloof. 

W. Perkins 

Tenslotte willen wij aandacht geven aan de geloofsbeschouwing van 
William Perkins (1558-1602)1. Om meer dan één reden kan hij hier niet 
worden gemist. Allereerst, omdat wij Perkins kunnen beschouwen als een der 
meest representieve Calvinisten in Engeland. De invloed van Calvijn, voor
zover zij in Engeland tot op heden merkbaar is, is mede aan hem te danken. 

Daarnaast heeft Perkins sterke invloed van Petrus Ramus ondergaan. 
Evenals hij omschrijft ook Perkins de godgeleerdheid als een wetenschap om 
eeuwig gelukzalig te leven2. Echter heeft hij deze opvatting verbonden met de 
calvijnse leer aangaande de kennis Gods. Want dit gelukzalige leven ont
staat, volgens Perkins, uit het kennen van God3 Gelukzalig leven en de ken
nis van het geloof zijn voor hem een eenheid. 

Dit tussenstandpunt blijft Perkins innemen in de nadere uitwerking van 
zijn theologie. Wij zouden nl. verwachten, dat hij, uitgaande van de ramisti-
sche opvatting van het wezen der theologie, ook aan de uitwerking daarvan 
een overeenkomstige vorm zou geven. Wij denken b.v. aan de analytische 
methode, die Keckerman gebruikte4. Perkins echter volgt de synthetische 
methode. Het gelukzalig leven, waarvan hij uitgaat, laat hij verder rusten en 
hij gaat voort met te handelen over God, zijn werken en besluiten, enz. Van 
een consequent doorgevoerd Ramisme is dus geen sprake. Integendeel. Het 
totale karakter zijner theologie ademt veeleer de geest der gereformeerde 
scholastiek. 

Toch heeft de gerichtheid op het vrome leven wel in zulke mate zijn denken 

1 Wij gebruikten: Guilielmi Perkinsi, Opera theologica, Genevae 1611, en de nederl. 
vertaling: Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, 3 dln, Amsterdam 1662. 

2 Werken, 1,2, bldz. 15; Opera, p. 1: Theologia est scientia beate vivendi in aeternum. 
3 Werken, I, 2, bldz. 15; Opera, p. 1: Beata vita existit e cognitione Dei. 
4 Vgl. P. Althaus, a.a.O., S. 26 f. en J. J. van Baarsel, William Perkins, VGravenhage, 

1912, bldz. 67-71. 
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beheerst, dat zij overal in zijn werken te voorschijn treedt. Duidelijk blijkt dit 
o.a. uit zijn praktisch-stichtelijke verklaring van de Apostolische Geloofsbe
lijdenis1. Maar vooral komt dit tot uitdrukking in zijn uitvoerige behandeling 
van de Casus Conscientiae2. Het is dan ook volkomen terecht om met J. J. 
van Baarsel Perkins de eerste piëtist te noemen3. Dit laatste dan vooral te 
verstaan als zijnde een vertegenwoordiger en grondlegger van de puriteinse 
vroomheid, die in de zeventiende eeuw in Engeland zo'n sterke positie heeft 
ingenomen. 

Zijn piëtisme blijkt vooral uit zijn beschrijving van het bevindelijke leven 
met zijn worstelingen en aanvechtingen, zijn geestelijke verlatingen4, als ookuit 
zijn optreden tegen de dode orthodoxie5. 

Juist wat dit laatste betreft heeft Perkins ook grote invloed gehad op de 
nederlandse theologie6. Vooral denken wij dan aan zijn beroemde leerüng 
Amesius en de mannen van de Nadere Reformatie, m.n. Willem Teellinck. 
Maar ook in de latere tijd wordt zijn naam nog dikwijls genoemd, vooral ook 
wanneer de vraag naar het wezen van het geloof in het geding is. Zo wordt 
telkens naar hem verwezen in de strijd tussen Th. van Thuynen en F. A. 
Lampe. 

Reeds eerder stelden we vast, dat ook in de geloofsbeschouwing van Goma-
rus sporen van engelse invloed waren op te merken. En hoewel het historisch 
niet aanwijsbaar is, blijkt uit een vergelijking van de geloofsbeschouwing van 
Gomarus met die van Perkins, dat de eerste van de laatste in verschillende 
opzichten afhankelijk is. 

Uit dit alles blijkt, dat Perkins niet kan worden gemist bij het bepalen van 
de ontwikkeling van de geloofsbeschouwing in de gereformeerde theologie. 

In zijn Voornaemste ghronden van de Christelijke Leer omschrijft Perkins 
het geloof als volgt: het geloof is een wonderbare genade van God, waardoor 
een mens Christus en al zijn weldaden aanneemt en zich toeeigent7. Deze 
omschrijving is wel de kortst mogeüjke, maar juist daarom zo verhelderend, 
omdat het in het geloof volgens Perkins gaat om de persoonlijke aanneming 
van Christus en zijn weldaden. 

Dat wil echter niet zeggen, dat hij het geloof daarin ziet opgaan. Integen-

1 Werken, I, 3, bldz. 131; Opera, p. 502-817. 
2 Werken, III, 3, bldz. 69-272, Opera, p. 1283-1704. 
3 J. J. van Baarsel, a.w. bldz. 242. 
4 Werken, III, 2, bldz. 165 v*v. Vgl. ook J. J. van Baarsel, a.w. bldz. 250 en H. Heppe : 

Geschichte des Pietismus, Leiden, 1879, S. 26. 
5 Vgl. J. J. van Baarsel, a.w. bldz. 242. 
G De beïnvloeding van de Nadere Reformatie door het engelse Puritanisme is reeds 

meerdere malen aangetoond. Vgl. H. Heppe, a.a.O., S. 140, W. Goeters, Die Vorbereitung 
des Pietismus, Leipzig 1911, S. 21. Daartegenover wordt deze invloed ontkend door H. 
Bouwman, Willem Teellinck en depractijk der godzaligheid, Kampen, 1928, bldz. 11 v. 

7 Werken, II, bldz. 6. Vgl. ook I, bldz. 54. 
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deel. Perkins is de man van de pluraliteit. Dat blijkt o.a. uit de vele genade
werkingen, die hij kent. Hij spreekt van voorbereidende, voorkomende, wer
kende, medewerkende, intomende en vernieuwende genade1. En deze veel
kleurigheid treedt ook in zijn geloofsbeschouwing naar voren. 

We zouden daarom het geloof, zoals het bij Perkins voorkomt, het best 
voor kunnen stellen als een ladder met vele sporten. In zijn Ghulde Keeten der 
zaaligheit (Armilla aurea) richt hij zo'n ladder op en noemt dan 6 trappen. 
1. De kennis van het Evangelie door de verlichting van de Heilige Geest. 
Daaruit volgt een ernstige overdenking van en gerichtheid op de belofte van 
het Evangelie en een algemeen geloof, waardoor zij het Evangelie toestem
men, welke toestemming in haar meer volmaakte vorm wordt tot een volle 
verzekerdheid van het verstand. 2. De hoop op vergeving waardoor de zon
daar, al gevoelt hij nog niet, dat zijn zonden zekerlijk vergeven zijn, nochtans 
gelooft, dat zij vergeeflijk zijn. 3. Een honger en dorst naar de genade, welke 
hem in Christus wordt aangeboden. 4. De nadering tot de troon der genade, 
vluchtende van de verschrikking der Wet om Christus vast te houden en ge
nade bij God te vinden. Deze toenadering bestaat dan weer uit twee daden, 
nl. de belijdenis van zonden en het smeken om vergeving. 5. Een bijzondere 
overtuiging en verzekering door de Heilige Geest in het hart gewekt, waar
door iedere gelovige zich in het bijzonder de beloften van het Evangelie toe
eigent. 6. De hoogste trap is de volle verzekering des gemoeds, d.i. niet alleen 
een zekere en ware, maar ook een volle verzekering van het hart, waardoor 
een christen krachtig de Here Jezus aanneemt en vasthoudt en zich ten volle 
verzekert, dat God hem in het bijzonder liefheeft en hem Christus met al zijn 
weldaden ten eeuwigen leven wil schenken2. 

Wij treffen hier dus een uitvoerige verdeling in allerlei geloofsdaden aan. 
Perkins kent echter ook een andere indeling en spreekt dan van: 1. een be
ginsel van het geloof, ook wel door hem genoemd een zaad of een vonkske 
van het geloof3, geüjk het rokende vlas en het gekrookte riet, hetwelk Chris
tus noch uitblussen, noch verbreken wil. 2. Een zwak geloof, dat de belofte 
waarlijk gelooft, maar nochtans met vele twijfelingen doortrokken is. 3. Een 
geloof, dat alle twijfelingen overwonnen heeft4. 

Deze laatste indeling kan typisch Engels genoemd worden, vooral wat be
treft het sub 1 genoemde. Perkins spreekt hier nl. van een „zaadbeginsel" of 
voorbereiding tot een waarachtig geloof. In zijn Gevallen der Conscientie, III, 
4, bldz. 127, (Casus Conscientiae, Opera, p. 1307) maakt hij dit duidelijker 
door er op te wijzen, dat in het werken en uitvoeren van ons heil twee bijzon
dere werken Gods vereist zijn, nl. het geven van de eerste en de tweede ge
nade. 

De eerste genade omvat tien verschillende daden, waarvan de eerste vier 
1 Werken, II, bldz. 824, 835. 2 Werken, 1,1, bldz. 74 v.; Opera, p. 81. 
3 Werken, II, bldz. 174-76. 4 Werken, III, 3, bldz. 101. 
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wel geen vruchten van genade zijn, maar werken van voorbereiding vóór de 
genade gaande, die ook bij de verworpenen gevonden kunnen worden. Zij 
zijn: 1. God geeft de uitwendige heilsmiddelen, in het bijzonder de bediening 
van het Woord. En daarnaast zendt Hij een uitwendig kruis, om de weder-
spannigheid van onze natuur te breken en ten onder te brengen. 2. Daarna 
brengt God ons gemoed tot een aanmerken van de Wet en doet ons in het al
gemeen daarin zien, wat goed en wat kwaad, wat zonde en geen zonde is. 
3. God doet ons in het bijzonder zien en kennen onze eigen bijzondere en 
persoonlijke zonden, waardoor wij tegen God misdaan hebben. 4. Op het 
gezicht der zonde slaat Hij ons hart met vrees, die door de Wet is, waardoor 
wij de straf en de hel vrezen en aan de zaligheid wanhopen, ziende op onszelf. 

Dit zijn dus alle voorbereidende daden, die aan de genade voorafgaan1. Zij 
zijn niet zaligmakend, omdat zij ook bij de verworpenen aanwezig kunnen 
zijn. 

Zoals wij reeds zeiden, treffen wij hier een eigenaardige engelse opvatting 
aan, die later via Amesius ook in Nederland geïmporteerd werd en door de 
engelse godgeleerden op de Dordtsche Synode werd voorgedragen, maar in 
ons land toch nooit burgerrecht heeft verkregen2. 

Zij is ook niet terug te vinden bij de Reformatoren. Wel merkten wij reeds 
bij Calvijnen Olevianus iets van een voorbereiding tot het geloof en ook bij 
Zanchius ontdekten wij een onderscheiding van daden, die voortvloeien uit 
de kennis der Wet en uit de kennis van het Evangelie, maar van een uitge
werkte leer van (genade)werkingen, die het geloof voorbereiden en aan de 
eigenüjke genade voorafgaan, vinden wij bij hen geen spoor. 

Dit dwingt ons er toe om deze typisch engelse opvatting nader te bezien. 
Allereerst dient er dan op gewezen te worden, dat onder deze voorbereiding 
niet moet worden verstaan een soort synergisme, waarin de mens zichzelf 
voorbereidt op het ontvangen van de genade. Wel is dit verwijt later menig
maal gedaan, maar Witsius en later Comrie hebben goed ingezien, dat dit 
verwijt hier niet opgaat. Immers vinden ook deze vier genoemde daden hun 
oorsprong in de goddelijke gave der eerste genade. Zij gaan niet van de mens, 
maar van God uit. Zij zijn reactie van goddelijke genadewerking in de mens. 
Daarbij wordt door Perkins niet gesproken van een voorbereidende genade, 
maar van voorbereidende daden, die aan de genade voorafgaan. Voorafgaan 
is wat anders dan voorbereiding. Comrie heeft deze engelse opvatting dan 

1 Haec quatuor actiones, fructus Gratiae revera non sunt, Reprobus enim hucusque 
potest procedere, sed praeparatoria tantum opera, Gratiam praecedentia, subsequentes 
vero actiones, Effectus sunt Gratiae (Opera, p. 1307). De stichtelijke theologen hebben dit 
stadium van het geestelijke leven dat der overtuiging genoemd. Vgl. J. Owen, De rechtvaar
diging uit het geloof, Utrecht, 1872, bldz. 77 v.v. 107, Th. Sheppard, De gezonde gelovige, 
Utrecht, bldz. 10 v.v. 

2 Vgl. H. Visscher, Guilielmus Amesius, Haarlem, 1894, bldz. 127. Ook Acta of Hande
lingen der Nationale Synode, uitg. J. H. Donner en S. A. van den Hoorn, bldz. 470 v.v. 
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ook juist geïnterpreteerd, wanneer hij later spreekt van voorafgaande wer
kingen. 

Het eigenaardige echter is, dat deze voorafgaande werking in haar eerste 
vier daden algemeen en dus niet zaligmakend is, maar dan als vanzelf over
springt op de zes resterende daden, die bijzonder en wel zaligmakend zijn. 

Deze zes daden zijn: 1. Het opwekken van het gemoed tot een ernstige 
aanmerking van de belofte der zaligheid. 2. Het ontsteken in het hart van 
enige zaden of vonken van het geloof, d.i. een wil en begeerte om te geloven 
en genade om te strijden tegen twijfel en wanhoop. Op dat zelfde ogenblik 
rechtvaardigt God de zondaar en begint meteen het werk der heiligmaking. 
3. Onmiddellijk daarna is er een strijd tegen twijfel en wanhoop en gebrek 
aan vertrouwen, waarin het geloof vurig, standvastig en ernstig roept om ver
geving, en waarop volgt een sterkte en overwinning van deze begeerte. 4. God 
maakt het geweten gerust en weltevreden ten opzichte van de zaligheid der 
ziel en de belofte des levens. 5. Een opwekking tot evangelische droefheid, 
d.i. een verdriet over de zonde, omdat ze zonde is, en omdat God vertoornd 
is, waarna de Here de bekering werkt. 6. God geeft de mens genade om te 
trachten zijn geboden te gehoorzamen door een nieuwe gehoorzaamheid. 

Deze laatste zes genadewerkingen dragen dus een bijzonder karakter, hoe
wel ook de eerste daarvan nog aan de „instorting" van het zaad des geloofs 
voorafgaat. De grens tussen algemeen en bijzonder valt dus daar, waar het 
Evangelie begint te werken. In de eerste vier daden hanteert God de Wet om 
de mens tot inkeer en tot vrees te brengen. Maar deze daden zijn op zichzelf 
niet genoeg. Pas het Evangelie, het opmerken van de beloften brengt de mens 
werkelijk op de weg van het zaligmakend geloof. 

Zoals gezegd, moeten wij hier niet naar een verklaring zoeken in de rich
ting van het synergisme. De Engelsen zijn tot deze opvatting gekomen, door
dat zij uitgingen van de ervaring van de mens. En dan komt die mens inder
daad tot het begeren naar en het rusten in de beloften van het Evangelie langs 
de weg van de boetvaardigheid, die door de kennis der zonde en de vrees voor 
de straf van God wordt veroorzaakt. Maar wanneer deze zondekennis en 
vrees op zichzelf blijven staan, dan zijn zij niet genoeg tot zaligheid, en als 
zodanig worden zij aangetroffen bij de verworpenen. 

Zo bezien, vinden wij hier toch de aansluiting bij Calvijn, die het begin der 
boetvaardigheid (initium poenitentiae) ook b.v. bij Saul aanwezig vond. Al
leen deze massieve, psychologisch-analytische uitwerking, die wij bij Perkins 
aantreffen, vinden wij bij Calvijn niet terug. Calvijn nam zijn standpunt in de 
zekerheid van het geloof, gegrond in de belofte. Aan de rand merkte hij dan 
de mogelijkheid op om de boetvaardigheid te kennen zonder het geloof, die 
juist, omdat zij niet met het geloof gepaard ging, halverwege moest stranden. 

Perkins en de andere engelse godgeleerden nemen hun standpunt in het 
begin van de ervaringsweg van de christen. Zij bemerken dan in de eerste 
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stadia van deze weg een overeenkomst tussen de gelovigen en de verworpe
nen. Maar later, wanneer de gelovige zich op de beloften van het Evangelie 
gaat richten, treedt het verschil tot openbaring. De verworpenen komen niet 
verder dan een door de Wet gewekte vrees voor de straf en een zoeken daar
aan te ontkomen. De gelovigen komen via de vrees tot de kennis van Christus 
en in Hem van de vergeving der zonden. Toch blijft dan nog een verschil over 
met de gangbare opvatting der gereformeerde theologen, zoals wij die b.v. bij 
Ursinus aantroffen. De laatste ontdekte van het begin af aan een wezenlijk 
verschil tussen de boetvaardigheid der goddelozen en die der gelovigen. Bij 
Perkins is deze boetvaardigheid bij beiden dezelfde. Pas in de latere ontwikke
ling tot daadwerkelijk geloof treedt het verschil tussen de gelovigen en de ver
worpenen naar voren. 

Het typisch engelse van de leer der voorafgaande genade is dus, dat men 
uitgaat van de ervaring van de mens. Daardoor wordt het geloof tot een weg 
met verschillende ontwikkelingsstadia, die men achtereenvolgens passeert en 
achter zich laat. Wij zullen in het vervolg gelegenheid te over hebben om op te 
merken, hoe diep deze empirische, piëtistische opvatting van het geloof ook 
in ons land is doorgedrongen. 

Naast deze eerste genade noemt Perkins nog de tweede genade, die God 
schenkt. Deze tweede genade voegt aan de eerste genade echter niets toe. Zij 
is alleen een versterking en voortzetting van de eerste genade. Perkins maakt 
dit duidelijk met de verhouding, die er bestaat tussen schepping en onder
houding. Wat geschapen is, wordt door God onderhouden. Deze onderhou
ding is op zichzelf a.h.w. ook weer een nieuwe schepping. Zo wordt door de 
eerste genade de mens tot het geloof gebracht. Door de tweede genade geeft 
God de mens in het geloof tot het einde toe te volharden. 

Keren wij nu weer tot de eerstgenoemde indeling van het geloof terug, dan 
blijkt, dat Perkins ook in het zwakke geloofde meeste trappen van het geloof 
aanwezig ziet. Dat geldt uiteraard niet van de zesde trap, die van de volle ver
zekering van het gemoed, omdat het zwakke geloof zich juist daardoor ken
merkt, dat het de belofte wel waarhjk gelooft, maar dit geloof gaat nog met 
vele twijfelingen gepaard. 

Deze zwakheid van het geloof is vooral te wijten aan de zwakheid van de 
eerste en vijfde trap, die van de kennis en de aanneming1. De andere blijven 
ook in het zwakke geloof vast2. Vandaar dat de twijfelingen niet kunnen be
horen tot de natuur van het geloof zelf. 

Het is duidelijk, dat Perkins zich hierin aansluit bij Calvijn. Dat blijkt 
vooral daaruit, dat hij, evenals Calvijn, het zwakke geloof noemt een „inge
wikkeld" geloof3. Het zwakke geloof is „ingewikkeld" zowel in de kennis als 

1 Perkins spreekt ook van een zwak geloof of een zwakke aanneming en van een sterk 
geloof of een sterke aanneming ( Werken, II, bldz. 55). 

2 Werken, I, 2, bldz. 75; Opera, p. 82. 3 Werken, I, 9, bldz. 544; Opera, p. 448 seq. 
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in de aanneming. Perkins noemt hier dezelfde voorbeelden, die Calvijn ook 
noemt1: de discipelen vóór het sterven van Christus en de vrouwen bij zijn 
opstanding. 

Echter treedt ook hier meteen weer het verschil met Calvijn naar voren. 
Want nam Calvijn ook in de behandeling van het zwakke geloof zijn uit
gangspunt in de zekerheid van het geloof, bij Perkins komt dit laatste sterk 
op de achtergrond te staan. Het komt bij hem niet verder dan een toevlucht 
nemen tot Christus, zonder Hem aan te nemen. Het zwakke geloof is er, als 
wij ons benaarstigen Hem aan te nemen2. En deze benaarstiging bestaat daar
uit, dat wij ons over ons ongeloof beklagen, tegen onze menigvuldige twijfe
lingen strijden, begerig zijn om te geloven, verlangen om met God verzoend 
te zijn en standvastig goede middelen gebruiken om te geloven3. 

Ook geeft Perkins zich veel moeite om aan het zwakke geloof een legitieme 
plaats te geven. Hij doet dat vooral door onderscheid te maken tussen een 
waar geloof en een sterk geloof. Het zwakke geloof is ook een waar geloof, en 
is daarom genoeg. Want God ziet de wil tot geloven aan voor het geloof zelf4. 
Dit zwakke geloof is het algemeen voorkomende geloof van alle ware gelovi
gen, terwijl er aan de andere kant veel zekerheid gevonden wordt, die rust op 
ongegronde inbeelding5. Want wij leven in deze wereld veel meer door hon
geren en dorsten dan door een volkomen aangrijping van Christus6. Het 
sterke geloof daarentegen is slechts het geloof der weinigen. Alleen de Pro
feten, Apostelen, martelaren en zodanigen, die lang geoefend zijn in de 
school van Christus, zijn het deelachtig7. 

Het ligt dus voor de hand, dat Perkins geneigd is om de geloofszekerheid 
buiten het wezen van het geloof te plaatsen. Dat doet hij dan ook in bepaald 
opzicht. Perkins maakt nl. onderscheid tussen de verzekerdheid en de volle 
verzekerdheid van het gemoed. De eerste gaat aan de bevinding en het ge
voelen van Gods barmhartigheid vooraf, terwijl de laatste volgt na het gevoe
len en een lange bevinding van Gods genade en liefde8. Wel behoort deze 
laatste zekerheid, als hoogste trap, tot het geloof, maar Perkins waardeert 
haar toch meer als een „extra" dan als een noodzakelijk deel van het geloof. 
Want telkens legt hij er de nadruk op, dat het geloven in Christus wat anders 
is dan het gevoel en de bevinding daarvan hebben. Wij moeten geloven, ook 
als we geen gevoel of bevinding hebben. Want eerst is er het geloof, dan het 
gevoel en de bevinding9. 

1 Vgl. Institutie, III, 2, 4 en 5. 
2 Werken, II, bldz. 55. 3 a.w., bldz. 55. 4 a.w., bldz. 55. 
5 a.w., bldz. 56. 6 a.w., bldz. 55. 7 a.w., bldz. 56. 
8 Werken, I, 2, bldz. 75; Opera, p. 83: Iste gradus sequitur post sensum, observationem, 

experientiam habitam de amore Dei. In Werken, II, bldz. 181 zegt Perkins, dat deze volle 
verzekering toeneemt met de jaren. Vgl. A. Lang, Puritanismus undPietismus, S. 123. 

9 Werken, I, 3, bldz. 245, 260, Opera, p. 647. 
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Perkins maakt hier dus een onderscheiding tussen wat later genoemd is de 
zekerheid des geloofs en de zekerheid des gevoels1. 

In ditzelfde verband moet ook gezien worden de onderscheiding, die Per
kins maakt tussen geloof en vertrouwen. Hij ziet ze als verschillende gaven 
van God, in deze zin, dat het vertrouwen een werking of vrucht van het ge
loof is2. 

Van belang is ook na te gaan, welke weg Perkjns aanwijst om tot de zeker
heid van het geloof te komen. Wij bemerken dan opnieuw zowel een zich 
aansluiten bij als een afwijken van Calvijn. Zo schrijft Perkins in zijn uitleg
ging van Hebreeën 11 voortreffelijke bladzijden over het beloftekarakter van 
het geloof. Wat moeten wij doen, wanneer ons geweten wordt aangevochten 
door zijn zonden, waardoor het wanhoopt aan de zaligheid? Perkins ant
woordt: Wij moeten de weg van Abraham gaan en redeneren met onszelf 
voor onszelf en bewijsgronden trekken uit de beloften en de macht Gods. Wij 
moeten de beloften en de macht Gods samenvoegen. Voorbeeld: God heeft 
deze belofte gedaan. Dat heb ik gehoord en ik geloof het, dat God alzo liefde 
wereld gehad heeft, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dit is Gods 
belofte en zij zal nooit veranderd worden. Daarom, al is het dat mijn zaak 
zeer slecht en droevig staat: God is nochtans machtig mij te troosten en mijn 
ziel uit de hel te brengen en ook uit deze staat van wanhoop3. Zelfs, wanneer 
Gods belofte schijnt ijdel gemaakt te zijn en wij geen hoop hebben op de ver
vulling ervan, dan moeten wij nochtans onze zielen erop werpen4. 

Hoe duidelijk blijkt hier dus het „nochtans" des geloofs. Ook voor Perkins 
is de belofte, d.i. de beloofde Christus, het voornaamste voorwerp van het 
geloof5. 

Toch blijkt ook reeds uit het bovenstaande, dat Perkins naast de belofte 
een plaats inruimt voor de sluitrede. Men moet met de belofte èn met zichzelf 
redeneren tot verkrijging der zekerheid. 

Deze redenering krijgt ook bij Perkins de volledige vorm van een sluitrede. 
In zijn Onderrichtinge tot regeeringe van de tonge vinden wij zo'n sluitrede als 
volgt: 1. Zo wie het Evangelie gelooft, zal al Gods weldaden en zegeningen, 

1 Vgl. E. Erskine, De verzekering des geloofs, Amsterdam 1855, bldz. 10 v., 28 en A. 
Comrie, Stellige enpraktïkale verklaring van den H. Katechismus, Nijkerk, 1856, bldz. 446. 

2 Werken, II, bldz. 55. 
3 Werken, I, bldz. 126. Deze reformatorische gedachte is behouden gebleven in de pre

ken van de engelse en schotse godgeleerden. Wij denken hierbij vooral aan de preken van 
Ralph en Ebenezer Erskine. Vgl. b.v. E. Erskine, a.w. bldz. 31. Zie ook E. Kuyk Wet en 
Evangelie, Twaalf vragen gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 
1719, beantwoord door James Hog, Thomas Boston, Ebenezer Erskine, Ralph Erskine en 8 
andere dienaren des Woords, uit het Engels vert., Amsterdam 1948, bldz. 41-59. 

4 Werken, I, bldz. 123. 
5 Werken, I, 3, bldz. 139; Opera, p. 507. 
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ontvangen, die daarin beloofd worden. 2. Maar ik geloof het Evangelie en ik 
geloof in Christus. 3. Daarom zijn de weldaden, die daarin beloofd worden, 
de mijne1. 

Dit is, volgens Perkins, de zekerheid van het geloof. Hij laat echter er on
middellijk op volgen, dat daaruit ook nog een lagere trap van zekerheid volgt, 
nl. die door de werken is. De praktische sluitrede volgt dus op de sluitrede 
van het geloof, en neemt ten opzichte van de laatste een secundaire plaats in2. 

Deze sluitrede gebruikt hij ook bij de beantwoording van de vraag, of ons 
geloof een oprecht geloof is3. Men dient nl. de bevestiging daarvan te zoeken 
in de gronden van het geloof, welke drie in getal zijn: 1. Zeker zijn van het 
Evangelie en de vergeving in Christus. 2. Deze zekerheid moet gegrond zijn 
niet op eigen verdienste, maar op de goedheid Gods en de genade van Chris
tus. 3. De vrijmoedigheid om toe te treden tot God als onze Vader, het haten 
van alles, wat zijn eer aantast, en het begeren die dingen te doen, die Hem tot 
eer strekken. 

In zijn uitlegging van de Galatenbrief noemt Perkins de volgende gronden 
van het geloof: 1. De algemene belofte van het Evangelie, die in het geloof 
tot bijzondere, persoonlijke belofte wordt. 2. Het getuigenis van de Heilige 
Geest, die met onze geest getuigt, dat wij kinderen Gods zijn. 3. De sluitrede, 
die eensdeels rust op het Evangelie, anderdeels op onze bevinding. 

Perkins acht het zelfs mogelijk om zonder het getuigenis van de Geest tot 
zekerheid te komen. Want dan blijft nog over het getuigenis van de heilig
making. En als ook dit laatste ontbreekt, dan kunnen wij nog de toevlucht 
nemen tot de eerste beginselen en bewegingen der heiügmaking, welke zijn: 
1. Onze inwendige verdorvenheden gevoelen. 2. Een mishagen van onszelf 
hebben. 3. De zonden beginnen te haten. 4. Bedroefd zijn. 5. De aanleiding 
der zonde vermijden. 6. Onze plicht trachten te doen 7. Begeren niet te zon
digen. 8. God om genade bidden4. 

Vooral uit het noemen van deze laatste gronden van het geloof blijkt, dat 
ook Perkins een vertegenwoordiger is geweest van de generatie na Calvijn, bij 
wie Gomarus zich heeft aangesloten. Belofte en bevinding zijn beide gronden 
van het geloof. Hoewel onmiddellijk eraan moet worden toegevoegd, dat 

1 Werken, III, 23, bldz. 226. 
2 Werken, III, 23, bldz. 226. 
3 Werken, III, 6, bldz. 278. Dit citaat is genomen uit Een korte verhandelinge, genomen 

uit de Schriften van H. Zanchius. Hieruit blijkt de invloed van Zanchius op Perkins. Deze 
invloed komt ook in meer dan in één opzicht in Perkins' geloofsbeschouwing naar voren: 
1. Het geloof wordt door Perkins een bovennatuurlijke kracht genoemd (Werken, I, 2, 
bldz. 74). 2. Perkins spreekt van een geloofskiem, die moet worden opgewekt en waaruit 
het geloof zich ontwikkelt (II, bldz. 174,176). 3. De trapsgewijze ontwikkeling van het ge
loof. 4. De dubbele plaatsing van de zekerheid, als aanwezig in het geloof en tegelijk als 
vrucht van het geloof. 

4 Werken, III, 4, bldz. 133; Opera, p. 1319. 
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deze bevinding nauw met het Woord verbonden is. Dit blijkt o.a. uit het 
karakter van het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Perkins zegt ervan, 
dat dit getuigenis gevonden en vernomen wordt in het gebruiken van het 
Woord, het gebed en de sacramenten. 

In verband hiermee stelt hij de vraag, hoe wij dit getuigenis van de Heilige 
Geest moeten verstaan, daar de buitengewone openbaringen toch hebben op
gehouden. Hij antwoordt: de buitengewone openbaringen houden op, maar 
nochtans openbaart de Heilige Geest in en door het Woord enige dingen aan 
de mens. Die enige dingen zijn dan vooral de beloften van de vergeving der 
zonden en het eeuwige leven. Deze beloften, die in de bediening van het 
Woord in het algemeen worden voorgesteld, betuigt de Heilige Geest per
soonlijk aan het hart. Dat is dus het getuigenis van de Geest: geen „extra" 
naast het Woord, maar een persoonlijke gerichtheid van het Woord, waar
door de gelovige het Woord aanvaardt voor zichzelf. Even verder wijst Per
kins erop, dat de binding aan het Woord een bewijs is, dat het getuigenis van 
de Heilige Geest is en geen vleselijke waan1. 

Tenslotte willen wij nog in het kort enkele aspecten van Perkins geloofsbe-
schouwing noemen. Allereerst vragen wij naar de plaats van de verkiezing in 
zijn geloofsbeschouwing. Het blijkt, dat Perkins, hoewel hij supralapsarisch 
over de verkiezing gedacht heeft, dit toch niet belemmerend heeft laten in
werken op zijn geloofsbeschouwing. Zo noemt hij het zeker zijn van de ver
kiezing niet een voorwaarde, die voor de aanneming van de belofte vereist is. 
Integendeel. De zekerheid der verkiezing volgt op de zekerheid des geloofs, 
en ligt erin opgesloten. Want in Christus geloven is niet alleen geloven de 
aanneming tot kinderen, de rechtvaardiging en de verlossing, door Hem ver
kregen, maar ook, dat wij dientengevolge van eeuwigheid in Hem zijn ver
koren, anders zouden wij het hele Evangelie niet geloven2. 

In de tweede plaats dient er nog op te worden gewezen, dat Perkins 
het geloof zijn plaats geeft in het verstand. Ook de aanvaarding der belofte en 
de zekerheid van het geloof zijn daden van het verstand. Uitdrukkelijk wijst 
Perkins erop, dat zij niet gevonden worden in verstand èn wil, want het geloof 
kan niet een functie zijn van twee provincies der ziel3. Ook hier blijkt Goma
rus dus aan Perkins verwant te zijn. 

Toch geeft Perkins aan de verstandsfunctie een wijdere betekenis dan Go
marus. Dit blijkt uit de bepaling van het wezen van het geloof. Voor Gomarus 
was dit de kennis, die onpersoonlijk, intellectualistisch van karakter is. Per
kins daarentegen ziet het meest wezenlijke element van het geloof in de aan
vaarding van de belofte4. 

1 Werken, III, 4, bldz. 133, Opera, p. 1319. 
2 Werken, I, 2, bldz. 99; Opera, p. 103. 
3 Werken, I, 3, bldz. 139; Opera, p. 507. 
4 Werken, III, 13, bldz. 86; Opera, p. 1054. Vgl. ook A. Lang, a.a.O., S. 118. 
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HOOFDSTUK III 

DE NADERE REFORMATIE 

1. DE SYSTEMATISCHE SCHRIJVERS 

G. Amesius 
Wij doen een stap verder in de geschiedenis van het gereformeerde denken, 

en daar wij ons willen beperken tot de vaderlandse theologie, komen wij nu 
toe aan de Nadere Reformatie. Het is niet meer nodig om uitvoerig stil te 
staan bij de vraag, wat wij onder deze Nadere Reformatie hebben te verstaan. 
In de laatste decennia zijn er verscheidene studies verschenen, die licht hebben 
geworpen op deze interessante periode van onze kerkgeschiedenis en die zich 
er vooral op toelegden om het eigenlijke motief van deze theologisch-kerke-
lijke beweging te verstaan1. 

Met name kwam daarbij de vraag aan de orde, in hoeverre deze Nadere 
Reformatie trouw gebleven is aan het beginsel van de Reformatie zelf2. Zijn 
er wezenlijke elementen in theologie en vroomheid veranderd? Of moeten wij 
slechts spreken van accentsverschuivingen3? Van de beantwoording van deze 

1 Ik noem de geschriften van Dr. M. J. A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, 
1942 en Ds. Bernardus Smytegelt en zijn „gekrookte riet", 1947. Ook Dr. A. A. van Ruler 
heeft zich erop toegelegd om de theologische relevantie van de Nadere Reformatie in het 
licht te stellen, vooral wat betreft het aspect van de bevinding. Vgl. zijn artikelen in Kerk en 
Theologie: Ie jaarg. De bevinding, bldz. 71-90 en 5e jaarg. Licht- en schaduwzijden in de 
bevindelijkheid, bldz. 131-147; en in de bundel Schrift en Kerk zijn art. over de Bevinding in 
de prediking, 1953, bldz. 161-186. In de laatste tijd is het vooral Dr. S. v. d. Linde, die zich 
aan de bestudering van de Nadere Reformatie wijdt. Vgl. o.a. zijn artikel over De betekenis 
van de Nadere Reformatie in Kerk en Theologie, 5e jaarg. bldz. 215 v.v. 

2 Vooral M. J. A. de Vrijer heeft gewezen op het gereformeerd-orthodox karakter van 
de theologie der Nadere Reformatie. Vgl. zijn Schortinghuis, bldz. 11. Zie ook W. Goeters, 
Die Vorbereitung des Pietismus, 1911, S. 58 f.f. en H. Bouwman, Willem Teellinck en de 
practijk der godzaligheid, 1928, bldz. 13. De vraag, waarom het hier telkens gaat, is, waar 
wij de historische wortels van de Nadere Reformatie hebben te zoeken. Heppe heeft deze 
vooral in Engeland gezocht, omdat hij meende, „dass der Pietismus in den Niederlanden 
schon lange Zeit vor der Aufrichtung des reformirten Kirchenwesens daselbst heimisch 
ward, und zwar in folge der Einwirkung, welche von England her auf das religiöse Leben in 
den Niederlanden ausging" (a.a.O. S. 95). Goeters meent, dat hier beter van een weder
kerige beïnvloeding kan worden gesproken, terwijl de eerste oorsprong te vinden is in 
Genève (a.a.O. S. 24; zo ook Bouwman, a.w. bldz. 13). In ieder geval is het niet juist, om de 
Nadere Reformatie te beschouwen als een uit Engeland geïmporteerde beweging. Niet al
leen de namen Taffin en Udemans, die als de eerste vertegenwoordigers der Nadere Refor
matie kunnen worden beschouwd, verbieden ons dit, maar ook is de Nadere Reformatie, 
zowel in geestelijk als in breder, cultureel-sociaal opzicht, een echt nederlandse beweging 
geweest, die gericht was op en geïnspireerd werd door de concrete situatie van onze vader
landse gereformeerde Kerk. 

3 Volgens Dr. J. van Genderen vallen de accenten anders dan bij Luther en Calvijn. 
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vragen hangt zeer veel af, niet alleen zuiver historisch bezien, maar vooral 
ook met het oog op de waardering van die stroming in de Kerk van Neder
land, die zich bewust bij de theologie der Nadere Reformatie aansluit. 

Nu hebben wij, wat de geloofsbeschouwing betreft, gezien, dat onmiddel
lijk na Calvijn reeds verschuivingen hebben plaatsgevonden. En het merk
waardige daarbij is, dat deze verschuivingen vooral opgemerkt werden bij de 
scholastieke theologen, zoals Beza en Gomarus. 

Natuurlijk gaat ons nu de vraag interesseren, of de theologen der Nadere 
Reformatie zich bij deze scholastieke ontwikkeling hebben aangesloten, of 
dat zij weer teruggekeerd zijn tot, historisch bezien, de primaire bron, de 
theologie van Calvijn. Ook is het mogeüjk, dat wij ons van dit dilemma moe
ten losmaken, wanneer nl. de Nadere Reformatie haar eigen weg zou zijn ge
gaan. Wij willen dit gaan onderzoeken bij enkele figuren, die wij voor de be
weging der Nadere Reformatie representatief kunnen achten. 

Wij beginnen met de geloofsbeschouwing van Guilielmus Amesius (1576— 
1633). Met enig recht heeft Karl Reuter beweerd, dat Amesius degene is, die 
aan het gereformeerde Piëtisme zijn theologische grondslag heeft gegeven1. 
Daarin onderscheidt hij zich van anderen als Taffin, Udemans en Willem 
Teellinck, die meer praktisch-stichtelijk dan theologisch hun gedachten heb
ben geformuleerd. Vandaar dan ook, dat wij dit hoofdstuk met Amesius be
ginnen, ook al verdient hij deze plaats niet in chronologisch opzicht. 

In zijn diepgaande studie over Amesius heeft Reuter ook zijn geloofsbe
schouwing dermate grondig uiteengezet, dat wij ons voor een groot deel bij 
hem kunnen aansluiten2. 

Om Amesius te verstaan, is het allereerst nodig te bedenken, dat zijn af
komst ligt in Engeland, waar hij in Cambridge de invloed van W. Perkins 
heeft ondergaan, en het stempel der puriteinse vroomheid heeft meegekregen, 
dat zijn ganse leven en arbeid heeft bepaald3. In theologisch opzicht betekent 
dit, dat Amesius niet allereerst gevormd is door de gereformeerde scholas-

Maar, zo vragen wij, zijn het slechts verschillende accenten, wanneer van Genderen in de 
rechtvaardigingsleer van Witsius een andere visie op de genade opmerkt, die niet meer in de 
eerste plaats Gods genadige gezindheid (favor Dei) is, maar zijn levenvernieuwende kracht 
(gratia interna)? 

1 Karl Reuter, a.a.O. S. 64 f.f. Dit betekent niet, dat wij Amesius de geestelijke vader van 
van het gereformeerd Piëtisme kunnen noemen. Daarvoor was dit een te complexe be
weging, waarvan de diepste wortels allereerst op de Reformatie zelf teruggingen. Er kan 
zelfs niet eens van een „school van Amesius" worden gesproken. Zijn leersysteem als geheel 
is nl. door niemand overgenomen, behalve dan door P. van Mastricht, die echter meer als 
copiist dan als leerling van Amesius kan worden beschouwd (vgl. zijn Theoretico-Practica 
Theologia, I, p. 22, 92 seq.). De betekenis van Amesius komt echter daarin naar voren, dat 
hij het vroomheidskarakter van het christelijke leven theologisch heeft geformuleerd en ge
fundeerd. 

2 a.a.O. S. 43-67. 
3 H. Visscher, Guilelmus Amesius, zijn Leven en Werken, Haarlem 1894 bldz. 13 v.v. 
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tieken, maar door de praktische richting in de gereformeerde theologie, die 
haar ontstaan vooral te danken heeft aan de invloed van Petrus Ramus1, die, 
zoals wij gezien hebben, tegenover de gereformeerde scholastiek vooral het 
praktisch karakter der theologie aanwees en haar wezen beschouwde als een 
leer om goed te leven (doctrina bene vivendi)2. 

De invloed van Ramus op Amesius is onmiskenbaar. Dit blijkt niet alleen 
uit het feit, dat Ramus door Amesius nog al eens genoemd wordt, maar 
vooral ook daaruit, dat ook voor Amesius de theologie de leer is om voor 
God te leven3. Weliswaar komen ook bij Bucer en bij Calvijn uitspraken 
voor, die het leven voor God centraal stellen4, en vooral mogen wij hier 
Augustinus niet ongenoemd laten5, maar de nadruk, die Amesius legt op het 
leven, heeft bij hem, evenals bij Ramus, allereerst de bedoeling om in te gaan 
tegen het scholastieke intellectualisme. 

Dit blijkt niet alleen uit de nauwe verbinding, die hij legt tussen leer en 
leven, de dogmatiek en de ethiek6, waardoor hij aan de filosofische ethiek 
haar rechten ontzegt7, maar ook uit zijn verzet tegen de aanspraken der 
metaphysica. In een speciale disputatie over dit thema poneert Amesius, dat 
de metaphysica zich vergrijpt, wanneer zij God tot het object van haar onder
zoek maakt. Want buiten de openbaring is werkelijke godskennis onmogelijk. 
De metaphysica kan het niet verder brengen dan een lage, gebrekkige trap 
van godskennis, zoals de kennis van een knaap of van een zwakzinnige be
perkt en gebrekkig is. Daarbij is de metaphysica zuiver speculatief. Zij voert 
niet tot waarachtige godsverering en is dus onnuttig. Ja erger, de metaphysica 
is duivels: Diabolus est summus metaphysicus8. Ook in zijn geloofsbeschou-

1 In Cambridge heeft Ramus vooral invloed uitgeoefend via Tempellus. Vgl. G. P. van 
Itterzon, a.w. bldz. 29. 

2 Commentaria de Religione Christiana, 1594,1,1, 6. 
3 Medulla Theologica, in Opera, 1659 IV, I, 1, 1: Theologia est doctrina Deo vivendi. 

(Door mij zijn de Opera gebruikt, die in de Leidsche Universiteitsbibliotheek te vinden zijn. 
De inhoud der partes is anders ingedeeld dan in de Opera, die Reuter in zijn „Verzeichnis 
der Quellen" vermeldt (a.a.O. S. 155 f.). 

4 Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 25. 
5 Reuter heeft terecht op de invloed van Augustinus gewezen (a.a.O. S. 47). 
6 Men lette op de structuur van zijn hoofdwerken: zijn Medulla theologica, door W. 

Geesink genoemd een compendium van dogmatiek en ethiek (in zijn voorrede op de ver
taling van De Conscientia door C. van Wallendal, 1896) en zijn De Conscientia. Men zie ook 
zijn disputatie De perfectione S. Scripturae, th. I: Perfectio Sacrae Scripturae est, ejus om-
nimodo sufficientia in tradenda tota voluntate divina, qua spectat ad bene beateque viven-
dum. (Opera Philosophemata, 1651, p. 101.) 

7 Amesius achtte de ethiek der filosofen even waardeloos als de rabbinistische Kabbala 
en de roomse traditie. Vgl. W. Goeters, a.a.O. S. 63. 

8 Disputatio theologica adversus Metaphysicam, Opera V, Philosophemata, 1651, p. 85-
97. Door dit praktisch karakter der theologie voor te staan, kwam Amesius allicht in con
flict met zijn scholastiek gerichte collegae, onder wie vooral wel zijn ambtgenoot te Frane-
ker Maccovius dient te worden genoemd. Vgl. H. Visscher, a.w. bldz. 86. 
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wing treedt deze tegenstelling naar voren. Was het, onder invloed van Go-
marus, steeds meer de gangbare mening geworden dat het geloof een daad 
van het verstand is, waardoor men het goddelijk getuigenis voor waarachtig 
houdt, Amesius stelde daartegenover, dat het geloven een handeling van de 
wil is1, waarvan de centrale inhoud is het rusten van het hart in God2, die de 
schenker is van het leven, het eeuwig behoud. Amesius weet wel, dat het ge
loof algemeen als een daad van het verstand wordt aangemerkt, maar omdat 
het in het geloof juist gaat om de aanvaarding van datgene, wat het verstand 
als het goede acht, daarom moet de wil hier centraal staan, want alleen de wil 
eigent toe3. Geloven is eigenlijk een kiezen van God en het goede, waarbij de 
gehele mens betrokken is. En omdat de gehele mens erbij betrokken is, kan 
het geloof nooit aan het verstand alleen worden toegeschreven4. 

De plaats, die Amesius aan het verstand toekent is dus wel gering. Het 
heeft niet meer het primaat boven de wil, die het verstand volgt, zoals de 
oudere theologen het stelden. Bij Amesius komt de wil tegenover het verstand 
zelfstandig te staan, en zij bepaalt het geestelijke leven van de mens5. Ook 
wat het verstand voortbrengt, de kennis, verkrijgt daardoor een secundaire 
betekenis6. Zij wordt door het geloof wel verondersteld, maar zij is geenszins 
zaligmakend, wanneer ze niet gevolgd wordt door een daad van de wil en 
daarvan afhankelijk is7. Want alleen dan steunen wij op een heilzame wijze 
op het Woord Gods, wanneer wij door een „vrome aandrijving" van de wil 
gericht zijn op God8. 

1 Het primaat van de wil betrekt Amesius op de gehele theologie. Vgl. Medulla, I, 1, 9: 
Primum et proprium Theologiae subjectum esse voluntatem. 

2 Medulla, I, 3, 1: Fides est acquiescentia cordis in Deo, tanquam in authore vitae vel 
salutis aeternae: id est, ut per ipsum ab omni malo liberemur et omne bonum consequamur. 

3 Ibid., I, 3, 2: Credere vulgo significat actum intellectus, assensum testimonio praeben-
tis: sed quoniam consequenter moveri solet, et extendere sese ad amplectendum bonum ita 
probatum, idcirco fides etiam hunc voluntatis actum designat satis apte: quomodo hoc in 
loco necessario intelligitur. Est enim receptio boni sub ratione boni, et intima unio cum 
eodem. 

4 Ibid., I, 3, 3: Hinc fides fertur in bonum, quod per istam sit nostrum, est actus electio-
nis, est actus totius hominis, quae actui intellectus nullo modo conveniunt. 

5 Willem Amezes, Vijf boeken van de Conscientie en haar Regt en Gevallen, vert. C. v. 
Wallendal, uitg. Bibliotheca Reformata X, 1896, Boek 1, hfdst. 7. Deze vertaling is moei
lijk leesbaar vanwege de puristische vertaalmethode, die hierbij is toegepast, maar het voor
deel ervan is, dat zij zich nauw aansluit bij de latijnse tekst. 

6 Vandaar ook dat de illuminatio en het Testimonium Spiritus S. bij Amesius een gerin
ge plaats innemen. Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 60. 

7 Medulla, I, 3, 4: Quamvis igitur fides praesupponat semper notitiam Euangelii, nulla 
tarnen datur in quoquam cognitio salutifera, et ab illa quae in quibusdam non salvandis 
reperitur, diversa, nisi consequenter ad actum istum voluntatis, et ab ipso dependens. 

8 Ibid., I, 3, 5: Fides illa vere christiana, quae locum habet in intellectu, nititur semper 
testimonio divino, qua est divinum: ita autem recipi nequit, nisi ex pio voluntatis affectu 
erga Deum. 
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Dit heeft tot gevolg, dat Amesius aan de toestemming (assensus) een merk
waardige plaats geeft. Was tot nu toe de volgorde: kennis, toestemming, ver
trouwen1, waarbij de eerste twee geloofsdaden aan het verstand, de derde aan 
de wil werd toegeschreven, bij Amesius is er aan de ene kant sprake van een 
toestemming van de waarheid, die aan het geloof voorafgaat2, maar aan de 
andere kant wordt de bijzondere toestemming, waardoor wij vaststellen, dat 
God in Christus onze God is, een vrucht van het geloof genoemd3. Het bij
zondere hiervan is, dat deze toestemming wel een daad van het verstand is, 
maar veroorzaakt wordt door de wil. Daarom kan zij ook niet als het wezen 
van het geloof beschouwd worden, maar als een vrucht daarvan4. 

Treffen wij hier even een vergelijking met Calvijn, dan bemerken wij, dat 
Amesius in dit opzicht tegenover hem in een dubbele positie staat. Door de 
toestemming weer dichter bij de wil te brengen en er grotere heilsbetekenis 
aan te hechten, grijpt Amesius over de scholastiek heen weer terug naar Cal
vijn. Maar tevens valt ons de distantie op, wanneer hij de kennis van deze 
toestemming volkomen scheidt5. Door de kennis zo intellectualistisch te ver
staan, denkt Amesius weer geheel in de scholastieke lijn, die wij echter ook bij 
Perkins aantroffen. 

Dit laatste ontdekken wij ook, wanneer wij Amesius horen spreken over 
het ingewikkeld geloof, de fides implicita. Het geloof is, volgens hem, deels 
ingewikkeld en deels ontwikkeld6. In het ingewikkelde geloof aanvaarden wij 
de geloofswaarheden niet onderscheiden, maar in algemene zin7, hetgeen 
goed en noodzakelijk is, maar niet genoeg tot behoud en ook niet het eigen
lijke wezen van het geloof bezit, indien dit ingewikkeld geloof althans op 
zichzelf staat8. Zaligmakend is alleen de fides explicita, waarin de geloofs
waarheden in bijzondere zin gekend en geloofd worden9. Amesius neemt hier 

1 Vgl. Heid. Catechismus, Zone. 7. vr. en antw. 21. 
2 Medulla, I, 3, 20: Quamvis in Scripturis aliquando assensus veritati quae est de Deo et 

Christo, habetur pro vera fide, includitur tarnen semper specialis fiducia. Vgl. ook Bellar-
minus Enervatus, Opera I, IV, 1, pag. 93: ...observandum nos ita in voluntate fidem qua 
justiflcat collocare, ut antecedentem intellectus assensum, ad fidem requiri doceamus... 

3 Medulla, I, 3,17: Assensus vero specialis, quod statuimus, Deum esse nostrum Deum 
in Christo, non est actus primus fidei, sed actus ex fide emanans. 

4 De wilsdaad komt hier dus tussen de notita en de assensus in te staan. Vgl. P. Althaus, 
a.a.O. S. 61. 

5 Vgl. P. Althaus, a.a.O. S. 76. 
6 Medulla, II, 5, 31: Fides est partim implicita et partim explicita. 
7 Ibid., II, 5, 32: Fides implicita est, qua creduntur fidei veritates, non distincte in seme-

tipsis, sed in communi earum principio. Hac fide implicita subjicit homo intellectum suum 
divinae revelatione, et consequenter acceptat virtualiter omnia illa, ad quae divina ille 
revelatio sese extendet. 

8 lbid., II, 5, 35: Fides haec implicita est bona et necessaria, sed non per se sufriciens ad 
salutem, neque re vera habet in se virtutis fidei veram rationem, si modo per se subsistit... 

9 lbid., II, 5, 36: Fides explicita est, qua in particulari creduntur fidei veritates, non au-
tem in communi tantum. Het intellectualistisch karakter, waardoor Amesius hier het geloof 

142 



dus de roomse onderscheiding van fides implicita en explicita over1, en hoe
wel de eerste niet genoeg is tot zaligheid, wordt zij toch goed en noodzakelijk ge
noemd. Bij Calvijn vonden wij echter een andere waardering. Hij meende, dat 
deze fides implicita niets met het geloof had uit te staan. En ook Perkins verstond 
onder het ingewikkeld geloof iets anders en sloot zich hierin aan bij Calvijn. 

Wanneer Amesius het geloof omschrijft als een steunen op en rusten in 
God, als een kiezen van het goede, is het te verwachten, dat hij het vertrou
wen ziet opgesloten in het wezen van het geloof. Want het geloof is niet 
slechts een neutraal godsgeloof, maar een vertrouwen, in de ware, eigenlijke 
zin van het woord, waarin de keuze en de persoonlijke aanvaarding liggen 
opgesloten2. Wel kan het vertrouwen ook een vrucht van het geloof zijn, 
maar dan richt het zich op de toekomst en kan het beter een vaste hoop wor
den genoemd. Maar als het vertrouwen zich richt op God in Christus in het 
tegenwoordige, staat het gelijk met het geloof3. 

Intussen mag het ons niet ontgaan, dat de inhoud van dit vertrouwen, ver
geleken b.v. met wat Zondag 7 van de Heid. Catechismus daarvan zegt, aan
merkelijk is verschraald. Dit blijkt uit de onderscheiding, die Amesius aan
brengt tussen het geloven in Christus en het geloven, dat Christus daadwerke
lijk voor mij gestorven is4. Het eerste is inhoud van het vertrouwen5, het 
tweede is gevolg van een gemaakte sluitrede6, die als volgt verloopt: voor 

bepaald ziet, blijkt ook uit zijn spreken van de, ,fidei veritates". Het gaat om de kennis van 
een noodzakelijk aantal waarheden. Vgl. Ibid., II, 5, 37: Fides explicita necessario debet 
haberi de iis, quae sunt fidei nostrae proposita tanquam necessaria media salutis. 

1 Dit geldt ook van de uitwerking, die Amesius hieraan geeft. Vgl. Medulla, II, 5, 38: 
Fides explicita magis requiritur nunc post Christi adventum quam antea. Ab iis, qui aliis in 
ecclesia praeficiuntur, quam a plebe. Ab iis denique, quibus perfectioris institutionis 
occasio datur, quam ab aliis. Vgl. ook G. Hoffmann, a.a.O. III, S. 311, 314. Hoffmann cor
rigeert Ritschl, wanneer deze 120 jaar na Calvijn de fides implicita door Witsius weer ziet 
ingevoerd (Gesch. d. Pietismus, I, S. 91 f.). Reeds Voetius was hem daarin voorgegaan, niet 
120 jaar, maar 73 jaar na Calvijn (a.a.O. S. 311). In feite is deze onderscheiding nog geen 60 
jaar na Calvijn ingevoerd, nl. door Amesius. 

2 Medulla, I, 3, 13: Fides ista, qua credimus non tantum Deum, aut Deo sed in Deum, 
est vera ac propria fiducia: non qua hoc voce notatur certa et absoluta persuasio de bono 
futuro, sed qua significat electionem et apprehensionem sufficientis idoneii medii, ac in quo 
persuasio et expectatio talis fundatur. 

3 Ibid., I, 3, 21: Quod vero fiducia dicitur fructus fidei, verum est de fiducia prout respi
cit Deum in futurum, et est spes firma: sed prout respicit Deum in Christo in praesentia se 
afferentem, est ipsa fides. 

4 Disputatio de fidei divinae veritate, Opera IV, th, 22, p. 386: Inst. Haec duo sunt unum 
et idem: credere in Christum: et credere Christum esse mortuum pro se quoad efBcaciam. 
Sol. Sunt quidem haec duo, (sua natura) inter se connexa et conjuncta: unde etiam sit, 
quod a multis soleant confundi: sunt tarnen duo actus distincti. 

5 Ibid., th. 23. 
6 Ibid., th. 22: Apparet hoc ex isto syllogismo Euangelico: Quicunque credit in Christum, 

ad illum pertinet efficacia mortis Christi: sed ego credo in Christum: ergo efficacia mortis 
Christi pertinet ad me. 
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hem, die in Christus gelooft, zijn de vruchten van Christus' dood bestemd. 
Maar ik geloof in Christus. Dus zijn deze vruchten voor mij bestemd. 

Het gaat hier dus om twee verschillende daden. Zij verschillen in object: 
Christus, die nog aangenomen moet worden tegenover Christus, die mij ver
lost heeft1. In subject: de eerste behoort aan de wil toe, de tweede aan het 
verstand2. In tijdsvolgorde: De eerste gaat aan de tweede vooraf3. In natuur: 
de eerste verenigt ons daadwerkelijk met Christus, de tweede constateert, dat 
zulks geschied is4. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat Amesius het vertrouwenselement legt in 
het geloof, dat tot Christus vlucht en Hem aanneemt. Het vertrouwen, dat 
onze zonden om Christus' wil vergeven zijn (Heid. Cat. Zond. 7) is volgens 
Amesius een vrucht van het geloof, dat verkregen wordt via de sluitrede en 
door hem gelijkgesteld wordt met de bovengenoemde toestemming. 

Hoewel dit door Amesius niet bewust wordt uitgesproken, vloeit deze 
onderscheiding, evenals bij Gomarus, voort uit zijn opvatting over de ver
kiezing. Amesius gaat er nl. vanuit, dat geen enkel mens, hetzij verworpen, 
hetzij verkoren, voordat hij bekeerd is tot Christus, in absolute zin gehouden 
wordt te geloven, dat Christus daadwerkelijk voor hem gestorven is5. Dat 
kan niet, omdat hij niet weet, dat hij een uitverkorene is. De uitverkiezing be
lemmert dus de aanvaarding van de volle heilsbelofte. Dat laatste kan pas ge
schieden, wanneer via de sluitrede de wetenschap van verkoren te zijn aan
wezig is6. Het vertrouwen staat dus centraal. Daardoor hechten wij ons aan 
God, steunen op Hem, rusten in Hem tot ons behoud7. 

Echter verhindert Amesius dit niet om ook een ruimere omschrijving 
van het geloof te geven. Zo horen wij hem in het tweede boek van zijn 

1 Ibid., th, 23: ...quia prior versatur circa ens incomplexum, Christum, causam salutis: 
sed posterior circa axioma de Christo, quod me redemit. 

2 Ibid., th. 23: ...quia prior est proprie in corde aut voluntate: sed posterior proprie in 
intellectu. 

3 Ibid., th. 23: ...quia prior Christum ut praesentem apprehendit: sed posterior praete-
ritam Christi et Dei intentionem. 

4 Ibid., th. 23: ...quia prior facit unionem inter Christum et nos, sicut conjugalis con-
tractus facit conjugium: sed posterior agnoscit tantum illud quod factum est. 

5 Ibid., th. 20: ...Nullum omnino hominem, sive reprobum, sive electum, antequam con-
versus sit ad Christum, teneri absolute credere, Christum pro se mortuum esse quoad effi-
caciam. Hoc enim non scribitur in Euangelio de quoquam singulariter: neque potest ex 
Euangelio per legitimam consequentiam deduci, ullo alio modo, praeter conversionem et 
fidem, atque adeo, neque de ullo alio homine, quam de converso, et fidem habente. 

6 Daarom is het wel juist, als Reuter opmerkt, dat bij Amesius de dubbele praedestinatie 
niet meer de structuur van het dogmatisch systeem bepaalt, maar dat betekent niet, dat deze 
verkiezingsleer op de verschillende loei, zoals o.a. het geloof, zonder grote invloed is ge
bleven (a.a.O. S. 150). 

7 Medulla, I, 3, 15: Credere igitur in Deum, est credendo adhaerere Deo, inniti Deo, 
acquiescere in Deo, tanquam in vita ac salute nostri omni sufficiënte. 
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Medulla zeggen1, dat in het goddelijk geloof2 vijf elementen worden samen-
getroffen. 1. De kennis der zaak, die gegrond is op het goddelijk getuigenis3. 
2. De vrome genegenheid tot God, waardoor zijn getuigenis de grootste waar
de bij ons verkrijgt. 3. De toestemming, die, veroorzaakt door genoemde 
genegenheid, de betuigde waarheid bevestigt. 4. De rust in God. 5. Het kie
zen van dat, wat ons in het getuigenis geopenbaard wordt. 

Amesius laat er dan de volgende verklaring op volgen. Het eerste, de ken
nis, bevindt zich in het verstand. Zij maakt echter het geloof niet uit, omdat 
ze ook eigen is aan de ongelovigen, ketters, afvalligen, ja aan de duivelen 
zelf4. Het tweede, vierde en vijfde element behoren aan de wil toe. Zij zijn 
voor het geloof constitutief. Het derde element is weer het verstand eigen, 
maar wordt door de wil veroorzaakt, en is in eigenlijke zin niet een eigen
schap, maar een vrucht van het geloof. 

Uiteraard mogen wij ook hier niet voorbijgaan aan de vraag, hoe Amesius 
de zekerheid van het geloof heeft omschreven en gefundeerd. Daarbij moet 
worden opgemerkt, dat het bij hem vooral te doen is om de heilszekerheid. 
Wel behandelt hij in een speciale disputatie de vraag naar de betrouwbaar
heid van het goddelijk getuigenis, die hij dan in scholastieke geest beant
woordt5, maar zijn eigenlijke interesse ligt in de zekerheid van het geloofsbe-
zit en van het deelhebben aan Christus6. 

Dit maakte hem direct al zwak in de fundering van deze zekerheid. Duide
lijk grondt Amesius haar op de ervaring van de mens, die uit de staat der 
zonde is overgegaan tot de staat der genade en door middel van allerlei ken
tekenen daarin bevestigd wordt. Uit het noemen van velerlei genadewerkin
gen blijkt Amesius een goed leerling van Perkins te zijn. In zijn boek Over de 
Conscientie tekent hij uitvoerig, waaraan de staat der zonde te kennen is7. 
Vervolgens noemt hij de tekenen, waaruit blijkt, dat men van de staat der 
zonde is overgegaan tot de staat der genade, om vervolgens bewijzen aan te 

1 Ibid., II, 5, 12: Ad fidem divinam quinque ista concurrunt: 1. Notitia rei a Deo testa-
tae. 2. Affectio pia erga Deum, quae facit ut maxime valeat apud nos ipsius testimonium. 
3. Assensus, qui praebetur veritati testatae, propter hanc affectionem erga Deum, qui est 
ejus testis. 4. Acquiescentia in Deum ad illud, quod proponitur consequendum. 5. Electio 
vel apprehensio rei ipsius, quae in testimonio nobis exhibetur. 

2 Amesius maakt, in navolging van de scholastiek, onderscheid tussen fides humana en 
fides divina. De eerste rust op menselijke de tweede op goddelijke autoriteit. Vgl. zijn 
Disputatio de fidei divinae veritate, th. 2, p. 357. 

3 In deze disputatie redeneert Amesius van het autoriteitsprincipe uit. Vgl. th. 1 seq., p. 
357 seq. Zo ook bij Melanchton, Ursinus en Keckermann. 

4 Zo ook Ursinus (zie bldz. 122 van dit boek). Ook de engere en ruimere bepaling van 
het geloof vonden wij reeds bij Ursinus terug (zie bldz. 124). 

6 Disputatio de fidei divinae veritate, th. 1 seq., pag. 357 seq. Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 58. 
6 Een verbinding van deze twee, zoals wij die bij Calvijn aantreffen, heeft Amesius niet 

tot stand kunnen brengen. Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 59. 
7 De Conscientia, II, 2. 
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voeren tot vaststelling van deze genadestaat1. Deze bewijzen zijn: 1. Het zien 
van een mogelijkheid tot vergeving der zonden. 2. Het verlangen om die ge
nade te verkrijgen. 3. De dadelijke vereniging met Christus2. 4. De ware be
kering. 

De ware gelovige kan dus zekerheid verkrijgen aangaande zijn genadestaat. 
Want een gereinigd geweten brengt noodzakelijkerwijs deze zekerheid met 
zich mee3. 

Ook de bevestiging en versterking van deze zekerheid put Amesius uit de 
ervaring van de gelovige. Hij verkrijgt deze, wanneer hij let op: 1. de stand
vastige neiging van de wil tot God als het hoogste goed. 2. Het toeleggen op 
en de bereidheid van het gemoed tot het in alles horen en gehoorzamen van 
God. 3. Het sterke verlangen naar Gods Woord. 4. De bijzondere liefde tot 
hen, die uit hetzelfde zaad en bloed herboren worden4. De zekerheid is dus 
wel in sterke mate ervaringszekerheid5. Voor Amesius is dit mogelijk, krach
tens het psychologisch karakter van zijn theologie. Wanneer het geloof een 
rusten is in God, wordt de mens ook opgenomen in de ervaring van zijn ge
meenschap. Geloven is leven met God. En dit leven is vol van gevoel en wil
len, van werken en doen. Kortom, het is een bevindelijk leven6. 

Dit laatste wordt nog bevestigd door de grote plaats, die Amesius inruimt 
voor de liefde. De liefde tot God wordt nauw met het geloof in God verbon
den. In zekere zin staat ze met het geloof gelijk, omdat ook deze liefde zoekt 
de vereniging met God (amor unionis)7. Niet dat Amesius hier vervalt tot het 
roomse schema geloof-liefde. Duidelijk wijst hij dit af8. De liefde is vrucht 

1 Ibid., II, 4. 
2 Amesius volgt Perkins, wanneer hij zegt, dat het voor het wezen van het geloof genoeg 

is, zo iemand met zijn gehele hart Christus tot zijn Zaligmaker kiest en met zijn ganse hart 
Hem aanhangt. (De Conscientia, II, 7.) 

3 Ibid., II, 5. 
4 Ibid., II, 5. 
5 Wij moeten er echter op letten, dat deze ervaringszekerheid bij Amesius niet altijd de 

waarde heeft van gevoelszekerheid. Ygl. De Conscientia, II, 7: Prima igitur quaestio est, 
quomodo fidelis possit semetipsum sustentare adversus illas tentationes, quae petuntur ex 
eo, quod fides et illustres ejus fructus non possunt sentiri? Debet 1. considerare, quod fides 
in sua natura eorum sit, quae non cernuntur, neque sentiuntur et in isthoc differat a visione 
(Hebr.11:1) atque adeo sufficiat ad fidei esse, si quis toto corde eligat Christum pro Serva-
tore suo, et corde toto adhaereat ipsi. Caetera pertinent ad bene esse fidei, non simpliciter 
ad esse. Het gevoelen en opmerken van het geloof in ons behoort dus niet tot het wezen, 
maar tot het welwezen van het geloof. 

6 Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 52. 
7 Medulla, II, 7, 7: Amor unionis est effectus ille, quo cum Deo conjungi volumus. Dit 

samengaan van geloof en liefde vonden wij echter ook reeds bij Gomarus en in de Synopsis. 
Ook bij de franse theologen speelt dit „Eros-Denken" in de geloofsbeschouwing een rol, 
o.a. in de school van Saumur en bij Chamierus. Vgl. H. A. Weber, a.a.O. II S. 130, 137 f.f. 

8 Ibid., II, 7, 2: (Charitas) sequitur fidem ac spem ordine naturae, est effectum suas 
causas, idcirco enim Deum ex charitate amamus: quia per fidem et spem gustamus aliquo 
modo, quam bonus sit Deus, et charitatem ejus habemus diffusam in cordibus nostris. 
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van het geloof1. Alleen door het geloof worden wij behouden. Maar wel 
kan niet worden ontkend, dat het reformatorisch grondprincipe, dat uitgaat 
van de rechtvaardiging des goddelozen, enigszins wordt verzwakt. In het 
vaststellen van de genadestaat, zoals Amesius dit voorstelt, is dit duidelijk 
gebleken. 

Echter kent ook Amesius de aanvechting en de strijd van het geloof, de 
zwakheid en de twijfel2. Maar ook dan verwijst hij naar de mens zelf door 
kentekenen op te noemen, waaruit het verschil moet blijken tussen het zwak
ke ware geloof en het valse geloof3. De gelovige moet zijn zekerheid verkrij
gen uit zijn (nog zo zwakke) kenmerken. Wat Perkins nog kende, het zich 
werpen op de beloften Gods, wordt bij Amesius nog minder gevonden4. 

Reuter staat ook uitvoerig stil bij het voorwerp van het geloof, zoals 
Amesius dit heeft geleerd5. Inderdaad kunnen wij hieraan niet voorbijgaan, 
willen wij niet een zeer belangrijk element uit Amesius' geloofsbeschouwing 
verwaarlozen. 

Dit geloofsobject treedt bij Amesius nl. sterk op de voorgrond. Uit zijn 
definitie van het geloof blijkt dit reeds. Het geloof is geloven in God, zich 
hechten aan God, steunen op God, rusten in God, verenigd zijn met God. 
Het moet ons opvallen, hoezeer hij God zelf ziet als het voorwerp, waarop 
het geloof zich richt. Even sterk als Calvijn dit voorwerp stelde in Christus 
en de beloften van het Evangelie. 

Nu blijven Christus en de beloften ook bij Amesius niet ongenoemd. Voor
al in zijn strijd met de Roomsen legt Amesius nadruk op het geloof, dat zich 
richt op en rust vindt in de belofte der barmhartigheid6. Ook wordt Christus 
het voorwerp van het geloof genoemd. Om te geloven moeten wij de ogen van 
het verstand richten op de beloften van het Evangelie. In deze beloften wordt 
Christus, de gekruisigde, ons voorgesteld, en in Hem ügt alles7. Maar het ge
loof dringt door dit alles heen tot God zelf. God zelf is het eigenlijke doel-
object. De Schrift8 en Christus zijn middelen op weg daarheen9. Ook de gaven 
van God nemen een secundaire plaats in10. Tenslotte gaat het toch om een 

1 Ibid., II, 7, 30: Fidei autem charitas non potest esse forma intrinseca: quia natura sua 
sequitur fidem, ut effectum sequitur causam, non antecedit ut causa effectum. 

2 De Conscientia, II, 6. 3 Ibid., II, 6. 
4 In De Conscientia, II, 7 wordt nog wel door Amesius gezegd: ...a fidelibus requiritur, 

ut contra spem sub spe credant, ut cum ipso Deo per fidem quasi luctentur. 
5 a.a.O. S. 61 f. 
6 Bellarminus enervatus in quatuor tomos divisus, IV, p. 92. Vgl. ook Medulla, I, 3, 5 en 6. 
7 De Conscientia, II, 6. 
8 In de Schrift vinden wij de „sufficiens et certa repraesentatio" van God. Vgl. Medulla, 

II, 6, 27. 
9 Medulla, III, 1, 7 en 8: Deus vero est objectum fidei, non ut in se consideratur, sed 

quatenus ipsi per ipsum bene vivimus. Christus qua redemptor est fidei objectum mediatum, 
sed non ultimum: credimus enim per Christum in Deum. 

10 Ibid., II, 6, 18: Per fidem enim primo adhaeremus Deo et turn postea consequenter 
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directe vereniging met God. Achter Amesius zien wij hier duidelijk Augusti-
nus staan, die het genieten van God (frui Deo) als het doel stelde, waarnaar 
de gelovige streeft. 

Opnieuw wordt ons hieruit duidelijk, hoe het komt, dat Amesius het mys
tieke karakter van het geloof laat prevaleren boven het beloftekarakter. De 
belofte krijgt bij Amesius een „extra" in de vereniging met God zelf, als laat
ste en hoogste objectvan het geloof. 

We kunnen dit het eigenlijke piëtistische accent bij Amesius noemen, een 
accent, dat Calvijn niet heeft gelegd. Ook bleek het leggen van dit accent een 
begin te zijn van een latere ontwikkeling, waardoor de eenheid van het ge-
loofsobject in gevaar kwam. Wij treffen haar vooral aan bij Schleiermacher1 

en in het negentiende eeuwse Piëtisme2. 
Tenslotte willen wij nog op één ding opmerkzaam maken. Het betreft de 

verhouding tussen boetvaardigheid en geloof, zoals Amesius deze stelt3. 
Doorgaans wordt deze verhouding bij hem aangetroffen in reformatorische 
zin: de bekering geschiedt van Godswege door het geloof in Christus. Aan 
de andere kant is hij geneigd om de boetvaardigheid aan het geloof te doen 
voorafgaan. Amesius maakt dan onderscheid tussen de verandering, die 
plaatsvindt in de boetvaardigheid en die, welke plaats vindt in de heilig
making. In het eerste geval bekeert de mens zich tot een leven met andere 
voornemens en doelstellingen. Daarbovenuit gaat echter de heiügmaking, die 
volgt op het geloof, en die zich voltrekt in een reële verandering in de hoe
danigheden en eigenschappen van de mens4. 

Het valt niet te ontkennen, dat genoemde onderscheiding in latere tijd 
steeds meer ingang heeft gevonden, echter niet ten goede van het geestelijke 
leven, waarvan de eenheid door deze onderscheiding wordt bedreigd. 

Vanuit Amesius' gedachtengang is dit echter wel te verstaan, omdat hij, in 
inhaeremus iis, quae a Deo nobis proponuntur, ita ut Deus ipse sit primum objectum fidei, 
et illud quod proponitur a Deo secundarium. 

1 Vgl. zijn omschrijving van het geloof als „schlechthinnige Abhangigkeit" van God en 
zijn devaluering van de christologie, waarbij de verbinding God-Christus als object van het 
geloof bijna geheel verloren ging. Vgl. Horst Stephan, Die Lehre Schleiermachers von der 
Erlösung, Tübingen, 1901. 

2 Ik denk hierbij vooral aan de bijzondere mystieke ervaring, waarin men „tot het 
Vaderharte Gods" geleid werd. Deze ervaring was de hoogst denkbare, nog uitgaande 
boven die van de rechtvaardigmaking in de vierschaar Gods. 

3 Vgl. O. Ritschl, a.a.O. III, S. 388 en K. Reuter, a.a.O. S. 142. 
4 Medulla, I, 29, 4: Sanctificatio est realis commutatio hominis, a turpitudine peccati in 

puritatem imaginis Dei. Vgl. Ibid., I, 29, 6: Hic namque per sanctificationem non intelligi-
tur ipsa separatio ab usu communi, et consecratio ad usum aliquem singularem, quo sensu 
vox ista saepe accipitur in Scripturis, aliquando externam solam, aliquando internam 
etiam et efficacem separationem designans: sic enim extendi potest ad vocationem, aut 
regenerationem illam primam, qua fldes ut principium vitae novae communicatur... sed 
intelligitur illa hominis mutatio, qua fidelis habet sibi communicatam justitiam aut sanc-
timoniam inhaerentem. 
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navolging van Perkins, reeds veranderingen in de zondaar constateert, die als 
voorbereiding op de wedergeboorte aan de wedergeboorte zelf voorafgaan. 
Deze voorbereiding neemt de hinderpalen, die bij de mens gevonden worden, 
weg. Zoals het hout door de droogte meer geschikt wordt voor het vuur, zo 
maakt de voorbereiding van de zondaar het ontbranden van de levensvonk 
gemakkelijker1. 

Het laat zich verstaan, dat in dit gedachtenklimaat Amesius er gemakkelijk 
toe kon komen om een verandering in de mens te constateren, die niet recht
streeks voortvloeit uit het geloof in Christus, waarbij de vraag opkomt, uit 
welke bron dan deze verandering (bekering) voortkomt. 

Deze vraag vinden wij bij Amesius echter wel beantwoord. De overbren
ging van de zondige, natuurüjke mens in de staat der genade wordt door hem 
nl. niet gezien vanuit Christus, met wie de mens door het geloof verbonden 
wordt, maar wordt door hem beschouwd als een abstracte scheppingsdaad 
Gods, een physische inwerking van God op de mens2. In de mens worden 
bovennatuurlijke krachten ingegoten3, die hun bron vinden in het hoogste 
Zijn4. Er vindt hier dus een abstrahering van de genade plaats, die wij ook 
reeds bij de vroegere gereformeerde scholastieken hebben opgemerkt5. Niet 
meer de geloofsvereniging met Christus is de bron van het nieuwe leven, maar 
dit leven wordt een op zichzelf staand gegeven. Het leven, door God in de ziel 
gelegd, wordt zelfde bron, waaruit o.a. het geloof, als eerste actus, voortkomt6. 

1 Disputatio Theologica De praeparatione peccatoris ad conversionem, Opera V, p. 26 seq. 
th. 8: Hoc autem efficitur per istas praeparationes partim quatenus per illas impedimenta 
varia removentur; sicut informatio in veritate tollit ignorantiam, dolor de peccatis tollit 
voluptatem ex illis perceptam, timor tollit audaciam peccandi et partim quatenus aliquid 
conferunt, cujus usus magnus est in conversione, ut illuminatio, horror peccati, pudor 
turpitudinis ejus, desiderium (quamvis confusum) liberationis, etc. Vgl. ook H. Visscher, 
a.w. bldz. 126. 

2 Vgl. zijn: Theses theologicae de traductione hominispeccatoris advitam, Opera V, p. 73 
seq. 

3 Ibid., th. I, 29: ...hinc physica opus vi, qua praedeterminetur ad ea per physicam vi-
rium ingenerationem; alioqui non ageret, virium defectu. (Deze these is oorspronkelijk 
door Thomas Parker opgesteld, maar door Amesius verdedigd op de Dordtsche Synode, 
Vgl. W. Goeters, a.a.O. S. 66). 

4 Vgl. W. Goeters, a.a.O. S. 66: Denn die Bewegung des Willens zum Vollzuge der Be-
kehrung ist ein wirklicher physischer Effekt des höchsten Seins. 

5 Men diene het woord „physisch" hier wel goed te verstaan. Het heeft niet zozeer te 
maken met een substantieel genadefluïdum of iets dergelijks. Deze aanduiding wil vooral 
wijzen op het goddelijk, bovennatuurlijk karakter van de schenking van dit leven. Vgl. H. 
Heppe, Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche, 1935, S. 407 f., S. 418 f. en H. 
Bavinck, Geref. Dogmatiek, IV, bldz. 67. Het bezwaar richt zich dan ook niet tegen het 
hanteren van de term „physische", maar het bedenkelijke is, dat dè instorting van dit nieu
we leven zo op zichzelf komt te staan, niet voorkomend uit de insitio in Christum en het 
geloof. 

6 Medulla, I, 3, 18: Fides etiam cum sit primus actus vitae nostrae, qua Deo in Christo 
vivimus. 
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Het valt niet te ontkennen, dat wij hier weer in de scholastiek zijn verzeild 
geraakt. Amesius' theologie als theologie van het vrome leven heeft het zuur
desem der scholastiek niet kunnen uitzuiveren. Want ook de ondergrond van 
deze theologie is, ondanks haar voluntaristisch karakter, intellectualistisch 
bepaald1. 

G. Voetius 

We verwonderen ons niet, als wij bemerken, dat de radicaal voluntaristi
sche geloofsbeschouwing van Amesius onder de gereformeerde scholastieken 
enige deining veroorzaakte. Van een figuur als Maccovius was een felle reac
tie zonder meer te verwachten2. Maar ook Gisbertus Voetius (1589-1676), 
die overigens in vele opzichten Amesius kon waarderen en in zijn gerichtheid 
op de praktische vroomheid zich geheel bij hem aansloot3, achtte zijn opvat
tingen over het geloof eenzijdig4. 

In het tweede deel van zijn Disputationes gaat Voetius uitvoerig in op de 
vraag, aan welk geestelijk vermogen het geloof moet worden toegeschreven. 
Onder degenen, die het aan het verstand toeschrijven, noemt hij: Zanchius, 
Beza, Piscator, Perkins, Gomarus, Maccovius en Daniel Dyke. Tegenover 
hen zijn er slechts weinigen, die het geloof plaatsen in de wil. Voetius noemt 
dan Amesius. Tenslotte zijn er nog, die een tussenweg bewandelen en de alge
mene toestemming (assensus generalis) toeschrijven aan het verstand, de bij
zondere toeëigening (applicatio specialis) en het vertrouwen aan de wil5. 

1 H. E. Weber typeert haar als een „intellektualistische Psychologie" (a.a.O. II, S. 136). 
2 Voor de strijd tussen Amesius en Maccovius, zie A. Kuyper Jr., Johannes Maccovius, 

1899, bldz. 315-396. 
3 Deze tweeledige beoordeling van Amesius is voor Voetius karakteristiek, omdat zijn 

theologie zich kenmerkt door een dualisme, waardoor hij aan de ene kant kan doorgaan 
voor de kampioen van de gereformeerde scholastiek, terwijl hij aan de andere kant een 
grondlegger en voorman is geweest van het gereformeerd Piëtisme in Nederland. Zö rekent 
Ritschl Voetius en zijn geestverwanten onder de Piëtisten (A. Ritschl, a.a.O. I, S. 102-111). 
A. C. Duker wijst dit echter af, en voert aan, dat Voetius beslist niet anti-dogmatisch was, 
hetgeen kenmerkend mag heten voor het Piëtisme. Duker rekent Voetius dan ook tot de 
scholastieken (A. C. Duker, Gisbertus Voetius, II, bldz. 235). Het gereformeerd Piëtisme 
kenmerkt zich echter niet door een anti-dogmatisme, maar wel door praktische vroomheid. 
Daarom kan Voetius zowel scholasticus als piëtist genoemd worden. Dit bewijst echter 
tegelijkertijd, dat wij de gereformeerde scholastiek en het gereformeerde Piëtisme niet al te 
streng kunnen scheiden. Het gereformeerd Piëtisme wil geen correctie zijn op, maar een 
aanvulling van de scholastieke leer. Daarom is juist de figuur van Voetius bij uitstek re
presentatief, omdat hij een scholastiek gerichte wetenschappelijkheid heeft weten te verbin
den met een zich toeleggen op en een stimuleren van de praktische vroomheid, hiermee in 
praktijk brengend, wat hij als het beginselprogram van de gereformeerde wetenschapsbeoe
fening beschouwde: namelijk, de wetenschap met de vroomheid verbonden. Vgl. zijn inau
gurele oratie, die de titel droeg: Depietate cum scientia conjungenda (Zie A. C. Duker, a.w., 
II, bldz. 2). 

4 Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 62 f. 
5 Selectarum Disputationum theologicarum, 1669, V, p. 289. 
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Vervolgens gaat Voetius Amesius bestrijden. Allereerst wijst hij erop, dat 
het rusten in God, dat Amesius als de centrale inhoud van het geloof ziet, niet 
zonder meer geüjk is aan het rusten van de wil, omdat deze laatste daaruit 
bestaat, dat wij toestemmen en aannemen die speciale waarheid, die door de 
Heilige Geest in ons is geponeerd en betuigd: nl., God is uw God, Christus is 
uw Zaligmaker1. Maar afgezien daarvan, het rusten in God kan niet in aan
merking komen als de wezenlijke inhoud van het geloof. Maar dit is er veel
eer een gevolg van2. De eigenlijke geloofsdaad is de zekere toestemming van 
het heil in Christus. En door dit geloof komt het vertrouwend rusten in God 
tot stand3. 

Gezien deze reactie op Amesius, valt het te verwachten, dat Voetius zijn 
eigen geloofsbeschouwing op scholastieke wijze uiteenzet. Duidelijk blijkt dit 
reeds uit de wijze, waarop hij de anthropologische zijde van het geloof be
nadert. Voetius maakt hier vele onderscheidingen. De wortel (radix) van het 
geloof wordt in de mens ingeplant bij zijn wedergeboorte4. Van deze weder
geboorte is het geloof niet de oorzaak, maar het einddoel en het gevolg5. 
De wortel van het geloof kan dus slechts in oneigenlijke zin geloof genoemd 
worden. Ze staat in verhouding tot het geloof zelf, als het zaad tot de boom, 
het ei tot de hen, de knop tot de bloem6. 

Deze wedergeboorte wordt door Voetius abstract en substantieel be
schouwd7. Het is de „genadekiem", door God de mens ingestort, die lange 
tijd in het hart kan sluimeren, zonder dat zij in de daadwerkelijke bekering 
tot openbaring komt. In deze zin kan zelfs van de moordenaar (Luc.23:33) 

1 Ibid., V, p. 290. 
2 Ibid., V, p. 290: ...inniti non actum esse elicitum fidei proprie acceptae; sed potius esse 

actum elicitum fiduciae, qui concomitatur aut consequitur actum fidei, certi assensus... 
Voetius onderscheidt de „ratio" of „actus formale fidei" en het „necessarium adjunctum", 
of ook het „essentiale constitutivum" en het „essentiale consecutivum" (Ibid, V, p. 297). 
Het vertrouwen is dus wel een bestanddeel van het geloof, maar dan in die zin, dat het nood
zakelijkerwijs uit het geloof volgt. Vgl. ook C. Poudroyen, Catechisatie, 3e druk, 1659, 
bldz. 196. Poudroyen heeft de catechismusverklaring van Voetius opnieuw uitgegeven, die 
haar ook heeft gecorrigeerd en met een voorwoord verrijkt. 

3 Ibid., V, p. 290: ...ita ut fiduciae actus sit per fidem et post fidem specialem etappli-
cantem. 

4 Disp. II, p. 499. Voetius maakt hier in navolging van Perkins onderscheid tussen de 
gratia prima en - secunda. De gratia prima realiseert zich in de wedergeboorte, de gratia 
secunda in de daadwerkelijke bekering (Ibid. II, p. 509). 

5 Ibid., II, p. 442. 
6 Ibid., II, p. 499. Sed hoc monemus, non nisi analogice, et improprie per metonymiam 

causae seu principii, hanc vocari posse fidem; formaliter enim non magis est fides, quam 
semen est arbor, aut ovum est pullus, aut bulbus est flos. 

7 Ibid., II, p. 413: Probl. Quod et quale sit charisma, quod electum foederatum et in 
infantia regenitum ab omnibus aliis turn reprobis, turn electis non foederatis distinguit? 
Resp. Non est actio: nee habitus proprie sic dictus qui inclinet et facilitet potentiam: sed 
partim relatio, partim qualitas seu facultas spiritualis in mente et voluntate, ex qua tan-
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worden aangenomen, dat hij van zijn prilste jeugd wedergeboren is ge
weest1. 

Deze wortel van het geloof is dus een op zichzelf staande grootheid, van-
waaruit bij de bekering een geschiktheid (dispositio) ontstaat om te geloven2. 
Deze geloofsgeschiktheid groeit dan uit tot de „habitus" van het geloof. De 
verhouding tussen dispositie en habitus kan het beste worden weergegeven 
als die tussen een wezenlijk en een volgroeid geloofsvermogen3. De habitus 
van het geloof is dan de bron, van waaruit de geloofsdaden opkomen4. 

Wat die geloofsdaden betreft, spreekt het, gezien het bovenstaande, van 
zelf, dat Voetius deze toeschrijft aan het verstand, hoewel hij de drijfveer van 
de wil, die daarachter steekt, niet wil verwaarlozen5. Voetius wil eigenlijk een 
verbinding tussen verstand en wil aanbrengen, maar waarbij het verstand de 
prioriteit moet behouden6. 

quam ex semine quodam et potentia materiali (ita loquar) actuales dispositiones, et habitus 
per impressionem et infusionem Spir. S. suo tempore suscitantur; hoc est, dependenter ab 
iis, et in iis generantur atque introducuntur. Vgl. J. G. Woelderink, Het Doopsformulier, 
bldz. 224. 

1 Het is duidelijk, dat Voetius hier een ander wedergeboortebegrip huldigt dan Calvijn 
en zijn directe volgelingen. Calvijn verstond de wedergeboorte in ruimere zin en betrok 
haar op het gehele leven van de christen. Vgl. H. Bavinck, a.w. IV, bldz. 58 en G. Oorthuys, 
De betekenis van het nieuwe leven volgens Calvijns Institutie, in O.E. V., 1938, bldz. 246. Door 
de strijd met de Remonstranten is men de wedergeboorte steeds meer in engere zin gaan 
beschouwen. Men bedoelde dan met de wedergeboorte het eerste begin van het nieuwe 
leven, door God in de zondaar verwekt. Het is echter te betreuren, dat deze ontwikkeling 
zich heeft voorgedaan, omdat daardoor de mogelijkheid geschapen werd (en die bij Voetius 
tot werkelijkheid wordt), dat de wedergeboorte te ver van het geloof komt af te staan, en 
daarmee van Christus zelf en zijn Woord. 

Voor de ontwikkeling van het wedergeboortebegrip leze men: H. Bavinck, Roeping en 
Wedergeboorte, 1903, bldz. 76 v.v. Voor het wedergeboortebegrip speciaal van Voetius 
bldz. 87 v. Vgl. ook A. Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest, 1927, bldz. 442. De theo
logische bezinning is door genoemde onderscheiding niet helderder geworden. Duidelijk 
blijkt dit o.a. uit het boek van D. J. de Groot, die, aan de ruimere opvatting willende vast
houden, daarom spreekt van de wedergeboorte in haar eerste, tweede en derde stadium 
(D. J. de Groot, De wedergeboorte, bldz. 180 v.v.). 

2 Disp. II, p. 499: Est dispositio per vocationem efficacem et actualem conversionem 
ordinario indita atque infusa: quam ab habitu postea mediantibus actibus atque exercitiis 
efformato distingui ex 1 Cor. 3:1,2, etc. nobis colligere videmur. 

3 Ibid., II, p. 499: Habitus stricte dictus (nam laxe etiam dispositio est habitus) est fir-
mata et virilis fides, quae exercitiis pietatis provecta, tentationibus exercita, facilius et per-
fectius actus suos elicit. 

4 lbid., II, p. 499: Fides viva seu salvifica distinguitur in potentiam, dispositionem, 
habitum, actum. De volgorde is dus: radix fidei (in de wedergeboorte), dispositio fidei (in de 
daadwerkelijke bekering), habitus fidei (de volgroeide dispositie), actus fidei (uit de habitus 
voortvloeiend). 

5 Ibid., II, p. 500: Est autem hic actus fidei proprie et accurate loquendo in intellectu, 
quamvis non sit absque praevio actu voluntatis. 

6 Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 63. 
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Ook in deze geloofsdaden gaat Voetius opnieuw onderscheidingen aan
brengen. Zo spreekt hij van voorafgaande, wezenlijke en navolgende daden 
van het geloof1. In de voorafgaande geloofsdaden dient dan weer te worden 
onderscheiden tussen algemene en bijzondere, waarvan alleen de laatste aan 
de zaligheid verbonden zijn2. De algemene voorafgaande geloofsdaad bestaat 
uit het algemene besef, dat wie in Christus gelooft zal leven. De bijzondere 
voorafgaande daad is het verlangen naar zulk een geloof3. De wezenlijke ge
loofsdaad is de aanneming van Christus tot rechtvaardiging4: ik geloof in 
Christus, ik eigen mij zijn weldaden toe5. 

Tot de derde categorie behoren die geloofsdaden, welke op deze wezenlijke 
daad volgen. Ook hier moet weer worden onderscheiden. Voetius noemt nl. 
de daad, die uit het geloof op natuurlijke wijze voortvloeit, en die, welke aan 
het geloof wordt bevolen6. Tot de eerste behoort de reflexieve daad, die voert 
tot de zekerheid des geloofs7. De reflexie bestaat uit het maken van de sluit-
rede (syllogismus spiritualis): voor allen, die geloven in Christus, is Christus 
de zaligmaker, voor hen is Christus gestorven en aan hen zijn de zonden ver
geven. Ik geloof in Christus. Dus kan de conclusie getrokken worden: ik ben 
zeker van mijn behoud, want ik heb in Christus geloofd en zijn weldaden aan
genomen8. 

Aan deze reflexieve geloofsdaad zijn dan weer de twee daaruit voort
vloeiende daden verbonden: vertrouwen9 en vreugde. 

1 Disp. II, p. 501 seq.: Est ergo actus fidei quacunque ratione ita dictus triplex, praesup-
positus seu disponens, formalis, et consecutivus. 

2 Ibid., II, p. 501: Illi sunt vel generales seu communes, vel speciales seu proprii conver-
tendorum et salvandorum; quorum posteriores infallibilem cum salute habent connexio-
nem, priores non habent. 

3 Ibid., II, p. 502. 
4 Dat Voetius deze wezenlijke geloofsdaad plaatst in de toestemming, bewijst, dat hij 

deze toestemming, als acte van het verstand, toch niet alleen intellectualistisch ziet, maar 
er een persoonlijk existentieel karakter aan toekent. Vgl. Ibid., II, p. 500: Est autem ille 
actus, persuasio seu certus assensus, quod Christus sit meus Salvator, Deus sit Deus meus 
in Christo, atque adeo omnes promissiones Euangelii ad me pertineant. 

Van deze wezenlijke geloofsdaad zegt hij verder: Ille est unicus, qui per diversos turn 
respectus, turn gradus distingui potest, sed multiplicari nee potest, nee debet; quippe qui 
forma ac specie unicus sit et consequenter cujus effectus formalis proximus (qui est unio 
cum Christo et justificatio) sit unicus. Hiermee heeft Voetius dus de veelheid en de eenheid 
van het dadelijk geloof verbonden. 

5 Ibid., II, p. 502: Ego illum fide recipio et mihi applico. 
6 Ibid., II, p. 501: Actus fidei consecutivos distribuimus in elicitos, et in imperatos. 
7 Ibid., II, p. 501: Certitudo, seu assensus, quo certo statuimus Christum pro nobis 

mortuum, nobis esse remissa peccata. 
8 Ibid., II, p. 502: Certum est remissa mihi esse peccata et Christum esse servatorem 

meum, ego enim illum fide recepi et mihi applicui. 
9 Voetius weet zich op dit punt één met Beza, Zanchius en Piscator tegenover hen, die de 

fiducia tot de eigenlijke daad van het geloof maken. Vgl. Ibid., II, p. 501. 
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De aan het geloof bevolen geloofsdaden bestaan uit de deugden, die op het 
geloof moeten volgen, zoals hoop, liefde en gehoorzaamheid1. 

Voetius houdt zich ook bezig met de vraag, hoe wij er zeker van kunnen 
worden, dat ons geloof echt is. Hij begint dan met klem te zeggen, dat deze 
vraag noodzakelijk gesteld moet worden2. En het antwoord verkrijgen wij 
door de tekenen (signa) na te gaan, waardoor het ware geloof zich kenmerkt. 

Voetius gaat dan maar weer onderscheidingen maken3. Er zijn tekenen, die 
aan het geloof voorafgaan: 1. Heilzame wanhoop. 2. Droefheid naar God 
vanwege de zonde. 3. Ernstig en oprecht verlangen4. Er zijn tekenen, die op 
het geloof volgen: 1. IJver tot vroomheid. 2. Strijd tussen vlees en geest. 
3. Lijdzaamheid5. Er zijn de eigenlijke tekenen van het geloof: 1. Het ge
tuigenis van de Heilige Geest met onze geest. 2. Het getuigenis van onze 
wedergeboren conscientie met het gevoel van vreugde6. 

Er zijn ook nog tekenen, waaruit het verschil blijkt tussen de werkingen 
van de Heilige Geest en de valse geest: 1. De vertroosting van de Heilige 
Geest in stormachtige gewetensconflicten. Satan geeft deze troost niet. 2. De 
Heilige Geest doet de rechtvaardiging en de heiliging altijd samengaan. 3. Het 
getuigenis van de Heilige Geest komt altijd uit het Woord op en gaat nooit 
buiten het Woord om7. 

Verblijdend is het te horen, dat Voetius het getuigenis van de Heilige Geest 
bindt aan het Woord, terwijl ook de nauwe verbondenheid van rechtvaardi
ging en heiliging voluit reformatorisch mag heten. Maar aan de andere kant 
blijkt uit alles, hoezeer Voetius de genade ziet als een „donum internum", dat 
zich naar buiten en naar binnen in tekenen openbaart8. 

Vandaar dan ook, dat Voetius de ontwikkeling van het geloof op zulk een 
naturalistische wijze kan beschrijven. Hij ziet overeenkomst met het leven in 
algemene zin, dat van de plant via het animale zich ontwikkelt tot het leven 
van de mens9. Zo gaat het ook in het geloof toe. Er is een volgorde, logisch en 

1 Ibid., Il, p. 501. 
2 Ibid., II, p. 504: Semiotica fidei docet modum explorandi non ipsos; an simus in fide. 

Est autem haec praxis sane utilis et necessaria, atque adeo frequenter, distincte, accurate, et 
operose concionibus, lectionibus, catechizationibus turn in scholis sive majoribus sive 
minoribus turn in ecclesiis tradenda methodo et modo tali, qui auditorum captui et memo-
riae optime conveniat. 

3 Ibid., II, p. 505: Het gaat om de signa, turn fidei, cujuscunque in genere, turn fidei 
firmae et vividae in specie, turn speciatim obsignationis divinae, et testimonii Spir. Sancti 
in cordibus fidelium. 

4 Voetius sluit zich hier aan bij Perkins (Werken, III, bldz. 127). 
5 Disp. II, p. 505. 6 Ibid., II, p. 505. 7 Ibid., II, p. 505 seq. 
8 Deze omkering in de weg des geloofs van het woord der belofte naar de inwendige ge

nade is het punt, waar de scholastiek de Reformatie heeft verloochend. Vgl. J. G. Woelde-
rink, a.w. bldz. 229. 

9 Disp., II, p. 509: Atque hactenus vita hominis regeniti conversi, quam comparo vitae et 
actionibus vitalibus turn vegetativis turn sensitivis seu animalibus in foetu humano jam 
animato. 
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temporeel. Het ene volgt op het andere1, en zo ontwikkelt het ingestorte 
leven zich tot geloof. Dan volgen weer vele onderscheidingen: 1. Horen van 
de Wet. 2. Overtuiging van zonde. 3. Droefheid van het hart. 4. Horen en 
opmerken van de genezing, die in Christus ligt. 5. Zich richten op de genoeg
zaamheid van Christus. 6. Aanneming van Christus. 7. Geloven in (de aan
neming van) Christus. 8. Twijfelen aan alles, wat buiten Christus is. 9. Het 
zoeken van middelen om de beloften des te krachtiger zich toe te eigenen. 
10. Alle middelen wegwerpen, die buiten Jezus omgaan. 11. Opnieuw strijd 
tussen hoop en vrees. 12. Opnieuw heilzame wanhoop en de enige hoop 
richten op de genade Gods in Christus, die de wanhoop buitensluit. 

Wanneer het geloof dan eenmaal aanwezig is, komt er weer een nieuwe ont
wikkeling op gang. Het geloofsleven kan daarbij worden gezien, als voort
komend vanuit zijn effectief beginsel, de Heiüge Geest, die de bekering tot 
stand brengt, of als voortkomend vanuit zijn formeel beginsel, de wederge
boren en bekeerde mens2. 

In het eerste geval vindt de ontwikkeling aldus plaats: 1. Christus verlicht 
en beweegt het verstand door een beweging van de tweede genade, objectief en 
moreel, als morele oorzaak, en stelt deze bijzondere waarheid hem voor: 
Christus is uw zaligmaker, en God is uw God vanwege Christus. 2. Eveneens 
buigt Hij de wil en verlicht het verstand door een physische en krachtige be
weging en geeft hem door een krachtige en liefelijke overtuiging zekerheid 
van bovengenoemde waarheid. 3. Ook maakt Hij door een niet slechts mo
rele, maar ook physische reflexieve beweging en aanraking, het verstand, dat 
reeds, krachtig overtuigd zijnde, gelooft en de goddelijke trekking gevolgd 
heeft, zeker en doet hem duidelijk weten en gevoelen, dat hij Christus door 
het geloof heeft ontvangen en terecht bovengenoemde waarheid heeft toege
stemd. En dit is het getuigenis van de Heilige Geest, waar Rom. 8:15, 16 van 
spreekt3. 

In het tweede geval, uitgaande dus van het formele beginsel, de wederge
boren mens, wil Voetius weer onderscheiden tussen de nieuwe wedergeboren 
mens, en het wedergeboren verstand4. De bekeerde mens ontvangt een god
delijke en geheime aanraking van de Geest en komt dan tot de daad van het 
geloof, evenals de „habitus" tot daad overgaat5. 

1 Ibid., II, p. 508. 
2 Ibid., II, p. 509: Nunc sequitur... vita et actus fidei salvificae et justificantis... Conside-

rari potest haec vita fidei... vel respectu sui principii effectivi, Spiritus scil. Sancti converten-
tis; vel respectu sui principii formalis, hominis scil. regeniti et conversi. 

3 Ibid., II, p. 509. 
4 lbid., II, p. 509: Posteriori modo si consideretur, formale principium est vel quod vel 

quo. Illud est vel propinquum homo novus...: vel proximum, mens regenita et conversa. 
5 Ibid., II, p. 509: Hoc ergo ordine homo conversus divinum atque arcanum Spiritus seu 

gratiae secundae tactum, impulsum, motum recipit et actus agit, hoc est actum fidei elicit; 
et hoc ordine, secundum haec momenta atque instantia naturae (prius enim et posterius 
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Psychologisch voltrekt dit zich als volgt: 1. Er vormt zich een oordeel van 
de geest over de waarheid, die aanvaard moet worden: Christus is mijn zalig
maker. 2. Daarop volgt de positieve daad van de wil: geloof in Christus. 
3. De aarzelende daad van het geloof in de aanneming van Christus, waarop 
niettemin de rechtvaardiging volgt. 4. Steeds sterkere geloofsdaden. 5. Deze 
worden verzegeld door de Heilige Geest1. 6. Er komt meer bewustheid van 
het geloof en vreugde. 7. De reflexieve daad, die de zekerheid tot gevolg 
heeft. 8. Strijd en overwinning van het geloof ten opzichte van de zonde. 
9. De vernieuwing van het geloof en de dageüjkse oefening ervan door medi
tatie, zelfonderzoek, enz. 10. Vernieuwing van het geloof door boetepraktijk 
en vroomheid. 

In dit verband kunnen wij ook de verschillende trappen en maten noemen, 
die Voetius in het geloof constateert. Zo is er bij hem sprake van een zwak en 
sterk, een geschud en vaststaand, een gevoelig en ongevoelig, een verlangend 
en bezittend geloof. Wat het laatste betreft, sluit Voetius zich bij Perkins aan, 
wanneer hij zegt, dat het verlangen naar genade en geloof door God wordt 
beschouwd als het bezitten ervan, terwijl Voetius daarbij dan nog de onder
scheiding maakt van een verlangen naar de zaak, die reeds geloofd wordt èn 
naar de geloofsdaad zelf. Beide zijn echter tekenen, dat er reeds geloof is, hoe
wel het vaak vanwege de duisterheid en zwakheid en bestrijding als zodanig 
niet wordt opgemerkt2. 

Overzien wij dit alles, dan komen wij ervan onder de indruk, dat Voetius 
het geloof zo verregaand en diepgaand analyseert, en in zovele onderschei
dingen uiteenrafelt. De oorzaak daarvan ligt in zijn intellectualistisch-scho-
lastieke visie op het geloof en de genade, daarbij uitgaande van de ervaring 
van de gelovige. Toch is het niet alleen dit motief, dat wij mogen noemen. Ook 
heeft Voetius daarmee willen aantonen, dat het geloof niet onder één noemer 
is te vangen, zoals Amesius dit wel trachtte te doen. Zoals Perkins, is ook 
Voetius de man van de pluraliteit. En velen na hem meenden, dat op deze ma
nier inderdaad het geloof alleen op adaequate wijze kon worden omschreven. 

Joh. Coccejus 

Hoewel wij niet kunnen spreken van „de school van Amesius", is het toch 
onmiskenbaar, dat de invloed van Amesius' theologie het duidelijkst valt 
waar te nemen bij Johannes Coccejus (1603-1669) en zijn volgelingen3. Dit 

tempore hic non dignoscimus, saltem non determinamus) habitus fidei impressus e poten-
tia in actum deducitur. 

1 Voetius laat de verzegeling ook gepaard gaan met de reflexieve geloofsdaad: Disp., II, 
p. 500: Et hoc respectu actus fidei specialiter vocari solet obsignatio quam innui putamus. 

2 Ibid., II, p. 500. 
3 De invloed van Amesius valt ook buiten de vertegenwoordigers der foederaaltheologie 

op te merken. Wij wezen reeds op Petrus van Mastricht, die in zijn Theoretico-Practica 
Theologia zeer sterk door Amesius is beïnvloed, hoewel hij tevens uitgesproken anti-cocce-
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treedt niet alleen naar voren in de overeenstemming die er bestaat in de af
wijzing der scholastieke theologie, hoewel deze afwijzing bij Coccejus een ge
heel andere vorm heeft aangenomen dan bij Amesius1, maar ook, wat de in
houd der leer zelf betreft, komt deze overeenstemming op vele punten tot 
openbaring. Zo wordt o.a. ook door Coccejus een nauwe betrekking gelegd 
tussen de theologie en het vrome leven2, waardoor het piëtistisch karakter, 
dat aan Amesius' theologie zozeer eigen was, ook bij Coccejus is terug te 
vinden. 

Vooral echter kunnen wij de invloed van Amesius opmerken, wanneer wij 
de geloofsbeschouwing van Coccejus onder de loep nemen. Dit blijkt al dade
lijk daaruit, dat, evenals Amesius, ook Coccejus in de bepaling van het subject 
van het geloof, aan de wil van de mens de voorkeur geeft. Niet dat de wil in 
dit opzicht alleen genoemd dient te worden, want het geloof is het geloof van 
het hart3 en beheerst dus de gehele ziel, en kan niet uitsluitend aan één enkel 
vermogen worden toegeschreven4. Maar in dit geheel heeft de wil toch de 
voorrang boven het verstand, omdat niet de verstandsacte, die door de wil 
veroorzaakt wordt, ons met Christus verbindt, maar de wilsacte5. 

Evenals bij Amesius moest dit voluntaristisch uitgangspunt bij Coccejus 
een devaluering van de geloofskennis ten gevolge hebben. Hij komt er dan 
ook gemakkelijk toe, om aan de fides implicita een legitieme plaats toe te 
kennen, waarbij, in de vaststelling van de waarheden, die al of niet nood
zakelijk gekend moeten worden, een intellectualistische visie op het schrift
getuigenis duidelijk naar voren treedt6. 

jaan was. Vgl. C. Sepp, Het Godgeleerd Onderwijs in Nederland, Leiden 1874, II, bldz. 346 
en A. Ypey, Beknopte letterkundige Geschiedenis der systematische Godgeleerdheid, Haar
lem 1795, II, bldz. 122. 

1 De foederaalmethode, die Coccejus gevolgd heeft, was bedoeld als een vervanging van 
het heersende scholastieke systeem door een bijbelse theologie. Vgl. A. Ypey, a.w. II, bldz. 
71,79; C. Sepp, a.w. II, bldz. 62 v.v.; H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, I, bldz. 183; L. Knap
pert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, I, Amsterdam, 1911, bldz. 265 v. 

2 Aphorismi per universam theologiam breviores, Opera omnia theologica, 1701, VII, 
disp. 1,1: Theologia est doctrina secundum veram pietatem, h.e. apta et conveniens instillan-
dae pietati sive verae religioni ad consolationem certam in hac vita et salutem aeternam in 
posterum... 

3 Summa Theologiae ex Scripturis repetita, VII, Cap. 46, 44: Cordi Scriptura assignat 
fidem. 

4 Ibid., 46, 44: ...fidem non dici unum simplicem habitum, sed quasi aggregratum quid, 
mutationem totius animae importans. 

5 Ibid., 46,44: ...quod voluntas agit movendo intellectum ad suum opus, etiam appellari 
fidem vel credere; et ostendatur id, quod agit intellectus, non proprie aut principaliter nos 
Christo jungere. 

6 Ibid., 46, 33-36. Coccejus beantwoordt in deze par. de vraag: Quarum veritatum 
notitia requiratur ad fidem? Vgl. G. Hoffmann, a.a.O. III, S. 331 f.f. Coccejus komt hier
door in strijd met Zond. 7 van de Heid. Catech., waar gesproken wordt van een voor waar-
achtighouden van alles, wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Coccejus spreekt van 
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Dit zelfde intellectualisme bepaalt ook de waardering van de geloofs
kennis. Want eigenlijk kan er van geloofskennis als zodanig niet gesproken 
worden. Wel veronderstelt het geloof een zekere kennis1, omdat men nu een
maal niet in iemand of iets kan geloven, voordat men er kennis van genomen 
heeft2, maar deze kennis op zichzelf is nog geen geloof3. Geloofskennis wordt 
zij pas dan, wanneer de vaste toestemming ermee gepaard gaat, of, zoals de 
Catechismus het uitdrukt, wanneer zij wordt tot een zekere kennis4. Het 
zwaartepunt komt dus in de toestemming te liggen, hetgeen, gezien Coccejus' 
beklemtoning van de wil, te verwachten was. Dit wilskarakter wordt dan ook 
sterk geaccentueerd5. Want er is ook een toestemming van de waarheid Gods 
mogelijk, waarbij men toch niet deze waarheid wenst. Denk aan het geloof 
der duivelen6. Maar de ware toestemming wil de waarheid Gods, bemint haar 
en doet de ziel naar haar uitgaan. De ware toestemming van de waarheid ver
bindt zich met de liefde tot de waarheid. Toestemmen is waarderen. En het er 
niet aan kunnen twijfelen wordt daardoor tot een er niet aan willen twijfelen7. 
Zo geeft het geloof God de eer. Want wie Gods waarheid aanvaardt, die be
mint Gods deugden, die daarin zich openbaren8. 

Deze nauwe verbinding van geloof en liefde troffen wij ook reeds bij Ame-
sius aan, hoewel zij bij Coccejus nog sterker wordt geaccentueerd. Voor de 
Coccejanen is deze verbinding kenmerkend gebleven, terwijl zij door de Voe-
tiaanse theologen werd afgewezen9. 

de kern van Gods Woord en deszelfs fundament. Volgens hem wil de Catechismus hiermee 
niet bedoelen, dat er in niemand een vast geloof is, in wie geen kennis is van alle dingen, 
welke in het Woord vervat worden, maar, dat degene, die een waarachtig geloof heeft, 
tegen geen gedeelte van het goddelijk Woord, dat hij bevat heeft, tegenstreeft, en ook, dat 
in het waarachtig geloof een deugdelijke toestemming is van alle dingen, welke ook door 
het Woord Gods kunnen geopenbaard worden. Vgl. zijn De Heydelbergse Catechismus der 
Christelijker Religie, vert. door Abraham van Poot, 1679, bldz. 38. 

1 Summa Theologiae, VII, 46, 31: ...fidem praesupponere notitiam quandam. 
2 Ibid., 46, 31: Nosse sane oportet, cui crediderimus et quid crediderimus. 
3 Ibid., 46, 32: Fatemur, notitiam dogmatum credendorum non statim esse fidem. 
4 Ibid., 46, 32: Catechesis nostra fidem dicit non notitiam: sed certam notitiam, sive 

cognitionem, qua quis certus fit, et non dubitat et firmiter assentitur. 
5 Ibid., 46, 45: Est igitur voluntarius assensus. 
6 Ibid., 46, 45: Sed ac cogitur assentiri, qui convincitur esse vera, quae vera esse nollet 

Ita daemones credunt Deum esse. 
7 Heyd. Catech., bldz. 38: Maar een toestemming is, wanneer wij dat, waaraan wij niet 

kunnen twijfelen, zo beminnen, dat wij daaraan ook niet willen twijfelen. 
8 Summa Theologiae, VII, 46,46: Neque aliter esse potest, quum in eo, quod Deus testa-

tur, sit manifestatio gloriae Dei, atque adeo fides sit amor gloriae Dei, non tantum ut 
veracis in verbo, sed ac virtutes suas per testimonium patefacientis. Sic, qui credit, dicitur 
dare gloriam Deo, Rom. 4:20. 

9 Deze verbinding van geloof en liefde troffen wij ook aan bij de Coccejanen Joh. Brau-
nius (De Doctrina foederum sive systema theologiae didacticae et elencticae, I, 3, 8, 13), die 
de liefde tot Jezus Christus de tweede wezenlijke daad van het geloof noemt, en Fr. Bur-
mannus (Synopsis Theologiae, 1681, pag. 186), die de liefde met de fiducia verbindt. Daar-
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Coccejus moet er dan ook voor waken, dat hij vanwege deze nauwe be
trekking tussen geloof en liefde, niet onder de verdenking van roomse sym
pathieën valt. Vandaar dat hij ook uitdrukkelijk het onderscheid tussen deze 
twee noemt. De liefde tot God en de naaste moet niet als een verdienste of 
waardigheid, maar als een vrucht van het geloof worden gezien1. En ook 
moet er volgens hem onderscheid gemaakt worden tussen de liefde tot God, 
voorzover Deze zich door het getuigenis aanbiedt tot het sluiten van het ver
bond èn de liefde tot Gods eigenschappen en werken en tot de naaste alsmede 
de vurige liefde, waartoe wij overigens wel kunnen geraken en de rustige ge
nieting, waarin wij ons in God vermaken2. In het geloof gaat het om de liefde, 
die de vereniging met God zoekt, de amor unionis. 

Ook in de bekering neemt bij Coccejus de liefde een grote plaats in3. Deze 
bekering bestaat uit twee elementen: de af sterving van de oude mens en de 
opwekking van de nieuwe mens. Coccejus stelt daarbij de vraag, welke van 
deze twee voorop gaat. Hij antwoordt: de vernieuwing, die bestaat uit de 
liefde tot God, is de oorzaak ervan, dat de oude haat tegen God verdwijnt4. 
Want de duisternis wordt alleen door het licht verdreven, de dood alleen door 
het leven. Daarom is in de bekering dit het eerste, dat de zondaar God begint 
lief te hebben5. En deze liefde vindt dan weer haar plaats in het geloof. Der
halve is het geloof het begin der bekering6. 

Naast de liefde wordt door Coccejus ook de vrees met het geloof verbon
den, waardoor wij ons aan God en zijn gerechtigheid onderwerpen7. Deze 
vrees is niet een vrezen voor de toorn van God, waardoor wij van God weg
vluchten, noch een angst om tot God te naderen, maar ze is de verootmoedi
ging van het hart vanwege de grootheid, heiligheid en barmhartigheid Gods 

tegenover wijst o.a. de Voetiaan Joh. a Marck de liefde als geloofsdaad af (Compendium 
Theologiae Christianae, 1690, c. 22, 21). Later ook L. van Groenewoud tegenover F. A. 
Lampe (Vgl. L. van Groenewoud, Een nauwkeurige behandeling van het zaligmaakende 
geloov, Leiden 1762, bldz. 59 v.). 

1 Summa Theologiae, VII, 46, 54: Charitatem autem crescentem in Deum ac proximum 
et nos addimus fidei non ad meritum et dignitatem, sed ut fructum. 

2 Ibid., 46, 47: Amor Dei, ut se per testimonium afferentis ad foedus, distinguitur ab 
amore omnium attributorum Dei et operum ejus et proximi: et ab ardore, in quem excres-
cimus, et a tranquilla suavitate, qua in Deo deliciamur. 

3 Coccejus behandelt in zijn Summa Theologiae de resipiscentia (c. 45) en de regeneratio 
(c. 44) apart. Hij zet deze beide echter in één verband met het geloof onder de locus De 
initio Sanctificationis. De sanctificatio is dus het totaalbegrip, dat de gehele verlossing be
vat: Summa verbi gratiae comprehenditur hoc verbo: Ego Jehovah sanctifico vos, Ex. 31:13 
(c. 44,1). Ook de justificatio wordt een sanctificatio quaedam genoemd (c. 44, 3). 

4 Summa Theologiae, VII, 45, 8: Tarnen novitas amoris Dei est causa abolendi vetusta-
tem odii Dei. 

5 Ibid., 45, 9: Ideo necessario primum id in conversione est, per quod peccator Deum 
incipit amare. 

6 Ibid., 45, 9: Fides igitur est conversionis initium. 
7 Ibid., 46, 48: Fides autem etiam in timore Dei est. 
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en tegelijk ook een ernstig en zorgvuldig zoeken om door God behouden te 
worden1. Het is een vrezen vanwege het Woord van de God des verbonds, die 
de zondaar aanspreekt, met hem zijn verbond wil sluiten en hem zijn genade 
en waarheid toont2. 

Echter neemt vooral het vertrouwen in het geloof een belangrijke plaats in, 
zonder welke geen vaste toestemming kan bestaan. Ook Coccejus maakt hier
bij de onderscheiding van een toevluchtnemend en verzekerd vertrouwen. Het 
eerste bestaat uit een niet twijfelen aan de waarheid van dit algemene woord: 
gelukzalig is hij, die tot Hem zijn toevlucht neemt (Ps.2:12). Degene, die dit 
vertrouwen bezit, weet dat, wanneer hij hongert en dorst naar de gerechtig
heid, hij niet tevergeefs tot God zal vluchten. En inzoverre hij inderdaad tot 
Hem vlucht, wordt hij ook verblijd. Maar zulkeen blijft dan toch bekommerd, 
omdat hij niet tot God loopt, gelijk zo'n grote genade waard is, en is daardoor 
minder blij dan hij zou kunnen zijn. Hij heeft Christus wel, maar tegelijk 
vreest hij, dat hij Hem niet genoeg aangenomen heeft. 

Daarnaast is er het verzekerd vertrouwen. Degene, die dit vertrouwen be
zit, is gelijk aan iemand, die in een kasteel zich bevindt en, alle vrees afgelegd 
hebbend, alleen maar verheugd en blij is. Wie dit kent, bevindt zich in een 
bijzonder gelukkige toestand. Hij heeft God lief als zijn Vader3. 

Uit dit alles kunnen wij reeds bemerken, dat het geloof bij Coccejus een 
bevindelijk karakter draagt. Ook daarin volgt hij Amesius. Het geloof doet 
zich krachtig gevoelen, en door het geloof zien wij als van verre het hart van 
God en de hemel geopend4. De Geest van het geloof is dan ook de verzegeling 
in Christus5. Ook naarmate de vruchten van het geloof toenemen, de lijd
zaamheid en de liefde tot de naaste, in die zelfde mate groeit de volle ver-
zekerdheid. 

Er is dus een toeneming in het geloof. Het eerste werk van het geloof is alle 
eigen gerechtigheid verwerpen en naar de gerechtigheid Gods hongeren en 
dorsten. Dit gaat gepaard met de vaste overtuiging, dat allen, die Christus 
bezitten, de gerechtigheid en het leven verkrijgen. Daarmee is weer de veroot
moediging verbonden alsmede de beslistheid om zich aan Christus toe te ver
trouwen tot behoud. 

Bezien wij het geheel van Coccejus' geloofsbeschouwing, dan valt het ons 

1 Ibid., 45, 10 en 11: Neque enim est is timor merus horror ob iram Dei..., sed humilitas 
animi erga magnititudinem Dei, et sanctitatem ejus et misericordiae divitias; et sollicitudo 
ac cura trepida ad apprehendum et retinendum salutare Dei... 

2 Ibid., 45, 12: ...trepidatio propter verbum Jehovae... 
3 Heyd. Catech., bldz. 20. Vgl. ook Summa Theologiae, YII, 46, 49: Est in fide fiducia, 

hoc est, cordis in Deum et Christum reclinatio, apprehensio arcis Dei, confugere ad Chris-
tum, denique securitas animi absque pavore in Deo requiescentis. 

4 Ibid., 46, 52: Quae animae immutatio quia non potest non sentiri ...persentiscit et 
saltem quasi eminus cor Dei et coelum sibi apertum videt. 

5 Ibid., 46, 52: Nam ipse spiritus fidei est obsignatio in Christum. 
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op, dat zij gevrijwaard is gebleven van allerlei scholastieke onderscheidingen. 
De eenvoud van zijn conceptie valt ons op, vooral, wanneer wij zijn geschrif
ten opslaan na die van Voetius te hebben bekeken. Ontegenzeggelijk mag dit 
een belangrijk winstpunt worden genoemd, temeer, daar velen hem daarin 
zijn gevolgd. Aan de andere kant is het vooral het bevindelijk-mystiek karak
ter van Coccejus' geloofsbeschouwing geweest, waardoor in latere tijd het 
subjectieve moment, de geloofsbeleving, een grote plaats is gaan innemen ten 
koste van het ethische moment, dat juist in het begin der Nadere Reformatie 
zo krachtig naar voren is getreden. Als zodanig konden wij aan Coccejus niet 
voorbijgaan, hoewel hij in strikte zin niet behoort tot de vertegenwoordigers 
van de Nadere Reformatie. 

H. Witsius 

Bij het noemen van Voetius en Coccejus moeten wij allicht denken aan de 
strijd, die tussen beiden ontbrand is, en door hun volgelingen nog lang na hun 
dood is voortgezet. De twistpunten, waarom het hierbij ging hebben echter 
niet rechtstreeks te maken met hun beider beschouwing over het geloof, zo
dat wij in deze studie aan deze niet altijd verheffende theologentwist voorbij 
kunnen gaan. De Coccejanen volgden, zoals wij reeds bemerkten, ook in hun 
bepaling van het geloofsbegrip hun meester trouw, zoals de Voetianen, zij het 
in mindere mate, ook hun meester deden. 

Slechts weinigen bezaten de oorspronkelijkheid om van het dilemma Voe-
tiaan-Coccejaan zich los te maken en een eigen weg te bewandelen. Onder 
die weinigen dient Herman Witsius (1636-1708) te worden genoemd, die als 
een eclecticus, in de goede zin des woords1, zowel van Voetius als van Cocce
jus het goede wist te waarderen en te gebruiken, maar ook het slechte durfde 
te versmaden. Daardoor nam hij een tussenpositie in, waarachter echter de 
kennelijke bedoeling stak „om tussen Voetianen en Coccejanen te bemidde
len door het schema der foederaaltheologie te gebruiken, maar op de essen
tiële punten de Coccejaanse voorstelling af te wijzen"2. Formeel was Witsius 
dus Coccejaan, hetgeen reeds uit de titel van zijn hoofdwerk blijkt3, maar 
materieel sloot hij zich veel meer aan bij Voetius. 

Dit geldt niet alleen de grote lijnen van zijn theologie, maar in het bijzonder 
ook zijn geloofsbeschouwing4. Zo wil hij het geloof niet uitsluitend toeschrij
ven aan het verstand of aan de wil, maar aan beide5. Want het is volgens hem 

1 „'t Gene een Eklektikus in de Wijsbegeerte is, was hij in de Godgeleerdheid" A. Ypey, 
a.w. II, bldz. 155. 2 J. v. Genderen, a.w. bldz. 136. 

3 De Oeconomia Foederum Dei cum hominibus. ed. tertia, 1694. Daarnaast gebruikten 
wij de nederlandse vertaling van Martinus van Harlingen, uitg. 1736 

4 J. v. Genderen heeft zich in zijn biografie over Witsius reeds diepgaand met zijn ge
loofsbeschouwing beziggehouden. Wij kunnen dus voor een uitvoeriger behandeling naar 
hem verwijzen. Men leze vooral bldz. 150-159. 

5 De Oeconomia Foederum, III, 7, 1-5. 
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niet juist om het geloof te beperken tot één vermogen van de ziel, omdat het 
bestaat uit verschillende daden, die door elkaar heen lopen en door een 
„zoete samenvoeging" elkaar bevorderen en helpen1. Bij het geloof is de ge
hele mens betrokken, want het is een fontein van het ganse geestelijke leven2. 

Het twistpunt onder de theologen, of het geloof toebehoort aan de wil of 
aan het verstand zou daarom bijgelegd kunnen worden, wanneer meer na
druk gelegd werd op de eenheid dan op het verschil tussen verstand en wil. 
Want wat is het verstand anders dan de verstaande en kennende ziel? En wat 
is de wil anders dan de willende en begerende ziel3? 

Het is duidelijk, dat Witsius hier Voetius en Coccejus (Amesius) wil ver
binden, daarbij vooral wijzend op de eenheid van de menselijke ziel. Witsius 
weet echter, dat zijn visie niet nieuw is. Scotus, Scaliger, Durandus en Vossius 
hebben ook reeds in deze trant gesproken4. 

Het complexe karakter van het geloof, zoals Witsius dit ziet, blijkt ook uit 
de vele daden, die hij in het geloof weet te onderscheiden. Wel is het eigenüjke 
wezen van het geloof, dat het ons met Christus verenigt en in Hem rechtvaar
digt5, maar daaromheen zijn wel zeven daden te noemen, die ook tot het ge
loof behoren6, hoewel in de praktijk van het geloofsleven vaneen strenge in
deling en volgorde eigenlijk geen sprake is7. 

Met Voetius onderscheidt Witsius deze geloofsdaden in voorafgaande 
(kennis en toestemming), wezenlijke (honger en dorst naar de gerechtigheid, 
aanneming van Christus) en navolgende daden (zekerheid, blijdschap). In het 
volle geloof zijn echter al deze daden tezamen8. 

1 Ibid., III, 7, 1. 2 Ibid., III, 7, 1. 
3 Ibid., III, 7,4: Quid enim aliud intellectus est, quam anima intelligens et cognoscens? 

Quid voluntas, quam anima volens et appetens? 
4 Ibid., III, 7, 5. J. v. Genderen spreekt terecht Cramer tegen, v/anneer deze meent, dat 

hierin bij Witsius invloed van Spinoza valt waar te nemen. Vgl. J. A. Cramer, Witsius als 
dogmaticus, in Theol. Studiën, XIX, 1901, bldz. 433. 

5 Ibid., III, 7, 6. In de volgorde der verschillende geloofsdaden is de aanneming van 
Christus de vijfde. Vgl. ook Ibid., III, 7, 9. 

6 In zijn Prakticale Godgeleertheid noemt Witsius in totaal zeven geloofsdaden. Na de 
vijfde en wezenlijke geloofsdaad volgen nog de sluitrede en een heilig vertrouwen (Uitg. J. 
J. Albers, 1874, bldz. 91-93). 

In totaal zijn er dus acht geloofsdaden: 1. Kennis. 2. Toestemming. 3. Liefde tot de 
waarheid. 4. Honger en dorst naar Christus. 5. Aanneming van Christus. 6. Leunen en 
steunen op Christus. 7. Overgave aan Christus als mijn Heere. 8. De sluitrede des geloofs, 
waarvan het besluit is: Christus is mijne. 

Witsius stelt de eerste twee geloofsdaden niet gelijk met het historisch geloof. Want de 
kennis ontstaat volgens hem toch mede door het inwendig onderwijs des Vaders (De Oeco-
nomia Foederum, III, 7, 8), terwijl het historisch geloof beter kan worden weergegeven met 
het woord „beschouwend geloof", of „geloof van blote toestemming" (Ibid., III, 7, 28). 

7 Ibid., III, 7, 7. 
8 Exercitationes sacrae in Symbolum quod Apostolorum dicitur, 1681, III, 27, p. 35: Ex 

memoratis fidei actibus, quidam antecedentes, quidam formaliter, quidam consequenter ad 
fidem pertinent. 
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In navolging van Coccejus neemt Witsius ook de liefde op in de daden van 
het geloof. Ze wordt de derde geloofsdaad genoemd, volgende op de toe
stemming. De argumentatie is dezelfde als bij Coccejus. God openbaart in de 
zaligmakende waarheden niet alleen zijn waarachtigheid, maar ook zijn an
dere deugden, zoals zijn wijsheid, heiligheid, enz. De mens, die deze waar
heden toestemt, ziet dus in deze waarheden de beminnelijke deugden Gods, 
en moet in liefde daartoe ontbranden en God verheerlijken1. 

De zekerheid van het geloof wordt door Witsius gerekend tot de daden, die 
op de wezenlijke geloofsdaad volgen. Dit is te begrijpen, omdat ook hij ge
bruik maakt van de sluitrede. En deze sluitrede is als zodanig iets bijkomstigs 
(actus accidens), en wordt alleen gevonden in het sterke geloof2. Want, in 
strikte zin genomen, is het weten, dat men gelooft niet absoluut nodig tot 
zaligheid. Immers niet de kennis van ons geloof, hoe nuttig en aanbevelens
waardig deze op zichzelf ook is, is beslissend, maar de oprechtheid daarvan3. 

Ook bij Witsius wordt de scheiding tussen objectieve en subjectieve geloofs-
zekerheid radicaal voltrokken. De eerste, die zich richt op de schriftinhoud 
als zodanig, zonder persoonlijke toeëigening, wordt gevonden in de toestem
ming, en gaat aan het eigenlijke geloof vooraf. De subjectieve zekerheid, 
waarin de gelovige weet persoonüjk deel te hebben aan Christus komt tot 
stand in de achtste geloofsdaad, en wordt als een niet noodzakeüjk „extra" 
beschouwd, evenmin met het wezen van het geloof verbonden4. 

Het ligt in deze zelfde lijn, wanneer Witsius erop aandringt dat de mens de 
oprechtheid van zijn geloof moet onderzoeken5. Dit zelfonderzoek moet vol
gens hem mogelijk zijn, omdat het geloof, als daad van verstand en wil, in het 
bewustzijn van de mens kenbaar is6. Ook is Witsius het met zijn voorgangers 
eens, dat zelfonderzoek de geloofszekerheid niet belemmert, maar bevordert7. 

Het valt dus te verwachten, dat hij met grote vrijmoedigheid gebruik maakt 
van kenmerken, waaruit wij kunnen opmaken, dat wij kinderen Gods zijn of 
niet8. Wel neemt Witsius hieromtrent de nodige voorzichtigheid in acht. Want 
hij weet, dat er veel twijfel kan worden veroorzaakt, doordat men meent, dat 
de verzekerdheid van Gods liefde en de zaligheid behoort tot het wezen van 
het geloof, hoewel zij slechts een heerlijke vrucht ervan is9. Ook legt hij de na-

1 De Oeconomia Foederum, III, 7, 17. 
2 Ibid., III, 7, 27. 
3 Ibid., III, 7, 36 en 37. 
4 Ibid., III, 7, 12. 
5 Zijn boekje Geestelijke Printen van een onwedergeboorne op syn beste en een wederge-

boorne op syn slechtste heeft Witsius geheel aan dit onderwerp gewijd. 
6 De Oeconomia Foederum, III, 7, 34. 
7 Practikale Godgeleertheid, bldz. 225 v.v. 
8 De Oeconomia Foederum, III, 11, 27. De kenmerken, die Witsius hier noemt hebben 

voor een groot deel betrekking op de heiligmaking. 
9 Ibid., III, 7, 36. 
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druk erop, dat alle kenmerken op de Schrift gegrond moeten zijn1. Terwijl 
het dan nog van de bijkomende werking van de Geest afhangt, of dit zelf
onderzoek op grond van de kenmerken werkeüjk resultaat zal hebben, omdat 
ons hart altijd arglistig blijft2. 

Daarom kent Witsius nog een andere en veiliger weg om tot de zekerheid 
te komen. Het is de weg van de onmiddellijke verzekerdheid, door de Heilige 
Geest tot stand gebracht3, maar die echter niet alle gelovigen ten deel valt4. 
Duidelijk komt hier het mystieke karakter van Witsius' theologie en vroom
heid naar voren. De Geest grijpt onmiddellijk in het geloofsbewustzijn van de 
mens in, waardoor de aanwezige eigenschappen van het geloof gaan schitte
ren voor het gemoed, en onze ogen geopend worden om met onfeilbare juist
heid op onszelf acht te geven. Daarbij komt een zekere inwendige,, inblazing" 
die door geen menselijke woorden kan worden weergegeven en die Gods 
„lievelingen" onmiddellijk van hun aanneming tot kinderen verzekert, omdat 
zij, als in de derde hemel opgetrokken, uit de mond van God zelf door een 
luide godsspraak dit ontvangen hebben. Tenslotte ontstaan daardoor in de 
gelovigen edelmoedige bewegingen en zeer „zoete verrukkingen", die zij als 
evenzovele getuigenissen van hun aanneming tot kinderen mogen aanmer
ken5. 

Vooral wel door dit mystiek-bevindeüjk karakter der geloofszekerheid 
heeft Witsius zich gekenmerkt. Hij trekt hierin de lijn door, die Amesius en 
Coccejus vóór hem hebben aangegeven. Daarnaast moeten wij de beïnvloe
dingsbron zoeken in Engeland, met name bij de puriteinse mysticus Rous, 
met wie Witsius veel overeenkomst vertoont6. 

Opvallend is daarbij, hoezeer deze mystieke instelling het beloftekarakter 
van het geloof in de weg staat. Hoe kan het ook anders! Want wanneer men 
zoveel in eigen hart kan vinden en herkennen, heeft men het Woord, dat als 
norm van het geloof nog wel functioneert, als de grond van het geloof niet 
meer nodig7. 

Tenslotte, wat de plaats betreft, die het geloof inneemt in de heilsorde: 
1 ibid., III, 11, 27. 
2 Ibid., III, 11,35 en 36. In zijn Practikale Godgeleertheid zegt Witsius, dat de gelovige na 

het gedane zelfonderzoek zich nog ter beproeving moet overgeven aan God zelf, omdat ons 
hart nog arglistig kan zijn geweest (bldz. 236). 

3 Ibid., III, 11, 36. 4 Ibid., III, 11, 34. 5 Ibid., III, 11, 37. 
6 Vgl. J. v. Genderen, a.w. bldz. 174 v. Ook dienen hier Bernardus en Th. a Kempis ge

noemd te worden, die Witsius vele malen aanhaalt. Wat de hollandse godgeleerden betreft 
vertoont Witsius overeenkomst met J. van Lodenstein en Koelman, welke laatste ook door 
Rous beïnvloed is geworden. 

7 J. v. Genderen wijst op het sterke onderscheid, dat Witsius maakt tussen Woord en 
Geest (a.w. bldz. 174,186 v.). Wel weet ook Witsius nog onderscheid te maken tussen het 
bezitten van het geloof en het gevoelen ervan (vgl. zijn Geestelijke Printen, cap. V en VIII), 
maar in de praktijk van het zelfonderzoek blijkt deze onderscheiding toch vrijwel niet te 
functioneren. 
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daarin heeft Witsius zich bij Voetius aangesloten. Ook hij hanteert een weder
geboortebegrip in engere zin, waarin hij de wedergeboorte dus scheidt van de 
heiligmaking1, en daardoor een abstract karakter eraan toekent2. Op het 
punt van de voorbereidende genade keert hij zich tegen Amesius en de engel
se godgeleerden, hoewel hij ook hier zoveel mogelijk wil verbinden3. 

2. D E STICHTELIJKE SCHRIJVERS 

J. Taffin 

Tot nu toe hebben wij ons beziggehouden met gereformeerde Piëtisten, 
wier geloofsbeschouwing wij voornamelijk moesten aflezen uit hun dogmati
sche geschriften. Wij zouden echter te kort doen aan de veelzijdigheid der 
Nadere Reformatie, wanneer wij ook niet enkelen van hen aan het woord 
heten komen, die hoewel zij geen dogmatisch-wetenschappelijke werken 
hebben nagelaten, door hun stichtelijke lectuur grote invloed hebben gehad. 
Deze „practizijns" zijn in verband met onze studie daarom juist zo belang
rijk, omdat zij ons laten zien, welke inhoud aan het geloof toegekend werd 
in de praktijk van de prediking en het leven der gemeente, wat ons soms ver
rassende dingen te zien zal geven. 

De eerste, wiens geloofsbeschouwing voor behandeling in aanmerking 
komt, is Jean Taffin (1529-1602), die, uit zijn geboorteland gevlucht en zwer
vend door verscheidene landen, eindeüjk terecht kwam aan het hof van Prins 
Willem van Oranje, wiens hofprediker hij werd, waarna hij, gedurende de 
laatste jaren van zijn leven, predikant werd van de franse gemeente te Am
sterdam4. Heppe noemt Taffin de vroegste vertegenwoordiger van de „prak
tijk der godzaligheid" of van het Piëtisme in Nederland5. Dr. C. Boer komt 
tegen deze mening op, omdat volgens haar de geschriften van Taffin juist be
wijzen, dat het Calvinisme in die tijd nog niet de correctie van „de praktijk 
der godzaligheid" behoefde6. 

Het valt echter niet te loochenen, dat in zijn werken7, vooral in dat over de 
Boetvaardigheid, de praktijk van het geloofsleven grote nadruk ontvangt, 

1 De Oeconomia Foederum, III, 12, 12. 
2 Vgl. J. v. Genderen, a.w. bldz. 222. 
3 a.w., bldz. 153. 
4 Vgl. C. Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje, 's-Gravenhage, 1952. 
5 H. Heppe, a.a.O. S. 95 f. 
6 C. Boer, a.w. bldz. 170. 
7 De twee belangrijkste werken van Taffin zijn: 1. De merck-teeckenen der kinderen 

Godts, ende de vertroostinghen in hare verdruckingen. Het is een Hollandse vertaling van zijn 
oorspronkelijk in het Frans geschreven werk. De uitgave van 1620 heb ik gebruikt. 2. De 
Boetveerdicheyt des levens, vervaet in vier boecken. Uitgangspunt is de tekst: bekeert u, 
want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Matth.4:17). Ook dit boek is uit het 
Frans vertaald. De uitgave, door mij gebruikt, dateert eveneens uit 1620 en is met het vorige 
in één band gebonden. 
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juist met het oog op zedelijke misstanden in de gemeente1. Daarom moet er 
volgens hem tucht worden uitgeoefend2. En dat niet alleen, maar ook in posi
tieve zin moet het geestelijke leven worden bevorderd door de huisgebeden3 

en het persoonlijk gebed, waarvoor Taffin bepaalde uren voorschrijft4. Ook 
wijst hij af de overdadige kleding, maaltijden, de hoererij, het dansen, kaar
ten, enz.5, want de heiliging in Christus heeft ook betrekking op ons lichame
lijk leven6. Trouwens, het is tevergeefs, dat wij ons beroemen op de recht
vaardiging, wanneer wij de heiliging niet kennen7. En daar komt nog bij, dat 
als wij dan toch de gereformeerde religie willen belijden, wij ook een voor
beeld der Reformatie moeten zijn8. 

Hieruit blijkt dus wel, dat Taffin de praktische vroomheid sterk wilde be
vorderen en dat nu reeds tegen de achtergrond van een gemeente, die wel de 
naam had van gereformeerd te zijn, maar in werkelijkheid daar ver van af
stond. 

Toch is het enigszins te verstaan, dat Dr. C. Boer Taffin niet onder de Pië
tisten wil rekenen. Want wel had Taffin met zijn praktische prediking hetzelf
de doel voor ogen als b.v. W. Teelünck en J. van Lodenstein e.a., en in dit 
opzicht behoort hij ook bij hen, maar wanneer wij letten op de wijze, waarop 
hij dit doet, kunnen wij Taffin nog rekenen tot de eerste volgeüngen van Cal-
vijn, die, hoewel hij ook aan Beza doet denken, toch dichter staat bij Calvijn. 

Dit laatste büjkt vooral uit Taffin's geloofsbeschouwing, waarmee wij ons 
nu gaan bezighouden. Want vragen wij naar wat in zijn geloofsopvatting het 
meest centraal staat, dan is dit ongetwijfeld het beloftekarakter van het ge
loof. Dat komt, omdat Taffin zeer grote waarde hecht aan het Woord. God 
heeft in het Woord zijn hele hart verklaard. Daarom verkrijgt de oproep tot 
geloof zulk een klem. Want Gods beloften zijn waarachtig. Als gij het evan
gelie hoort, openbaart en verklaart u God, dat het zijn wil is om u zalig te 
maken door zijn Zoon Jezus Christus, en daarom wil Hij, dat gij Hem ge
looft9. 

De eis van het geloof krijgt hier dus een hechte ondergrond, nl. die van de 
waarheid Gods. Wie twijfelt, doet aan de waarheid Gods te kort10. Ja sterker 
nog: ongelovig zijn is God en Christus voor een leugenaar houden11. 

Wel weet ook Taffin, dat het geloof een gave van God is12. Dit is voor hem 
echter geen reden om de verantwoordelijkheid van de mens uit te schakelen. 
Integendeel. Van lijdelijkheid is niets bij hem te bemerken13. Maar wel brengt 
hem dit tot de juiste kijk op de verhouding tussen Woord en Geest. De Here 
dringt aan met zijn getuigenis en werkt daarenboven in ons door zijn Heilige 
Geest om het geloof in ons te brengen14. Geheel in de lijn van Calvijn legt 

1 Boetveerdicheyt, bldz. 64. 2 a.w., bldz. 65. 3 a.w, bldz. 70 v. 4 a.w., bldz. 72. 
5 a.w., bldz. 154. 6 a.w., bldz. 317 v., 347. 7 a.w., bldz. 318. 8 a.w., bldz. 129. 
9 Merck-teeckenen, bldz. 17. 10 a.w., bldz. 17. n a.w., bldz. 19. 12 a.w., bldz. 20. 

13 Boetveerdicheyt, bldz. 49. 14 Merck-teeckenen, bldz. 20. 
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Taffin een zeer nauw verband tussen het werk van de Heilige Geest en de be
diening van het Woord. Niets is hoger te achten dan de dienst des Woords1. 
Want dienst des Woords is dienst van de Heilige Geest2. Daarom geschiedt 
de wedergeboorte door de prediking van het Evangelie, en is ook het geloof 
uit het gehoor. De prediking is de weg tot het geloof3. Taffin waakt dus voor 
elke scheiding van Woord en Geest. Vandaar zijn fel optreden tegen de 
Wederdopers4. Want Woord en Geest zijn op elkaar betrokken. Wie de Geest 
mist, mag in Christus God erom vragen, verzekerd zijnde, op grond van zijn 
belofte, dat Hij Hem geven wil5. 

Deze kracht en vrucht liggen daarom in de verkondiging van het Woord 
opgesloten, omdat deze verkondiging er niet is krachtens de instelling van 
mensen, maar krachtens de instelling van Gods en krachtens het feit, dat Hij 
zijn Geest daaraan verbindt. God spreekt door de prediker6. 

Het is dus ook van hieruit te verwachten, dat Taffin grote zekerheid legt in 
het geloof. De lidmaten der Kerk hebben vrede in het geweten. Zij gevoelen 
in hun zielen de gunst en de genade van God, en verwachten hun heil en leven 
door Jezus Christus volgens de betrouwbare beloften van het heilig Evan
gelie7. In het geloof worden wij van het kwade geweten verlost8. Wij ontvan
gen vrede door de wetenschap, dat God onze Vader is en ons voor zijn kinde
ren houdt en ons liefheeft in zijn welbeminde Zoon9. 

De zekerheid krijgt dus een centrale plaats. Trouwens, Christus zou ons 
geen nut doen, indien wij niet geloven, dat Hij de onze is met al zijn weldaden10. 
Daarom is het geloof een kennis en verzekering, dat het Gods wil is om ons 
zalig te maken en ons te houden voor zijn geliefd kind in Jezus Christus11. Het 
geloof is dus niet algemeen, maar zeer persoonlijk gericht. Het gaat om de 
zekere wetenschap, dat het heil voor ons is12. 

I Boetveerdicheyt, bldz. 55. 2 a.w., bldz. 56. 3 a.w., bldz. 56. 
4 Vgl. zijn: Onderwijsinghe, teghens de dwalinghe der Wederdooperen, 1590, uit het Frans 

vertaald. 
5 Merck-teeckenen, bldz. 20. 
6 Boetveerdicheyt, bldz. 56. Taffin heeft een hoge ambtswaardering. De ambten zijn de 

gaven van de ten hemel gevaren Christus (Ps. 68). Ook beweegt hij zich geheel in katholieke 
lijn, wanneer hij spreekt van de gemeente Gods, die hij ziet als een voorstad van het Ko
ninkrijk der hemelen. Wie zich daarom niet bij de gemeente voegt, mag geen zaligheid ver
wachten (bldz. 54). De Kerk is de Moeder, die kinderen baart en opkweekt door haar twee 
borsten: woord en sacrament (bldz. 55). Wie de Kerk niet erkent als zijn Moeder, kan God 
niet erkennen als zijn Vader (bldz. 69). De lidmaten der Kerk moeten voor lidmaten van 
Christus worden gehouden (bldz. 55). Uit dit alles blijkt opnieuw zijn sterke verwantschap 
met Calvijn en met Augustinus, die hij op vele plaatsen aanhaalt. Opmerkelijk is ook zijn 
opvatting van het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk heeft twee poorten: 1. De kerke-
dienst. 2. Het Koninkrijk binnen in zich hebben. Beide poorten moet men doorgaan om de 
zaligheid van het Koninkrijk te beërven, want beide zijn geheel op elkaar betrokken. De 
huichelaars gaan echter alleen door de eerste poort (bldz. 362-364). 

7 a.w., bldz. 55. 8 a.w., bldz. 328. 9 a.w., bldz. 327. 10 a.w., bldz. 63. 
I I Merck-teeckenen, bldz. 17 12 a.w, bldz. 17. 
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Dit wil echter niet zeggen, dat dit alles voor Taffin iets vanzelfsprekends is. 
Ook hij kent de verwondering, die resulteert in de vraag, of wij dit grote goed 
wel waardig zijn1. Maar ook dan neemt hij zijn uitgangspunt in het Woord. 
Want de inhoud van het Evangelie is de wil van God, dat gij zoudt geloven2. 
Dit geloof beveelt de Here dus zelf aan. Daarom kan hij, die gelooft, zich be
roepen op Gods Woord3. 

Het zou kunnen schijnen alsof dit een kwade vermetelheid ware. Dit is het 
echter niet. Integendeel. Het is gehoorzaamheid, die de Here welbehagelijk is. 
Ja, het is zijn eer, dat gij zijn heilig Woord gelooft en mitsdien verzegelt, dat 
God waarachtig is4. Het geloof richt zich dus geheel en al op het Woord. Het 
geloof is de sleutel, waarmee wij al de schatkisten van onze God opendoen5. 
En verder moeten wij ons niet laten leiden door de ongelovigheid van ande
ren6, maar door de zekerheid van Gods Woord7. Toch weet Taffin ook van 
twijfel en kleingeloof8. Zij blijven in de mens over, omdat velen het geloof 
niet zo sterk gevoelen. Maar Taffin antwoordt, dat het niet om ons gevoel, 
maar om het geloof gaat9. Ook kan er geloof zijn meer in de verzekering dan 
in het bewustzijn daarvan. Als voorbeeld noemt hij de uitroep uit Psalm 22: 
„Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten." Hoewel in deze uit
roep de klacht overheerst, blijkt toch de verzekering van het geloof uit het 
„mijn God"10. Ook kan het geloof nog zó klein zijn, dat er nog geen vruchten 
gezien worden. Maar het gebed om geloofsvermeerdering is reeds een vrucht 
van het geloof. Ook dezulken mogen aan hun geloof niet twijfelen. 

Eveneens is de strijd tegen het kleingeloof een getuigenis van het ware ge
loof. Want het ware geloof wordt telkens weer door het ongeloof besprongen11. 
Het kan zelfs zijn, dat het geloof tot een vlaspit wordt, die niet meer brandt, 
maar alleen nog rookt. 12Maar dan is toch het geloof, hoe klein ook, aanwe
zig13, en mag men verzekerd zijn van zijn kindschap14. 

Ook Taffin maakt dus reeds onderscheid tussen wat later genoemd is de 
geloofszekerheid en gevoelszekerheid, hoewel hij hierin dicht het voetspoor 
van Calvijn houdt15. 

Dit laatste blijkt vooral, wanneer Taffin erop wijst, dat ook het kleine ge
loof toch de hele Christus bevat. En al is het maar een klein straaltje, het doet 
ons toch verzekerd zijn van de hele zon16. 

Het is echter niet zijn bedoeling om met zulke overwegingen de kleingelo-
vigen vroegtijdig tot rust te brengen. Er dienen in het geestelijke leven vorde
ringen gemaakt te worden. Taffin wijst dan weer op de middelen: de predi-

1 a.w., bldz. 18. 2 a.w., bldz. 17. 3 a.w., bldz. 17. 4 a.w., bldz. 18. 
5 a.w., bldz. 68. 
6 Wel zijn er, volgens Taffin, hypocrieten in de gemeente, maar dat doet aan de waarach

tigheid van Gods Woord niets af. 
7 Merck-teeckenen, bldz. 19. 8 a.w., bldz. 20. 9 a.w., bldz. 20. 10 a.w., bldz. 20. 

11 a.w., bldz. 20. 12 a.w., bldz. 22. 13 a.w., bldz. 20. 14 a.w., bldz. 22. 
15 Vgl. Institutie, III, 2, 15. 16 Merck-teechenen, bldz. 23. 

168 



king, het lezen van het Woord, het gebruik der sacramenten1. Vooral de sa
cramenten versterken de persoonlijke verzekering, omdat Christus dan zijn 
gaven persoonlijk uitdeelt en hen verzegelt met het pand van zijn lichaam en 
bloed2. 

Toch komen in verband met de geloofszekerheid naast het bovengenoemde 
ook nog andere gedachten bij Taffin voor. Zo wijst Taffin, naast de beloften, 
ook de kentekenen aan als een weg, waarlangs men tot de verzekerdheid van 
het kindschap kan komen3. Deze kentekenen onderscheidt hij dan in inwen
dige en uitwendige. De eerste gelden voor de mens in zijn verhouding tot God, 
de tweede in zijn verhouding tot de naaste4. 

De inwendige tekenen zijn: 1. Het getuigenis van de Heilige Geest in ons, 
dat wij kinderen van God zijn. 2. De openbaring van de hef de van God te 
onswaarts door de Geest, getuigend van ons heil in Christus. 3. Het onder
pand van de Geest, d.i. het geloof, dat door de Geest in ons vreugde geeft. 
4. De wetenschap van onze uitverkiezing, die uit het vorige voortvloeit5. 
5. De vrede als vrucht van het geloof. 6. De liefde tot God en de naaste. 
7. Het dienen van God. 8. Het vurige en oprechte gebed. 

Als uitwendig teken noemt hij het lidmaat zijn van de Kerk van Christus6. 
De invloed van Beza blijkt hier dus duidelijk, vooral in de aparte, beperkte 

plaats, die het getuigenis van de Geest inneemt en in de betekenis, die in ver
band met de geloofszekerheid gehecht wordt aan de werkingen en de vruch
ten van het geloof7. 

Toch mag ons niet ontgaan, dat Taffin aan dit alles een secundaire plaats 
geeft, waarin hij opnieuw Calvijn volgt. Want als het in het zelfonderzoek 
gaat om de twijfel te bestrijden, wijst Taffin erop, dat wij niet te veel moeten 
letten op eigen onvolkomenheid, noch moeten opklimmen tot de wetenschap 
van de verkiezing. Want het ligt alles besloten in de leer van het Evangelie, 
waar wij de openbaring moeten zoeken en daaruit besluiten, of God ons lief
gehad heeft en liefheeft en wil houden voor zijn kinderen in Christus Jezus. 
Want door de verkondiging van het evangelie openbaart God zijn raad en wil 
en bevestigt dit door het gebruik der sacramenten. 

Ten diepste gaat het dus om het ernstig nemen van het getuigenis van Gods 
genade, hetwelk is Gods Woord8. De objectieve en de subjectieve zekerheid 
vormen bij Taffin nog een eenheid. 

Tegen deze achtergrond komt dan ook de verkiezing op de juiste plaats te 
staan. Taffin leert duidelijk een verkiezing en verwerping van eeuwigheid9, en 
hij sluit zich bij Beza aan, wanneer hij over de verkiezing spreekt bij de be
handeling van de deugden Gods10. Ook zoekt hij de rechtvaardiging van de 

1 a.w., bldz. 28. 2 a.w., bldz. 18. 3 a.w., bldz. 12. 4 a.w., bldz. 35. 
5 Taffin haalt hier Augustinus en Bernardus aan. 
6 Merck-teeckenen, bldz. 12-14. 7 Vgl. P. Althaus, a.a.O. S. 195. 
8 Merck-teeckenen, bldz. 16. 9 Boetveerdicheyt, bldz. 291 v.v. 10 a.w., bldz. 293. 
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verkiezing in het wezen Gods1. Gods barmhartigheid schijnt in de uitver
korenen, zijn rechtvaardigheid in de verworpenen2. En God verwerpt er velen 
om in de weinige uitverkorenen juist de heerlijkheid van zijn soevereine ge
nade te meer te doen stralen (Rom.11:32)3. De verharding onder de predi
king rust dan ook in Gods eeuwig besluit, hoewel God toch niet de oorzaak 
der zonde genoemd kan worden4. Telkens roept Taffin op tot verootmoedi
ging voor deze onbegrijpelijke, heilige, verkiezende God5. 

Aan de andere kant blijkt echter ook hier Calvijns invloed overwegend te 
zijn. Dit komt reeds hierin naar voren, dat Taffin in zijn boek over de Boet
vaardigheid de verkiezing pas aansnijdt in het vierde deel, nadat hij in de 
vorige boeken reeds gesproken heeft over de praktijk van het christelijke 
leven. Hij behandelt de uitverkiezing dan ook zonder enige speculatieve in
slag, maar geheel vanuit de problematiek der heiligmaking. Het gaat om het 
probleem van de verhouding tussen Gods wil en de menselijke verantwoorde
lijkheid. Vandaar dat hij er sterke nadruk op legt, dat de wetenschap der ver
kiezing een prikkel is tot heiligmaking6. Wij zijn uitverkoren tot heiligmaking7, 
want de oorzaak der uitverkiezing is de liefde Gods, die ons tot wederliefde 
brengt8. Daarom kan het nooit geoorloofd zijn te zeggen: ik ben uitverkoren, 
dus ik kan zo maar voortleven. De uitverkiezing mag niet afgetrokken worden 
van het geloofsleven. Zij voltrekt zich immers in de weg van het horen van het 
evangelie, het geloof, het gebed om de genade van de Heilige Geest, de heili
ging9. Juist de uitverkiezing is het grootste motief om God te eren, te geloven 
en te dienen10. Daarom moeten wij ook in de heiliging toenemen om des te 
zekerder te worden van onze verkiezing11. 

Duidelijk treedt hier de wisselwerking tussen verkiezing en heiliging naar 
voren. De wetenschap der verkiezing stimuleert de heiliging, en omgekeerd 
versterkt de heiliging de zekerheid der verkiezing, die op haar beurt weer met 
zich meebrengt de zekerheid, dat men niet verloren zal gaan12. 

De wetenschap der verkiezing verkrijgt dus ook bij Taffin een plaats bij de 
grondslagen van de zekerheid van het geloof. Toch overheerst dit niet zozeer 
als dit bij Beza het geval was. Duideüjk spreekt Taffin het uit, dat wij ons niet 
mogen laten leiden door de vraag of wij uitverkoren zijn of niet, maar wij 
moeten de weg gaan, die God ons beveelt13. Wij hebben ons te houden aan de 
wil en de beloften van God14. 

De sporen van Calvijn en in mindere mate van Beza zijn bij Taffin overal 
op te merken. Taffin was een Piëtist van echt calvijnse inslag. 

1 a.w., bldz. 293. 2 a.w., bldz. 296. 3 a.w., bldz. 297. 
4 a.w., bldz. 297. 5 a.w., bldz. 298, 301 v. 6 a.w., bldz. 292. 
7 a.w., bldz. 304. 
8 a.w., bldz. 307. Taffin geeft hier een citaat van Bernardus. 
9 a.w., bldz. 304, 309, 312. 10 a.w., bldz. 305. n a.w., bldz. 306. 

12 a.w., bldz. 308. 13 a.w., bldz. 303. 14 a.w., bldz. 304. 
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W. Teellinck 

Zouden wij Taffin in zekere zin nog tot de voorlopers van de nederlandse 
gereformeerde Piëtisten kunnen rekenen, in Willem Teellinck (1579-1629) 
treffen wij de figuur aan, die wij kunnen beschouwen als één van de eerste en 
tevens toonaangevende vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie1. Zijn 
vele nagelaten geschriften kunnen ons daarvan overtuigen, omdat vrijwel in 
al zijn werken de nadruk wordt gelegd op de praktische vroomheid en heili
ging van het persoonlijke en openbare leven. 

Teellinck is hiertoe gekomen onder invloed van het engelse Puritanisme. 
Zijn persoonlijk contact met de engelse godgeleerden is beslissend geworden 
voor zijn latere leven en arbeid2. 

Teellinck's gerichtheid op de praktijk van het christelijke leven had tot ge
volg, dat hij in zijn prediking en geschriften accenten legde, die tot nu toe vrij
wel niet gehoord waren. Hij kwam daardoor zozeer in gedrang, dat hij ge
noodzaakt werd om zijn reformatorische gezindheid te legitimeren. Dit was 
voor Teellinck echter geen moeilijke taak. Want hij wist, dat hij in zijn eis tot 
levensheiliging zich bewoog in de lijn der vaderen. 

Daarom heeft hij grote vrijmoedigheid om op die levensheiliging telkens 
weer te wijzen. Want als wij in het geloof met Christus verenigd zijn, worden 
wij ook naar zijn beeld vernieuwd3. De vergeving der zonden gaat altijd ge
paard met de genezing der zonden, want Jezus doet geen half werk4. De Hei
lige Geest doet de wedergeborene metterdaad ook in Gods wegen wandelen5. 
Het geloof is een hand, niet alleen om de genade van Christus te ontvangen, 
maar ook om de bevelen van Christus te doen. 

Wel zijn al onze werken met zonden bevlekt, maar toch zijn er naast de 
werken van het vlees ook werken van de Geest. In de eerste heeft het kwade, 
in de laatste heeft het goede de overhand6. Wanneer de mens onherboren is, 
heerst de oude mens nog in hem als een koning. Maar in de herborene hangt 
hij als een misdadiger aan de galg, gebroken, nog niet gestorven7. 

Het laat zich verstaan, dat er waren, die meenden, dat Teellinck een al te 
massieve heiliging leerde. Was dit nog wel voluit reformatorisch te noemen? 
In zijn Toetsteen keert Teellinck zich tegen hen. Zij beroepen zich volgens 
Teellinck wel op de „eerste Reformatie" en op het „nochtans des geloofs", 

1 Heppe noemt Teellinck de eigenlijke vader van het Piëtisme (a.a.O. S. 106). 
2 Vgl. W. J. M. Engelberts Willem Teellinck Amsterdam 1898, bldz. 9 v.v. Volgens 

Engelberts blijkt uit Teellinck's geschriften, dat hij onder grote invloed van W. Perkins ge
staan heeft (a.w. bldz. 96). 

3 Huys-boeck ofte Eenvoudighe Verclaringhe ende toe-eygheninghe van de voornaemste 
Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi, 1639, bldz. 97. 

4 a.w., bldz. 279 v. 5 a.w., bldz. 336. 6 a.w., bldz. 423. 
7 F. Ridderus, De mensche Godts, uyt de Geschriften en Tract at en van Mr. Willem Teel-

lingh, 1656, bldz. 52 v. (Dit werk is een door Ridderus gemaakt uittreksel uit al de werken 
van Teellinck). 
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dat toen zo sterk naar voren moest treden. Maar God zal ook oordelen naar 
het getuigenis van onze werken, en dat is óók de leer van de gereformeerde 
kerk1. En mocht men enige bedenking koesteren tegen het onreformatorisch 
karakter van zijn leer der heiliging, Teellinck weet hen ten volle gerust te 
stellen. Want hoe meer men leeft in de heiliging, des te minder rust men op 
eigen verdienste, maar des te meer juist op de verdienste van Christus2. De 
rechte aard van het geloof vertoont zich hierin, dat het de christenen zo naar
stig de goede werken doet betrachten alsof de hemel zelf daarmee te verdienen 
was. Maar als hij die gedaan heeft, verlaat hij er zich zo weinig op, uit een 
oogpunt van verdienste, dat het is alsof hij zijn leven lang geen goede werken 
gedaan had3. 

Teellinck stelt dus het „sola fide" en „sola gratia" der Reformatie veilig. 
Dit blijkt opnieuw duidelijk uit zijn leer van de rechtvaardiging, die bij hem 
voluit declaratorisch is. God spreekt de zondaar vrij4, terwijl deze vrijspraak 
alleen door het geloof wordt ontvangen5, hoewel hij zich toch niet op zijn ge
loof verlaat, maar op Jezus Christus6. Want het geweten kan alleen gerustge
steld worden, wanneer het in het geloof rust op de gerechtigheid van Christus 
en van de vrijspraak verzekerd is7. 

Ditzelfde geluid horen wij ook, wanneer Teellinck spreekt over de verhou
ding van zonde en genade, ellendekennis en de kennis van de verlossing in 
Christus Jezus. Wij zien onze ellende niet en moeten er dus aan ontdekt wor
den8. Want wie zijn ellende niet kent, heeft ook geen verlossing nodig9. Toch 
is de kennis van de ellende op zichzelf nog niets10. Men moet weten, dat er ver
lossing bij God is. Anders loopt men, als Adam, van God weg en brengt zij 
ons tot bijgeloof, onverschilligheid en wanhoop11. Teelünck wijst daarom een 
abstracte prediking van onze ellende af12. Want de Heilige Geest brengt het 
ware berouw wel door de leer van onze ellende, maar met een weinig opening 
van de hoop op de verlossing13. De Geest opent de ogen der mensen voor hun 
zonde en voor de toorn van God14, maar ook daarvoor, dat er nog genade 
voor hen is, zo zij zich bekeren, en oordeel, wanneer zij doorleven in de zon
den15. Vandaar dat de ware ellendekennis ons doet roepen om de verlossing16. 
Zij doet ons uit onszelf gaan en ons heil elders zoeken17. 

Toch is Teellinck door het sterke accentueren van de praktijk der godzalig
heid niet geheel aan eenzijdigheid kunnen ontkomen. Dit komt vooral naar 
voren in zijn opvatting over de verhouding tussen bekering en geloof. Telkens 
wijst Teellinck er nl. op, dat God zijn beloften niet doet aan ieder, maar 
alleen aan hen, die zich bekeren18. Want God verbindt aan de beloften voor-

1 De Toetsteen des geloofs, 1662, bldz. 430 v. 2 a.w., bldz. 432, 436 v. 
3 a.w., bldz. 437. 4 Huys-boeck, bldz. 402. 5 a.w., bldz. 412. 6 a.w., bldz. 413,416 v. 
7 a.w,, bldz. 414, 418. 8 a.w., bldz. 3. 9 a.w., bldz. 4. 10 a.w., bldz. 5. 

11 a.w., bldz. 6. 12 a.w., bldz. 33. 13 a.w., bldz. 61. 14 a.w., bldz. 62. 
15 a.w., bldz. 65. 16 a.w., bldz. 66. 17 a.w., bldz. 67. 18 a.w., bldz. 100. 
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waarden, en wij kunnen deze beloften dus nooit aannemen, of wij moeten 
deze voorwaarden enigermate in ons aanwezig vinden1. Wanneer dit laatste 
inderdaad het geval is, krijgen de beloften, die algemeen gesteld zijn, een per
soonlijk adres2. M.a.w. alleen de bekeerde komt in aanmerking voor de door 
het geloof te aanvaarden belofte3. 

Zo beschouwd gaat, volgens Teellinck, de bekering dus aan het geloof 
vooraf. Echter voelt hij de moeilijkheid, die zich hier voordoet. Daarom 
vraagt hij zelf, wat er nu eigenlijk voorop gaat: het geloof of de bekering4. 
Teelinck antwoordt, dat, wanneer de bekering verstaan wordt in de zin van 
de algehele vernieuwing van de mens, zij dan op het geloof volgt. Hij haalt 
Calvijn aan om deze opvatting te staven5. Het geloof verenigt met Christus. 
En de bekering is een vrucht van deze vereniging. Wordt de bekering echter 
verstaan als een eerste opwekking en voornemen om de zonde te verlaten en 
de straf van God te ontkomen, dan gaat zij aan het ware geloof vooraf, hoe
wel zij volgt op het historisch geloof. 

De bekering in deze laatste betekenis is de eigenlijke voorwaarde om te 
kunnen geloven, dat is om tot Christus te kunnen komen en Hem aan te 
nemen. God eist deze bekering van allen, aan wie Hij zijn Zoon aanbiedt. 
Even verder zegt hij, dat deze bekering wel als voorafgaande voorwaarde 
noodzakelijk is, maar op zichzelf is zij toch niet genoeg tot zaligheid, omdat 
de mens, die deze bekering kent, nog niet met Christus verenigd is. Aan de 
andere kant is toch ook deze bekering een werk van de Heilige Geest6. 

Opvallend is hier het tweeslachtige karakter van de verhouding tussen ge
loof en bekering. Deze tweeslachtigheid is te wijten aan de dubbele invloed, 
die Teellinck onderging: aan de ene kant wil hij zich aansluiten bij Calvijn; 
aan de andere kant staat hij onder invloed van de engelse opvatting over de 
voorbereidende genade7, terwijl de concrete achtergrond, waartegen wij deze 
opvatting van Teellinck moeten zien, gelegen is in het verflauwd geloofsleven, 
dat in de kerk van zijn dagen werd aangetroffen. Teellinck wilde het goed
kope geloof, dat zo gemakkelijk Christus aanneemt, zonder de vruchten der 
bekering te tonen, bestrijden. Het levende geloof heeft altijd de bekering aan 
zijn zijde. En dat geloof vraagt God bij de aanneming van zijn belofte8. 

1 a.w., bldz. 101. 2 a.w., bldz. 102. 3 a.w., bldz. 106, 711. 
4 Toetsteen, bldz. 467 v. 5 Institutie, III, 3, 3. 6 Toetsteen, bldz. 469. 
7 Vgl. H. Bouwman, a.w. bldz. 35-37. 
8 Wij hebben gezien, dat ook Calvijn een „initium poenitentiae" leerde, die aan het ge

loof voorafgaat. Maar nooit wordt zij door Calvijn zo als voorwaarde gesteld, dat de aan
bieding van de belofte daarvan afhankelijk wordt gemaakt. Bij Calvijn wordt het geloof 
niet bepaald door de poenitentia, die als een voorwaarde vooraf dient te gaan, maar de 
poenitentia blijkt haar waarde te hebben, wanneer zij met het geloof verbonden is en daar
op uitloopt. Teellinck daarentegen denkt in zekere zin in de lijn van Gomarus, die aan de 
aanneming der beloften voorwaarden verbond. Echter bij Gomarus richten deze voorwaar
den zich vooral op het innerlijke werk van de Geest (de wedergeboorte), terwijl zij bij Teel
linck vooral betrekking hebben op de bekering, die zich openbaart naar buiten. 
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De belangrijke plaats, die Teellinck aan de bekering toekent, blijkt ook uit 
zijn verhandeling daarover in zijn Huys-boeck. Niemand, zo zegt hij, kan tot 
zijn troost besluiten, dat Christus de zijne is, dan hij, die weet, dat hij bekeerd 
is. Maar wij kunnen ons niet bekeren, dan alleen door de kracht van Chris
tus1, zodat wij het geloof al kunnen bezitten zonder het gevoel van het geloof 
dadelijk te kennen. Dat laatste komt pas, nadat wij ons bekeerd weten en be
wogen worden om Christus te zoeken. Dit zouden wij nl. niet kunnen doen, 
wanneer wij het geloof niet reeds hadden2. Teellinck neemt hier dus de toe
vlucht tot de onderscheiding van bezitten en gevoelen van het geloof, om toch 
de bekering als voorwaarde aan het geloof vooraf te kunnen doen gaan. Be
keerd zijn is hier een voorwaarde geworden niet van het geloof als zodanig, 
maar van het gevoelen, dat men het geloof bezit. 

Wij bemerken hieruit, hoe Teellinck reeds te worstelen heeft met de waar
dering van de weg tot het geloof. Later zal dit probleem steeds actueler en 
moeilijker gaan worden, hetgeen ook te begrijpen is, wanneer men eenmaal 
aan het geloof in Gods belofte zijn fundamentele plaats heeft ontnomen, en 
de wedergeboorte of de bekering als een tweede instantie daarnaast heeft ge
plaatst. Calvijn heeft deze problematiek niet gekend, omdat hij alle relaties 
van het geestelijke leven deed uitgaan van het ene centrum: het dadelijke ge
loof in de belofte van het Evangelie. 

Wat nu zijn geloofsbeschouwing zelf betreft, beweegt Teellinck zich in de 
lijn, die reeds vóór hem was uitgestippeld. In het centrum ervan staat de ge
dachte, dat het geloof verenigt met Christus. Dit christocentrische karakter 
overheerst trouwens het geheel van zijn theologie, in onderscheid b.v. van 
Amesius, die meer de nadruk legde op Christus als middelaar, die de weg opent 
tot de Vader3. 

In aansluiting op Perkins4 omschrijft hij het geloof als een bovennatuurlijke 
gave van God, waardoor de mens ten volle bekwaam gemaakt wordt om de 
Here Christus, de Zaligmaker der wereld tot zijn Zaligmaker aan te nemen5. 

De elementen, waaruit het geloof bestaat, zijn kennis en vertrouwen6, zo
dat het geloof zijn zetel blijkt te hebben in het verstand en in de wil beide7. Er 
moet dus een onderling verband bestaan tussen het verstand en de wil8. Het 

1 Vgl. de correlatie, die Calvijn ziet tussen geloof en wedergeboorte in zijn commentaar 
op Joh.1:13. Waarschijnlijk heeft dit hier Teellinck voor de geest gestaan. 

2 Huys-boeck, bldz. 104. 
3 Vgl. K. Reuter, a.a.O. S. 66. 
4 Via Perkins is er ook invloed van Ramus bij Teellinck waar te nemen, wanneer hij het 

geloof noemt een zeer nodig middel om wel te leven. Vgl. de Mensche Godts, bldz. 213. 
5 Toetsteen, bldz. 450. 
6 Huys-boeck, bldz. 99. 
7 De Mensche Godts, bldz. 51 v. 
8 Den Nieuw-maecker ende syn nieuw Werck, 2e dr., 1650, bldz. 19. Vgl. ook De Mensche 

Godts, bldz. 68. 
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verstand geeft raad aan de wil1, die dan weer gevolgd wordt door de affecten2. 
De geloofskennis omvat God en zijn Woord in het algemeen, en de belof

ten Gods aangaande de verlossing in het bijzonder3. Deze kennis is vrucht 
van de verlichtende werking van de Heilige Geest en bestaat uit de zekerheid 
dat God zelf, die niet liegen kan, deze dingen openbaart4. Toch is de kennis 
alleen niet genoeg. Want de duivelen bezitten haar ook en zij beven. Daarom 
moet ook het vertrouwen daarbij komen, dat het andere deel van het geloof 
is5. Want het geloof is niet alleen een voor waarachtig houden van Gods 
Woord, maar ook een aanvaarden daarvan, met de verzekering, dat, indien 
men zich houdt aan de raad van Christus, men behouden zal worden, waarop 
een vast voornemen volgt om Christus boven alle dingen te zoeken6. De ken
nis, die dit zoeken en aannemen van Christus ten gevolge heeft, blijkt, gezien 
dit resultaat, een levende geestelijke kennis te zijn, die zich onderscheidt van 
de natuurlijke letterkennis, die opgeblazen maakt7. Teellinck noemt deze 
geestelijke kennis een heilige persuasie (overtuiging)8, waarin het persoonlijk 
accent ligt opgesloten. Zo kan hij ook het wezen van het geloof omschrijven 
als een voor waar houden vanwege de autoriteit van hem, die het zegt9. 

Maar dan dient toch nog een nadere onderscheiding te worden gemaakt. 
Want het voorwerp van het geloof kan zeer verschillende zijn. Het kan ons nl. 
niet persoonlijk aangaan, zoals de geschiedenis zonder meer. Dan is dat voor 
waar houden een onpersoonlijke zaak. Maar de inhoud van het Evangelie 
gaat ons wel aan. Daarom, wanneer wij dit voor waar houden, dan worden 
wij daardoor in beweging gebracht. Dit Evangelie biedt de Zaligmaker aan. 
Welnu, het geloof, dat dit voor waar houdt, zoekt deze Zaligmaker te bezit
ten. Het geloof houdt dus niet slechts in objectieve zin voor waar, maar neemt 
het ook in subjectieve zin ter harte10. Geloven is dus een „toe-verlatinge onzes-
zelfs" op hetgeen ons toegezegd is en wij voor waarheid houden11. 

Hoewel hier Teellinck duidelijk de weg volgt van Ursinus en via hem van 
Melanchton, valt het ons toch op, hoe reformatorisch Teellinck hier denkt. 
Dit geldt dan vooral de nauwe verbinding die hij legt tussen kennen en ver
trouwen in het voor waar houden van het Woord Gods. Krachtens het karak
ter van dit Woord moeten de kennis en het vertrouwen met elkaar verbonden 
zijn. Het gaat niet om God, maar om God-voor-ons, om Gods welwillend
heid, zou Calvijn zeggen. 

Uit het bovenstaande zouden wij intussen de conclusie kunnen trekken, dat 
Teellinck het vertrouwen opgesloten ziet in het wezen van het geloof. Inder-

1 Vgl. H. Bouwman, a.w. bldz. 25. 
2 In zijn Nieuw-maecker onderscheidt Teellinck verstand, wil, affecten en begeerten 

(bldz. 17 v). 
3 Huys-boeck, bldz. 99. 4 a.w., bldz. 99. 5 a.w., bldz. 100. 
6 De Mensche Godts, bldz. 68. 7 a.w., bldz. 108 v. 8 a.w., bldz. 104. 
9 Zo Melanchton, Ursinus en Keckermann. 

10 Toetsteen, bldz. 445. u a.w., bldz. 446. 

175 



daad wordt dit ook meerdere malen door hem bevestigd. De aard, natuur, 
kracht en het werk van het geloof is, dat het ons geheel en al onszelf doet ver
loochenen, buiten ons zelf doet gaan en ons geheel werpt op de genade van 
onze God, ons versterkt in Christus Jezus onze Here, en ons door Hem be
houdt en zalig maakt1. Dit zich verlaten op de belofte van God in Christus is 
een daad van vertrouwen, dat zo vast is als de beloften van God zelf, die weer 
zo vast zijn als God zelf2. Het vertrouwen is dus een verzekerdheid van het 
hart, steunende op de belofte van God, dat al zijn zonden om Christus wil 
vergeven zijn3. 

Toch komen er ook bij Teellinck uitspraken voor, die ons een andere rich
ting uitwijzen. Zo zegt hij in zijn Volstandige christen, dat het vertrouwen van 
het hart eigenlijk gezien moet worden als een gevolg of vrucht van het geloof. 
Het geloof zelf is die gave van God, waardoor wij onszelf werpen op Christus, 
zoekende in Hem alleen ons heil en onze zaligheid, hetwelk zij kan doen, 
waar het gevoel van vertrouwen niet is. De Here Jezus verklaart dan ook zalig 
degenen, die hongeren en dorsten. Nochtans kan niemand zalig zijn zonder 
te geloven4. 

In ongeveer dezelfde zin spreekt Teellinck in zijn Toetsteen. Wij moeten 
het geloof niet alleen zien als een vaste verzekerdheid der zaligheid. Want of
schoon deze door Gods genade vroeg of laat uit het geloof voortkomt, zo is 
zij evenwel de eerste werking van het ware geloof niet. Want wij moeten toch 
eerst Christus aangenomen hebben, voordat wij verzekerd kunnen zijn van 
onze zaügheid. Maar dit aannemen van Christus geschiedt door het geloof. 
Dus moeten wij het ware geloof reeds bezitten, voordat wij verzekerd zijn5. 

Teellinck gaat dan verder met te zeggen, dat deze zekerheid dan ook niet 
het deel is van alle gelovigen. Wel wil hij hen er toe aansporen, maar het ge
loof komt vaak zoveel te kort6. 

Intussen blijkt het ons, dat ook Teellinck tweeërlei vertrouwen en zeker
heid kent. Het eerste ligt opgesloten in het zich wenden tot Christus en be
hoort tot het wezen van het geloof. Het tweede volgt op de vereniging met 
Christus en wordt als een vrucht van het geloof beschouwd. Ziende op het 
eerste, kan hij zeggen: het ware geloof is een verzekerdheid7. Op de Jezus 
zoekende zielen wordt dit dan zo toegepast, dat de verzekerdheidzich daarop 

1 Troostelicke f samensprekinge van de kracht des Christelicken geloofs tot uytwerckinge 
des Christelicken levens tussen Gajus en Jacobus, 1650 (samengebundeld met De Nieuw-
maecker ende syn Nieuw Werck), bldz. 6. Vgl. de gelijkluidende omschrijving in zijn 
Toetsteen, bldz. 427. 

2 Huys-boeck, bldz. 105, 710 v., 757 
3 a.w., bldz. 100. 
4 Den volstandigen Christen, III, bldz. 30. 
5 Toetsteen, bldz. 48, 449. 
6 a.w., bldz. 449. 
7 Troostelicke f samensprekinghe, bldz. 25. 
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richt, dat Jezus hen zal helpen. Zo was ook de bloedvloeiende vrouw ver
zekerd1. Hier is dus sprake van een vertrouwen, dat de mens tot Christus doet 
uitgaan, en waarvan deze mens niet bewust is, dat dit het geloofsvertrouwen 
is, dat hem drijft. 

Van dit (onbewuste) vertrouwen onderscheidt zich dan het toepassend ver
trouwen, dat de gelovige wel bewust bezit, maar dat afwezig kan zijn, omdat 
het niet behoort tot het wezen van het geloof2. Teellinck maakt dus eigenüjk 
een dubbele onderscheiding: 1. Toevluchtnemend en bezittend vertrouwen. 
2. Bewust en onbewust vertrouwen. 

De moeilijkheid, die nu nog overblijft, is, dat Teellinck in zijn Huysboeck 
het vertrouwen beschouwt als het andere deel van het geloof, en dit dan om
schrijft als een verzekerdheid van het hart, steunende op de beloften van God, 
dat al onze zonden om Christus wil vergeven zijn3. Het volle bewuste ver
trouwen ziet Teellinck hier dus in het wezen van het geloof opgesloten. Echter 
moeten wij het zo zien, dat hij hier het geloof beschrijft in zijn volle omvang. 
Wij troffen dit ook bij Perkins aan, die, sprekend over het geloof in ruimere 
zin, ook het verzekerd vertrouwen erbij voegt. Spreekt hij over het geloof in 
engere zin, dan wordt dit laatste als een vrucht van het geloof beschouwd4. In 
deze lijn moeten wij ook Teellinck zien. Want ook hij weet van trappen en 
maten, van een na-elkaar in het geloof. Er is in het geloof een wachtenstijd. 
God doet niet alles gelijk5. Er zijn kinderkens, jongelingen en vaders in het 
geloof6. Kinderen zijn pas wedergeboren en hun zijn pas de zonden vergeven. 
Zij kennen enigszins hun Vader en weten in die mate ook te roepen: Abba, 
Vader7. Want ook al kennen zij vaak niet meer dan een verlangen, zij mogen 
zich toch verzekeren, dat zij op de rechte weg zijn om Christus met het geloof 
aan te nemen, en dat zij, zo zij daarin aanhouden, Christus gewisselijk zullen 
deelachtig worden en zalig gemaakt worden8. De jongelingen zijn meer ver
zekerd van Gods bijstand en van hun zaligheid. De vaders blijven niet bij de 
eerste beginselen van bekering en zaligheid staan, maar dringen door tot Gods 
eeuwige liefde en verkiezing9. 

Teellinck begint dus bij de laagste trap. Als het er op aankomt eist Chris
tus van ons niet meer dan dat wij het heil begeren10. 

In zijn Huys-boeck zegt Teellinck, dat het werk der verlossing door de 
Heilige Geest in het hart aldus plaats vindt: 1. Oog er voor geven, dat er 
alleen verlossing mogelijk is door Jezus Christus. 2. Doen verlangen naar 
Christus. 3. Alle middelen doen aangrijpen om Christus te bezitten. 4. Doen 

1 a.w., bldz. 26. 2 De Mensche Godts, bldz. 970. 3 Huys-boeck, bldz. 100. 
4 Ook door het zich aansluiten bij de tekst van het Kort Begrip kwam Teellinck er ge

makkelijker toe om deze omschrijving van het geloof te geven. 
5 De Mensche Godts, bldz. 69. 6 a.w., bldz. 220. 7 a.w., bldz. 220. 
8 Troostelicke fsamensprekinge, bldz. 23. 
9 De Mensche Godts, bldz. 221. 

10 Troostelicke f samensprekinge, bldz. 27. 
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zien, dat hij nu aan de voorwaarden voldoet, die God stelt aan hen, aan wie 
Hij zijn beloften schenkt. 5. Christus wordt aan de ziel gebracht. 6. De mens 
ontvangt de verzekering van de vergeving der zonden1. 

In aansluiting op Perkins beschouwt Teellinck het als de eerste en aller
edelste werking van het geloof, dat het Christus aanneemt2, hetwelk geschiedt 
op de wijze van de sluitrede: Ik hoor uit het Evangelie, dat Christus er is voor 
zondaren. Ik erken zulk een zondaar te zijn. Dan, door een bijzondere toe
eigenende daad van het geloof, neem ik Christus aan op grond van deze be
lofte3. 

Tenslotte willen wij nagaan, welke gronden Teellinck aanvoert om de ge-
loofszekerheid te funderen. Uit het voorgaande is ons reeds gebleken, dat hij 
dit fundament allereerst vindt in de betrouwbaarheid van Gods beloften. De 
oorzaak van de twijfelingen over onze genadestaat, die veeltijds zelfs bij de 
vroomsten van Gods kinderen als een grote ellende der ziel worden aange
troffen, is daarin te zoeken, dat zij te weinig afgaan op het Woord van God en 
te veel op zichzelf4. Wanneer zij op het Woord van God zouden steunen, zou
den hun dagelijkse zwakheden hen niet doen twijfelen aan hun kindschap5. 
Wij moeten niet rusten op onze deugden, noch op onze gebreken, maar ons 
werpen op Christus6. Ook kunnen er twijfelingen ontstaan, doordat men 
wacht op een extra-ordinaire openbaring of extra-ordinaire werkingen (die er 
overigens wel kunnen zijn). Echter moeten wij ons houden aan het Woord als 
de grond van onze troost7. 

Toch weet Teellinck aan de andere kant ook de kenmerken te hanteren als 
een middel om tot zekerheid te komen. Gezien het sterke accent, dat hij op de 
heiliging legt, is dit ook wel te verwachten. Hij zegt dan ook, dat de gelovigen 
de verzekering van hun verlossing bevinden uit hun dankbaarheid8. Ook 
blijkt uit de goede werken de oprechtheid van het geloof9. Want de goede 
werken zijn de goede kinderen van het goede geloof10. Waar de goede werken 
wegvallen, valt de troost van het geloof ook weg. Want het geloof werkt 
immers door de liefde11. Iedere zonde verzwakt de hoop en de zekerheid12. 
Ook vanuit Christus als voorwerp van het geloof wordt dit aangewezen. Want 
Christus blijft niet ledig in ons, maar openbaart zijn werkingen13. Uit deze 
werkingen kunnen wij dus opmaken, dat wij deel aan Hem hebben14. Waar de 
vruchten van zijn aanwezigheid niet gevonden worden, daar bedriegt men 
zich, zoals zovele naam-gereformeerden, geschilderde christenen, doen, die 
wel een zekerheid kennen, maar wier zekerheid niet gefundeerd is op het 

1 Huys-boeck, bldz. 598 v.v. 2 Toetsteen, bldz. 453. 3 Huys-boeck, bldz. 102. 
4 De Mensche Godts, bldz. 720. 5 a.w., bldz. 721. 6 a.w., bldz. 983. 
7 a.w., bldz. 962. 8 Huys-boeck, bldz. 8. 9 a.w., bldz. 614, 620, 689. 

10 a.w., bldz. 614 v. n a.w., bldz. 615. 
12 De Mensche Godts, bldz. 93. Vgl. ook Huys-boeck, bldz. 345. 
13 Huys-boeck, bldz. 314. Vgl. De Mensche Godts, bldz. 986. 
14 Huys-boeck, bldz. 97. 
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Woord, maar op eigen gedachtenspinsels1. Daarom is het zelfonderzoek ook 
zo noodzakelijk2. 

Teellinck noemt vele kenmerken op om dit zelfonderzoek mogelijk te 
maken: 1. Wederliefde tot God, want dat is het bewijs, dat God ons lief
heeft. 2. In Christus zijn, want God wil ons zijn gunst niet doen gevoelen, 
tenzij wij leden van Christus zijn3. Als kenmerk van ons deelhebben aan 
Christus noemt hij dan weer: 1. Indien wij het leven van Christus in ons 
openbaren. Er ontstaat iets heiligs en hemels in ons, waardoor wij uitblinken 
als koningskinderen. 2. Indien wij een heilige troost en vreugde gevoelen 
over de tegenwoordigheid van Christus in ons hart. 3. Indien wij bedroefd 
zijn, wanneer wij deze tegenwoordigheid niet gevoelen4. 

Als middelen om tot zekerheid te komen, wijst hij aan: 1. Gods ordinan-
tiën waarnemen. 2. Letten op de in ons aanwezige gaven der wedergeboorte: 
geloof, liefde en hoop. 3. De oprechte betrachting van de geboden van 
Christus5. 

Teellinck zoekt de kentekenen dus zowel in de heiligmaking als in de inner
lijke beleving van het hart. Toch neemt ook hier de heiligmaking de voor
naamste plaats in. Onze verzekering moet gepaard gaan met oprechte liefde 
tot God, ware gemeenschap met Christus en trouwe zorg om ons te bewaren 
van het boze. Alleen in het klimaat dat bepaald wordt door deze zedelijke 
grondmotieven kan de verzekering aarden. Vroom levende christenen mogen 
alleen zeggen: ik ben verzekerd6. 

Zo komen wij door heilige overleggingen tot de verzekering van het geloof. 
Echter slechts één van de tien komt daartoe. Want de bestrijding van Satan is 
een hinderpaal, en ook is er veel verachtering in de genade. Daarom wekt 
Teellinck op om „de overleggingen beter ter hand te nemen", want dat geeft 
resultaat7. Maar is het wel alleen aan deze oorzaak te wijten, dat er zo weinig 
zekerheid is? Is het zich toetsen aan allerlei kenmerken als zodanig niet een 
belemmering op de weg naar de zekerheid8? Teellinck kent dit verwijt en ant
woordt, dat dit niet zo is, wanneer er althans kentekenen genoemd worden, 
die aan de Schrift zijn ontleend. Want dan dienen zij juist tot meerdere ver
zekering9. Daarom kan hij met vrijmoedigheid aansporen om langs de weg 
van de kenmerken tot de wetenschap te komen, dat men een kind van God is10. 

Toch weet hij wel, dat het nagaan der kentekenen op zichzelf nog geen 
zekerheid brengt. Daar moet nog een onmiddellijke werking van de Heilige 
Geest bijkomen, die zich paart aan het Woord11. Wij worden hier dus weer 
naar het Woord verwezen12, hoewel de Geest het moet verzegelen aan ons 

1 a.w., bldz. 106, 279 v., 450. 2 a.w., bldz. 106. 3 De Mensche Godts, bldz. 985. 
4 a.w., bldz. 986. 5 a.w., bldz. 987. 6 a.w., bldz. 996, 1002. 
7 Troostelicke t' samensprekinge, bldz. 43. 
8 Volstandigen Christen, II, bldz. 34. 9 a.w., II, bldz. 35 v. 

10 a.w., II, bldz. 37. n Huys-boeck, bldz. 340. 12 a.w., bldz. 342. 
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hart1. Dit laatste is, volgens Teellinck, het „allerzonderlingste" werk van de 
Geest2, waarbij Hij een bepaalde orde volgt: 1. Hij overtuigt van zonde en 
wekt droefheid erover. 2. Hij overtuigt van de gerechtigheid van Christus en 
doet daarnaar verlangen. 3. Hij overtuigt ervan, dat Satan geoordeeld (over
wonnen) is, en wekt het nieuwe leven. De Heilige Geest, die ons doet zien, dat 
we dit alles nu kennen, doet ons dan verzekerd worden van ons aandeel in 
Christus. 

Wij besluiten hiermee het onderzoek naar de geloofsbeschouwing van Wil
lem Teellinck. Kenmerkend blijken daarin de echt Calvijnse noties, terwijl 
aan de andere kant de engelse invloed zeer goed merkbaar was. Deze beide 
lijnen zullen wij in de geloofsopvatting der nederlandse Piëtisten na Teellinck 
telkens weer op de voorgrond zien treden. 

/ . Teellinck 

Willem Teellinck heeft grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van 
het geestelijke leven in ons vaderland. De oorzaak daarvan is vooral te zoe
ken in het grote aantal geschriften, dat van zijn hand verscheen, en waarin tel
kens weer hetzelfde thema, de praktijk der godzaligheid, in allerlei toonaar
den aan de orde werd gesteld3. Echter is deze invloed mede te danken aan het 
feit, dat W. Teellinck in zijn zoons trouwe volgelingen kreeg, die zijn strijd 
tegen het dorre en werkeloze geloof hebben voortgezet en het appel tot waar
achtige vroomheid hebben herhaald. 

Vooral Maximiliaan heeft in dit opzicht „het meest getrouw zijns vaders 
voetstappen gedrukt", hetgeen blijkt uit zijn eigen geschriften alsmede uit de 
opdracht, die hij aan de uitgave van zijns vaders Worstelinghe eenes bekeer-
denSondaersYiQtvootdLÏgdL&n*. 

Naast hem dient vooral ook Johannes Teellinck te worden genoemd. Ook 
hij meende te wandelen in het spoor van zijn vader5, hoewel dit niet door 
ieder is toegestemd. Zo meent Engelberts in Johannes Teellinck (gest. 1673) 
een man van geheel ander karakter aan te treffen dan dat van zijn vader, wat 
hij opmaakt uit zijn weerbarstige houding tegenover de overheid6. Maar ook 
wat betreft zijn leer menen sommigen bij hem een verschuiving te kunnen 
constateren. In dit verband spreekt Ritschl zelfs, in navolging van IJpeij en 
Dermout, van een nieuwe evangelische richting, die zich keerde tegen de be-

1 a.w., bldz. 607. 2 a.w., bldz. 338. 
3 Vgl. W. J. M. Engelberts, a.w. bldz. 195-206. 
4 a.w., bldz. 32. 
5 Joh. Teellinck, De levendigmaakende kracht van Gods beloften, 2e druk 1772, voorrede 

bldz. IX. Teellinck heeft hierbij vooral het oog op zijns vaders geschrift Toetsteen des ge-
loofs. 

6 W. J. M. Engelberts, a.w. bldz. 33. ïn Utrecht bestreed Teellinck het recht der overheid 
op de z.g. geestelijke goederen, i.c. de Canonieale prebenden, en werd daardoor uit de stad 
en de provincie verbannen. Vgl. ook W. Goeters, a.a.O. S. 131 f.f. 
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staande wettische vroomheid van Lodenstein c.s.1. Volgens IJpeij en Der-
mout zou deze richting van Johannes Teellinck pas ruim een eeuw later tot 
doorbraak zijn gekomen. 

Men is tot deze opvatting vooral gekomen door de preek, die J. Teellinck 
na zijn verbanning uit Utrecht in 1661 te Vianen gehouden heeft, en die han
delde over Ps. 119:50b: Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Deze preek 
heeft nogal stof in den lande doen opwaaien, omdat velen meenden enige 
onxechtzinnigheden daarin te ontdekken, die de gangbare leer der kerk in een 
kwade reuk zouden kunnen brengen. Dit vermoeden werd nog versterkt, 
doordat een anonymus de preek van Teellinck uitgaf. Deze uitgave was echter 
zeer verkort en tendentieus verminkt. De uitgever had de preek opgeschreven 
enige tijd na haar gehoord te hebben. In feite echter had hij opgeschreven, 
wat hij meende gehoord te hebben2. 

Teellinck zag zich nu genoodzaakt om zelf de preek uit te geven, en tege
lijkertijd een woord van verdediging er aan toe te voegen3. Later heeft hij ter 
bevestiging en ter verduidelijking van zijn denkbeelden nog een tweede ge
schrift uitgegeven, dat de titel draagt: Den vruchtbaermakenden Wijnstock 
Christus, 1666, 1667. 

Bezien wij nu zijn preek over De levendigmaakende kracht van Gods belof
ten, dan blijkt inderdaad hierin een enigszins nieuwe kijk op het geloof, en 
vooral op de aard der belofte naar voren te komen. Teellinck begint met eeii 
uiteenzetting te geven van wat het is om in de belofte te geloven. Dit bestaat 
nl. daaruit, dat, als God ons zijn belofte geeft, wij daarop zo vaste staat 
maken, dat het is alsof wij de vervulling daarvan reeds bezitten4. In sommige 
opzichten hebben wij, volgens Teellinck, de zaak (het heil) zekerder in de be
lofte dan in de vervulling. Want zolang het in de belofte is, is de zaak bij God 
welbewaard, terwijl, als wij de zaak zelf ontvangen hebben, wij (het gevoelig 
genot van) haar soms spoedig weer verhezen5. 

Teellinck gaat dus uit van een onderscheiding tussen de belofte van het heil 
èn het heil zelf, d.i. de vervulling van de belofte. Hij wil echter tegelijkertijd 
deze onderscheiding zoveel mogelijk elimineren, door erop te wijzen, dat in 
het geloof in de belofte de zaak, het heil zelf, reeds wordt aanvaard, ook al 

1 A. Ritschl, a.a.O. I, S. 284 f.f. Vgl. ook Ypeij en Dermout, Geschiedenis der Ned. Herv. 
kerk, Breda, 1824, VI, bldz. 149. De onjuistheid van Ritschl's opvatting is door Goeters al 
duidelijk aangetoond (a.a.O. S. 99). Het evangelisch karakter van Teellinck's geschriften 
bestaat niet uit een verzwakking van de eis tot levensheiliging, maar uit een zich richten op 
Christus als de bron van leven, waardoor onze dodigheid wordt overwonnen. 

2 Predicatie over Psalm 119 vers 50, in V midden van het vers, gedaen tot Vianen den 25 
Julii ouden styls 1661, Utrecht, 1661. In de Universiteitsbibliotheek van Utrecht is nog een 
exemplaar van deze uitgave te vinden. De preek telt slechts acht bladzijden. 

3 Vgl. Ypey en Dermout, a.w. III, bldz. 311-313, VI, bldz. 147-149. 
4 De levendigmaakende kracht, bldz. 8. 
5 a.w., bldz. 8 v. 
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wordt het in het bewustzijn nog niet als zodanig ervaren. Vandaar dat hij er 
de nadruk op legt, dat wij in de belofte de levende God zelf aannemen. Want 
de eerste belofte, die de gelovige aanvaardt, is: Ik zal u tot een God zijn1. Ook 
neemt hij Christus daarin aan. Want door Christus worden ons de beloften 
Gods geschonken, terwijl zij ook in Hem alleen hun vastigheid en waarheid 
hebben2. Wie de belofte aanneemt, neemt dus inclusief Christus aan als zijn 
Zaligmaker. In de belofte komt Christus zelf mee3. Belofte en beloofde zaak 
worden met elkaar verbonden. 

Het doet ons bepaald weldadig aan, wanneer wij Teellinck zo sterk de klem
toon horen leggen op het beloftekarakter van het geloof. En onwillekeurig 
komt de vraag bij ons op, of wij hier een revival aantreffen van het krachtige 
reformatorische geloof. Echter moet het antwoord op deze vraag ons teleur
stellen. In plaats van een terugkeer tot de reformatorische geloofsbeschou-
wing treffen wij hier een nog verdere afglijding en devaluering aan. 

Ook Calvijn accentueerde weliswaar het beloftekarakter van het geloof. 
Maar dit hield bij hem iets geheel anders in dan bij Teellinck. Voor Calvijn 
betekende dit, dat het geloof zich richt op het Woord Gods, en aan dit Woord 
genoeg heeft, omdat het Woord zelf het object van het geloof is. Het gericht 
zijn van het geloof op de belofte stond bij Calvijn tegenover de leer van de 
substantiële genade. In het geloof gaat het om een relatie tot het Woord, en in 
het Woord tot God zelf in Christus, en niet om een donum internum, een ge
nade, die ons ingegoten wordt, en die wij in onszelf bezitten. 

Bij Teellinck echter is het geloof in de belofte een beginstadium op de ge
loofsweg, waarop volgt het ontvangen van de zaak zelf als de vervulling van 
de belofte. Hier gaat het dus om een chronologische volgorde, waarin het ge
loven in de belofte aan het ontvangen van het heil zelf voorafgaat. Geloven in 
de belofte is bij Teellinck dus niet het een en het al, wat het bij Calvijn wel 
was. Voor Teellinck is dit een eerste begin, waarop het eigenlijke nog moet 
volgen. 

In zijn boek over de Wijnstok Christus heeft Teellinck dit nader uitgewerkt, 
waarin nog duidelijker de afstand tussen de belofte en de zaak zelf als voor
werp van het geloof getekend wordt. Hij spreekt hier over de kracht tot heili-
making, die wij uit Christus alleen moeten en kunnen betrekken. De weg om 
daartoe te komen loopt via de beloften. Teellinck tekent deze weg dan als 
volgt. Eerst neemt men door het geloof de belofte aan, die deze geestelijke 
vruchtbaarheid tot inhoud heeft. Dan gaat men in het geloof aan die beloften 
de middelen gebruiken tot verkrijging van de beloofde zaken. Ten derde gaat 
men op grond van Gods beloften bij de Here Jezus aanhouden tot vervulling 
van die beloften in zichzelf. Ten vierde verwacht men in het gebruik der mid
delen met lijdzaamheid de vervulling van de beloften4. 

1 a.w., bldz. 12. 2 a.w., bldz. 13. 3 a.w., bldz. 14. 
4 Den vruchtbaermakenden Wijnstock Christus, III, bldz. 139 v. 
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Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, hoe diep de onderscheiding tussen 
belofte en zaak gaat. In de belofte ligt niet het heil zelf, maar daarin wordt 
aangekondigd, dat God het heil in Christus zal geven. Typerend is het beeld, 
dat Teellinck in dit verband gebruikt. De beloften worden door hem verge
leken met de tepels van de volle moederborst. De voeding bevindt zich niet in 
de tepels, maar deze vormen het kanaal, waarlangs de zuigeling de voeding 
verkrijgt, wanneer hij althans zuigt. Teellinck komt dan tot deze vergelijking: 
zo zijn dan de beloften Gods als de tepel, die de christen met de mond des ge-
loofs vatten moet, om de kracht van Christus tot zich te trekken1. De belofte 
is dus niet meer het voorwerp van het geloof, maar hulpmiddel om tot het 
voorwerp te komen. Geloven in de beloften in een tussenstation. Het eind
station is het ontvangen van wat de belofte als iets toekomstigs belooft. 

Het kan niet worden ontkend, dat Teellinck, door zó de beloften te accen
tueren, de reformatorische geloofsbeschouwing in sterke mate heeft verzwakt. 
Er is een mystieke distantie gekomen tussen God, het heil zelf en het Woord, 
een distantie, waarvan wij de sporen bij Amesius reeds ontdekten. De belof
ten zelf zijn niet genoeg. Men moet er doorheen dringen om tot de zaak zelf te 
komen. Teellinck zelf heeft gevoeld hoe nadelig dit is voor de geloofszeker-
heid. Daarom heeft hij getracht om belofte en vervulling weer naar elkaar 
terug te buigen. Maar deze poging moest wel mislukken, omdat het uitgangs
punt verkeerd was: de onderscheiding tussen belofte en vervulling in het 
voorwerp van het geloof. 

De verzwakking van de reformatorische positie blijkt echter niet alleen in 
de functie van de belofte in het geloof, maar ook in de geloofsoefening om
trent de belofte. Dit blijkt o.a. daaruit, dat Teellinck onderscheid maakt 
tussen het zien en de toeëigening van de belofte. Eerst gaat men de ogen des 
geloofs op de beloften slaan en dan gaat men door het geloof deze beloften 
aannemen. En deze aanvaarding heeft dan nog slechts dit tot inhoud, dat men 
op grond van Gods Woord zijn ziel tracht te verzekeren, dat God om Chris
tus wil die beloften zeker aan hem zal vervullen2. 

Het is te begrijpen, dat, door zo het geloof in de beloften te verzwakken, 
Teellinck het geloofsleven van zijn dagen niet heeft kunnen aanwakkeren en 
versterken. In het bovengenoemde boek klaagt hij veel over het zwakke ge
loof van velen in zijn tijd. En stellig heeft hij zich ten doel gesteld om de ge
meente Gods uit dit dieptepunt op te halen. In feite echter werd de kwaal 
door Teellinck niet geheeld, maar verergerd. Want in zijn geloofsopvatting 
wordt het zwakke geloof tot normaal verschijnsel verheven3. 

Daarom is het des te meer te betreuren, dat de invloed van Teellinck op de 

1 a.w., III, bldz. 139. 2 a.w„ III, bldz. 143. 
3 Dit laatste zien wij bevestigd in de moeite, die Teellinck zich getroost om de kleinge-

lovigen de aanwezigheid van het ware geloof in zich te doen opmerken. Vgl. Den vrucht-
baermakenden Wijnstock, III, bldz. 125-132. 
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latere ontwikkeling van het geestelijke leven zo groot is geweest. Dit blijkt 
reeds uit de geschriften van Koelman, Smijtegelt en a Brakel. Maar vooral 
Schortinghuis komt ons hier in de gedachten en, in zijn verlengde, het negen-
tiende-eeuwse Piëtisme, waarin het geloven in de belofte èn het daadwerkelijk 
bezitten van het heil zo ver uit elkaar getrokken werden, dat het laatste werd 
beschouwd als het zeldzame bezit van zeer weinigen, en het eerste voldoende 
tot zaügheid werd geacht. Het geloven in de belofte krijgt dan tot inhoud de 
wetenschap, dat God ons de vergeving der zonden heeft toegezegd, maar nog 
niet geschonken. En deze belofte wordt vervuld, wanneer God ons de ver
geving daadwerkelijk schenkt. 

Het is intussen ons nog duister gebleven, waarom Ypeij en Dermout als
mede Ritschl gemeend hebben in Teellinck's geschriften een nieuwe evangeli
sche richting te kunnen ontdekken. Dit zal ons echter duidelijk worden, wan
neer wij nog letten op een tweetal andere aspecten van Teellinck's geloofsbe-
schouwing. In de eerste plaats denken wij aan de aanbieding van Gods belof
ten. 

Mede door toedoen van zijn vader (met op de achtergrond Beza en Goma-
rus) was er een krampachtigheid ontstaan bij de vraag, wie er in aanmerking 
komen voor de beloften, die God in zijn Woord aanbiedt. Johannes Teellinck 
wil deze krampachtigheid doorbreken, door erop te wijzen, dat het geloof in 
Christus niet afhankelijk gemaakt mag worden van onze al of niet goede 
geestelijke gestalten1. Hij ontdekt hierin nl. een verborgen wettische houding, 
die hij afkeurt. Evenals het over het algemeen afkeurenswaardig is om een
zijdig de zonde en de straf der Wet voor te stellen2. Want daardoor houdt men 
de zielen dodig. Alleen het Evangelie kan levend maken, en de Wet wil juist 
tot het Evangelie drijven3. 

Teellinck gaat ervan uit, dat God zijn genade onvoorwaardelijk geeft. 
Daarom zullen wij niets in ons als voorwaarde moeten gaan zoeken4. De be
loften Gods zijn niet alleen aan levende, heilige, geestelijke en ijverige mensen 
gedaan, maar ook aan dode, onheilige, vleselijke en ijverloze mensen om hen 
levend, heilig, geestelijk en ijverig te maken5. En dan volgt de belangrijke zin
snede : Wat u in u wil vinden, eer gij gelooft, is juist datgene, dat God u be
looft te geven, als gij gelooft6. God stelt zijn beloften voor, opdat ieder, die ze 
hore of leze, deze door een waar geloof zou aannemen7. Zelfs de meest godde
loze mag de belofte aannemen, als hij het maar doet door een waar geloof8. 
En deze aanbieding is welgemeend. Zij kan de mens er juist toe brengen om 
de zonde te verlaten en tot God te gaan9. 

Deze woorden klinken bevrijdend, en het is gelukkig, dat ook in dit opzicht 

1 De levendigmaakende kracht, bldz. 23. 
2 a.w., bldz. 19. 3 a.w., bldz. 20 v. 4 a.w., bldz. 24. 
5 a.w., bldz. 25. 6 a.w., bldz. 25. 7 a.w., bldz. 27. 
8 a.w., bldz. 70. 9 a.w., bldz. 71. 
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Teellinck door velen is gevolgd1. Toch moet ook hierbij een restrictie worden 
gemaakt. Want in zijn boek over de Wijnstok Christus valt ook Teellinck 
weer terug in de oude en gangbare kenmerkenleer. Wel zegt hij ook daar nog, 
dat ieder, die de beloofde zaak wil hebben, de belofte mag aannemen, en die 
de belofte aanneemt, komt zij toe2. Maar onmiddellijk daaraan vooraf zegt 
hij, dat wij op grond van de kenmerken kunnen zien, dat wij gemeenschap 
met Christus hebben, en dat wij daarna ons verzekeren kunnen, dat de belof
ten ons aangaan, omdat de beloften alleen hen aangaan, die deel aan Christus 
hebben3. Ook Teellinck heeft zich dus niet geheel aan de onvoorwaardelijk
heid der beloften gehouden. 

Zo bevrijdend als hij spreekt in zijn prediking over Ps.119:50b, zo be
nauwend spreekt hij in zijn verhandeling over de Wijnstok Christus. Wel is de 
bedoeling evangelisch gericht: hij wil de kleingelovigen erbij betrekken. Maar 
de methode is subjectivistisch. Zij bestaat uit een uiteenrafelen van allerlei ge
moedstoestanden. 

Vooral in het eerste deel van zijn boek graaft Teellinck diep in de menselij
ke ziel. Hij wil de aangevochtenen tot vastheid brengen. En de weg, die hij 
daarvoor aanwijst, is het opzoeken van kenmerken. Deze kenmerken moet 
men zoeken in het Woord, en vervolgens in de ziel. Het Woord is de bron en 
de norm, de ziel is het controleterrein. Dus weer het syllogisme4. 

Echter ontdekt dan ook Teellinck het dubieuze van deze methode. Gods 
kinderen kunnen immers niet altijd de „genaden", die in hen zijn, ontdekken. 
Teellinck doet dan een merkwaardig hulpmiddel aan de hand. Hij geeft het 
advies om de predikant erbij te halen, die kan helpen5. Twee kunnen meer 
dan één! Het is te begrijpen dat dan de kenmerken diep moeten worden opge
haald. Maar Teellinck kan dat. Hij kan zelfs kenmerken noemen, die ons in 
staat stellen om zelfs nog een vonkje van geloof in onszelf te ontdekken6. 
Teellinck is hier het prototype van Schortinghuis. 

De tweede reden, waarom men meende in Teellinck's geschriften een evan
gelische richting te zien doorbreken, vindt zijn grond in zijn christocentrische 
visie op de heiliging, of, anders gezegd, in de nauwe verbinding, die hij legt 
tussen de rechtvaardiging en de heiliging. In zijn preek over Ps.119:50b komt 
dit reeds naar voren. Men mag, volgens hem, de beloften niet van elkaar 
scheiden, b.v. die betreffende de rechtvaardiging en de heiliging. Want zij be-

1 Ypeij en Dermout noemen Koelman en Smytegelt, vooral in hun latere periode (a.w. 
III, bldz. 313). 

2 Den vruchtbaermakenden Wijnstock, III, bldz. 145. 
3 a.w., III, bldz. 144. 
4 a.w., I, bldz. 128 v.v. 
5 a.w., I, bldz. 133 v., 195 v. Merkwaardig dat hier niet het zwaartepunt gelegd wordt in 

de prediking, maar in de psychologisch-pastorale zorg. Dit mag kenmerkend genoemd wor
den voor het gereformeerd Piëtisme. 

6 a.w., I, bldz. 187 v. 
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horen onafscheidelijk bij elkaar. Wij mogen niet de ene belofte wel aannemen 
en de andere niet1. Want juist de heiliging verzekert ons van de oprechtheid 
van ons geloof omtrent onze rechtvaardiging2. 

Teellinck ziet in deze ongeoorloofde scheiding een oorzaak van de dodig-
heid, waarin de kerk, zelfs de gevorderden in het geloof, zich bevinden. Zij 
putten te weinig uit de volheid van Christus, in wie al de beloften ja en amen 
zijn3. Wanneer Christus de bron is, waaruit wij putten, dan maakt de dodig-
heid plaats voor geestelijke vrolijkheid4. 

Dit is dan ook het thema, dat Teellinck in zijn drie boeken over Den 
vruchtbaarmakende Wijnstok Christus uitvoerig heeft uitgewerkt. Telkens 
worden wij weer op Christus gericht, zonder wie wij niets kunnen doen. Hij is 
de Wijnstok. En alleen de ranken, die in Hem blijven, en uit Hem hun kracht 
putten, dragen veel vrucht. Dit goede grondprincipe wordt door hem echter 
eenzijdig behandeld. Het beste zouden wij deze eenzijdigheid kunnen typeren 
als een verinnerlijking van de geloofsgemeenschap met Christus. Het chris-
tenleven, dat in de Reformatie en ook nog bij Voetius en Willem Teellinck 
concrete gestalte kreeg in het leven midden in de wereld, wordt door Johannes 
Teellinck getrokken in het vlak van de bevinding der binnenkamer5, het leven 
van de gevoelige genade6, dat, voorzover het zich naar buiten keert, een asce
tisch karakter aanneemt. Hij keurt de sierlijke kleding af, en als men na ge
dane arbeid vermoeid is, kan men in plaats van in de herberg een „roemer" 
wijn te drinken beter een predikatie gaan horen7. 

Overzien wij het geheel, dan merken wij op, dat Johannes Teellinck een be
langrijke plaats heeft ingenomen in de ontwikkeling van het gereformeerde 
kerkelijke en geestelijke leven in ons vaderland. Hij is daarin een overgangs
figuur, die de Nadere Reformatie gebracht heeft tot haar volgend stadium, nl. 
dat van de ascetische, Jezucentrische bevindelijkheid. 

/ . Koelman 
In aansluiting op Johannes Teellinck willen wij de aandacht vestigen op 

Jakobus Koelman 1632-1695, omdat wij in hem, wat zijn geloofsbeschouwing 
betreft, de voornaamste en invloedrijkste vertegenwoordiger aantreffen van de 
door Teellinck ingeslagen evangelische richting. Dat wil echter niet zeggen, dat 
Koelman's geestelijke achtergrond alleen vanuit de invloed van Johannes 
Teellinck zou zijn te verstaan. Uit zijn geschriften blijkt, dat hij in levend 
contact gestaan heeft met het ganse verleden en heden der gereformeerde 
theologie. Vooral oefende de puriteinse mysticus F. Rous grote invloed op 
hem uit, van wie hij verscheidene werken in het Nederlands heeft vertaald8. 

1 De levendigmaakende kracht, bldz. 30 v. 
2 a.w., bldz. 32. 3 a.w., bldz. 33 v. 4 a.w., bldz. 46 v.v. 
5 Den vruchtbaermakenden Wijnstock, II, bldz. 10, 58 v. 
6 a.w., II, bldz. 93,135 v. 7 a.w., II, bldz. 112. 8 Vgl. J. v. Genderen, a.w. bldz. 175. 
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Echter vooral in zijn latere periode is Koelman tot een mildere instelling 
gekomen t.a.v. de aanvaarding van de beloften Gods en de bepaling van de 
gronden, van waaruit de gelovige vrijmoedigheid ontvangt om zich te wenden 
tot Christus. De neerslag hiervan vinden wij in zijn tractaat over De natuur 
en gronden des geloofs1. 

De bedoeling van dit geschrift was om de vaststelling van de staat der ge
lovigen en de bewustheid van het geloof, die tot meerdere eer van God strekt 
en tot grotere vrijmoedigheid brengt, te bevorderen2. 

Het wezen van het geloof zelf bestaat volgens Koelman niet in verzekering 
of zekere kennis en vertrouwen3. Datgene, wat Zondag 7 van de Held. Cat. en 
het Avondsformulier over het geloof leren, acht hij dan ook niet te behoren 
tot het wezen, maar tot het welwezen van het geloof4. Als argumenten voert 
hij, in navolging van Gomarus, aan: 1. Er zijn gelovigen, die de zekerheid 
niet kennen. 2. De eis van het geloof komt tot allen, maar niet die van de 
zekerheid der vergeving van zonden5. 

In de beantwoording van de vraag, aan welk vermogen der ziel het geloof 
moet worden toegeschreven, sluit Koelman zich aan bij Amesius. De toe
stemming van de waarheid is als daad van het verstand wel noodzakeüjk tot 
geloof (zij is er de wortel van), maar de eigenlijke geloofsdaad, het komen tot 
en het steunen op Christus, is een daad van de wil6. Want het aannemen en 
omhelzen van Christus is het wezen des geloofs7. 

In definitie gebracht, beschouwt Koelman het geloof als een daad van de 
wil, waardoor men met een welbedachte toestemming en genegenheid gaarne 
wil en verkiest, leven en zaligheid, genade en heerlijkheid en al wat tot het 
leven en de godzaligheid nodig is, te ontvangen door die weg, waardoor de 
Heere het geven wil8. Het gaat hier dus om een geloven tot vergeving der zon
den en niet om een geloven, dat de zonden vergeven zijn, of, om het met 
Koelman's eigen woorden te zeggen, om een rechtuitgaande daad van het 
aanklevende en aannemende geloof9. Wil men dit geloof tot zijn minimum 
reduceren, dan is het eerste en blijvend controleerbare kenmerk ervan, dat 
men door niemand anders dan door Christus alleen behouden wil worden10. 

Evenals Teellinck is ook Koelman steeds meer gebukt gegaan onder de in
gezonkenheid en wettische krampachtigheid van het toenmalige geestelijke 
leven. Vandaar dat hij zich inspant om de gelovigen tot de zekerheid van het 
geloof te brengen. Want hij is ervan overtuigd, dat de verzekerdheid veel lich
ter te verkrijgen valt dan menig gelovige denkt11. Niet dat hij een valse zeker
heid in de hand wil werken, want deze wijst hij scherp af12. Maar de christenen 

1 Wij gebruikten de 3e druk, uitg. 1732. 
2 Vgl. de voorrede van genoemd geschrift. 
3 a.w., bldz. 6. 4 a.w., bldz. 7. 5 a.w., bldz. 6 v. 6 a.w., bldz. 7 v. 
7 a.w., bldz. 9. 8 a.w., bldz. 16 v., 37. 9 a.w., bldz. 137. 10 a.w., bldz. 26-30. 

11 a.w., bldz. 33 v. 12 a.w., bldz. 39 v. 
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moeten weer gaan verstaan, waar de gronden van het geloof te zoeken en te 
vinden zijn. Daarom legt Koelman zich erop toe om deze gronden op te 
sporen. 

Hij weet echter, dat men bij het willen komen tot zekerheid de Heilige 
Geest niet moet verwaarlozen. Hij is het, die op twee manieren de gelovige tot 
die zekerheid brengt, nl. door hem op gewone wijze oog te geven voor wat er 
aan geloof in ons is èn door hem op bijzondere wijze te verlichten1. 

Vervolgens noemt Koelman, uitgaande van de veronderstelling dat de uit
gaande daad van het geloof aanwezig is, de volgende gronden op: 1. God 
geeft zulke gelovigen zaligheid. Ja, Hij noemt hen zalig. 2. Dit geloof is vrucht 
van de verkiezing. Dezulken zijn dus uitverkoren. 3. Dat zij tot Christus 
komen is het bewijs dat zij door de Vader in de eeuwige vrederaad aan de 
Zoon gegeven zijn. En Christus zal deze vrederaad volvoeren. 4. In het Oude 
Testament bewijst God genade aan hen die steunen op het offer, dat heen-
wijst naar Christus2. 

Koelman is echter dan nog niet klaar. Er zijn nog veel meer gronden aan te 
wijzen. Zo geven de namen en titels van God zekerheid, dat men het heil, 
waarop men hoopt, zal verkrijgen3. Hij denkt dan vooral aan God als de ver
kiezende God, die niet genadig is om onzentwil, maar om zijns zelfswil4. Ook 
geven de beloften zelf de grond voor deze zekerheid, omdat zij zeker zullen 
worden vervuld5. Daarbij komen de zegelen der beloften in aanmerking: de 
eed Gods, het bloed van Christus, de heilige Doop, het heilig Avondmaal en 
de Heilige Geest6. Voorts de menswording en het verzoenend sterven van 
Christus7, zijn opstanding8 en hemelvaart9, zijn voorbede bij de Vader10. 
Koelman noemt ook nog de gewilligheid van de Vader en de Zoon, die onaf
hankelijk is van de (on)wil van de mens11. Gronden zoekt hij ook in bijbelse 
voorbeelden van mensen, die zondigden en toch behouden zijn geworden12, 
terwijl hij tenslotte opmerkt, dat hij in de voorrede van het boek, dat de laat
ste brieven van Mr. Samuel Rutherford bevat, nog 30 tekenen van „inkleven-
de" genade genoemd heeft, waarna hij zijn lezers aanspoort om aan de hand 
daarvan tot zekerheid te komen13. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat Koelman wel vele gronden weet te noe
men, maar dat hij in de waardering ervan niet nauwkeurig te werk gaat. Blijk
baar maakte het voor hem niet zoveel uit, of men de grond der zekerheid 
vond in eigen beleving, dan wel in de vastheid van het Woord Gods. 

De oorzaak daarvan moeten wij zoeken in zijn mystieke instelling, waar
door het hem onmogelijk was een zuivere reformatorische visie op de genade 

1 a.w., bldz. 188-192. 2 a.w., bldz. 42-62. 3 a.w., bldz. 62 v.v. 
4 a.w., bldz. 79 v. 5 a.w., bldz. 95 v.v. 6 a.w., bldz. 105-113. 
7 a.w., bldz. 113-122. 8 a.w., bldz. 122-125. 9 a.w., bldz. 125-129. 

10 a.w., bldz. 129-139. u a.w., bldz. 139-149. 
12 a.w., bldz. 161-170. 13 a.w., bldz. 171. 
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te verkrijgen. Hij zag, onder engelse invloed, de genade te veel als iets, dat in 
de mens aanwezig was, en kon daarom onderscheiden b.v. tussen „opwekken
de, verwakkerende en aanzettende genade", die nodig was om de „ingestorte, 
inklevende" genade door zijn invloeden en krachtige „ademingen" werkzaam 
te maken1. 

Ook trad het zwakke punt reeds naar voren in het feit, dat hij de zekerheid 
los maakte van het wezen van het geloof, waarbij het noemen van de vele 
gronden juist het bewijs is, dat de ene vaste grond ontbreekt. 

Vooral sluit Koelman zich bij J. Teellinck aan, wanneer hij spreekt over de 
onvoorwaardelijke aanbieding der beloften2. Christus wordt aan allen aange
boden. Wel nemen diegenen alleen Hem aan, die Hem missen en nodig heb
ben. Maar dit laatste moet niet worden beschouwd als een voorafgaande 
voorwaarde noch als een beperking van het adres, waartoe de aangeboden 
beloften zich richten3. 

Het is daarom te verwerpen, dat de zondaar eerst zijn bijzonder recht moet 
zien op een bepaalde belofte, eer hij zich kan verzekeren, dat God hem op 
zijn gaan naar Christus wil aannemen. Want wanneer wij tot Christus gaan, 
nemen wij Hem aan en worden wij tevens verzekerd van ons deelhebben aan 
Hem. Door het geloof in Christus worden de algemene beloften tot particu
liere beloften4. 

Er is dus geen enkele dispositie nodig om Christus te mogen aanvaarden. 
Wij behoeven geen grond van vrijmoedigheid te zoeken in onszelf, want deze 
ligt alleen in het Woord Gods5. Ook vraagt God geen bepaalde maat van 
droefheid. Trouwens deze droefheid komt tot haar hoogste trap door de ont
moeting met Christus zelf6. Geloven in Christus is het beste teken van de 
boetvaardigheid. Daarom moeten wij haar nooit zoeken buiten Christus om7. 

Bijzonder evangelisch zijn de bladzijden, die Koelman wijdt aan de aan
neming van Christus. Nooit kunnen wij Hem te vroeg aannemen. Wel ver
keerd, maar nooit te vroeg. Daarom mogen wij niet eerst een bepaalde pe
riode van ellendigheid eisen, zoals sommige predikers doen. 

Wel kan men te vroeg tegen een ontdekt zondaar zeggen, dat hij reeds deel 
heeft aan Christus. Maar dit is wat anders dan hem aansporen om Christus 
aan te nemen8. Want wij kunnen Christus nooit te veelvuldig aannemen. De 
kennis van onze zonde en de droefheid alsook de blijdschap over de vergeving 

1 a.w., bldz. 100 v. 
2 Ook op dit punt kunnen wij engelse invloed opmerken. Men vergelijke b.v. het ruime 

aanbod der genade, dat wij aantreffen in de preken van de Erskines en Andrew Gray. Van 
de laatste leze men vooral zijn Groote en dierbare beloften, vert. C. B. van Woerden, Lei
den, z.j. 

3 Natuur en gronden des geloofs, bldz. 192 v. 
4 a.w., bldz. 237-243. 5 a.w., bldz. 193-195. 
6 a.w., bldz. 195-197. 7 a.w., bldz. 197-200. 
8 a.w., bldz. 204-217. 

189 



worden daardoor des te groter1, omdat het fundament van onze zekerheid 
alleen Christus is en, zelfs voor een deel, niet onze heiligmaking2. 

Wij merken hier dezelfde mildheid op, die wij ook reeds bij Johannes 
Teellinck aantroffen. Toch is bij Koelman de uitwerking nog zuiverder. Hier 
spreekt iemand, die tot de ontdekking is gekomen, dat het geloof alleen in 
Christus rust vindt, en dat het daarom in het geloof ons erom te doen moet 
zijn om ons heil buiten onszelf in Hem te zoeken. 

W. a Brakel 

Na Teellinck en Koelman dient de aandacht gevestigd te worden op Wil
helmus a Brakel (1635-1711), wiens populaire stichtelijke dogmatiek, zijn 
Redelijke Godtsdienst, behoort tot de meest gelezen en invloedrijke geschrif
ten uit de tijd der Nadere Reformatie3. Zijn verwantschap met Koelman 
blijkt niet alleen uit de moeite, die hij zich getroostte om Koelman in zijn 
ambtelijke eer te herstellen, maar vooral ook uit hun gemeenschappelijke 
strijd tegen de Labadisten4 en, in verband hiermee, uit hun in vele opzichten 
met elkaar overeenstemmende opvatting over het geloof5. 

Dit laatste blijkt al dadelijk, wanneer ook Brakel het geloof ziet als daad 
van de wil en met Koelman daarin dus een volgeling van Amesius is6. Van
daar dat het eigenlijke van het ware zaligmakende geloof volgens Brakel be
staat in vertrouwen op God door Jezus Christus, om gerechtvaardigd, gehei
ligd en verheerlijkt te worden, hetgeen tot de wil behoort7. Wel wil hij tegen
over de Papisten handhaven, dat tot het geloof ook de kennis behoort, die de 
geopenbaarde dingen in zoverre in zich opneemt, dat men een bevatting, een 
gepast en waar begrip van de zaken heeft, hetzij met min of meerder ücht8. 
Maar onmiddellijk voegt hij eraan toe, dat hij daarmee niet bedoelt te zeggen, 
dat de kennis het geloof is of dat de kennis en het geloof hetzelfde zijn, doch 
dat de kennis van de geopenbaarde dingen vooraf vereist is, zal men ze ge
loven9. 

Ditzelfde geldt ook van de toestemming. Zij houdt in een voor waarachtig 
houden niet alleen van alles, wat God in Zijn Woord gesproken heeft, maar 
in het bijzonder van alles, wat God van zijn Zoon en het heil, door Hem te 
bekomen, heeft geopenbaard10. Ook deze toestemming is vooraf noodzakelijk, 

1 a.w., bldz. 220-224. 2 a.w., bldz. 217-220. 
3 Vgl. F. J. Los, Wilhelmus d Brakel, Leiden 1892, bldz. 299. Los vermeldt 20 uitgaven in 

de oude druk, en 4 uitgaven in de nieuwe druk. 
4 Koelman heeft achter zijn geschrift Historisch Verhaal der Labadisten twee brieven van 

Brakel opgenomen tot waarschouwinge voor de Labadisten en hare Dwaalingen. 
5 J. van Genderen wijst er terecht op, dat er ook wat betreft de geloofsbeschouwing ver

wantschap bestaat tussen Brakel en Witsius, hoewel Brakel niet komt tot een nummeren 
van de verschillende geloofsdaden (Vgl. J. van Genderen, a.w. bldz. 233). 

6 A O r i K H AATREIA, dat is Redelyke Godtsdienst, 18e dr., 1767 I, 32, 8. 
7 a.w., I, 32, 17. 8 a.w., I, 32, 13. 9 a.w., I, 32, 13. 10 a.w., I, 32, 16. 
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want zal men vertrouwen, rusten en steunen op iets, zo moet men eerst wel 
verzekerd zijn, dat de grond waar en vast is1. 

Een coccejaanse trek vertoont Brakel in het verband, dat hij legt tussen de 
toestemming en de liefde. Niet dat de liefde de eigenlijke natuur van het ge
loof uitmaakt, maar wanneer de mens tot het geloof gebracht wordt, krijgt hij 
niet alleen verlichte ogen des verstands, waardoor hij enigszins kent de Mid
delaar en de goederen van het verbond, maar hij wordt er ook „verliefd" op. 
Hij heeft liefde tot de waarheid. Hij is blij, dat er een Christus is2. 

Overigens krijgt het aan het geloof voorafgaan van de kennis en de toe
stemming grotere nadruk dan de noodzakelijkheid van beide. Brakel wijst 
erop, dat velen wel kennis hebben, maar evenwel niet het ware geloof3. En 
ook al stemt iemand met volle verzekerdheid de waarheden als waarheden toe 
en houdt die voor waarachtig, dit is toch het ware zaligmakende geloof niet, 
maar een historisch- of tijdgeloof4. Want de ware gelovigen gaan verder. Na 
de kennis en de toestemming nemen zij Christus aan en vertrouwen zich met 
lichaam en ziel aan Hem toe5 tot hun rechtvaardiging. Want het zaligmakend 
geloof is gelijk aan het rechtvaardigend geloof6. 

Hoewel hij dus het vertrouwen als de wezenlijke daad van het geloof stelt, 
wil Brakel er toch voor waken, dat men hem daarin niet misverstaat. Want 
onder dit vertrouwen wil hij niet verstaan hebben de verzekering, het ver
trouwen, dat men deel heeft aan Christus en al zijn beloften, of de vrede en de 
stilheid der ziel, want dat is een vrucht van het geloof, die in de één meer is 
dan in de ander. Maar hij wil dit vertrouwen zien als de uitgaande daad van 
het hart, waardoor men, zich overgevende aan Christus en Hem aannemende, 
ziel en lichaam aan Hem toevertrouwt, opdat Hij ze zaüg make7. 

Deze opvatting over het wezen van het geloof heeft Brakel nader uitge
werkt in zijn strijd met de Labadisten8. Hun woordvoerder Yvon bezat hier
over eigenaardige denkbeelden. Brakel dwong hem zich hierover uit te spre
ken door hem de vraag voor te leggen, hoe een ziel geleid moet worden, die 

1 a.w., I, 32, 16. 2 a.w., I, 32, 19. 3 a.w.9 I, 32, 13. 4 a.w., I, 32, 19. 
5 a.w., I, 32, 19. 6 a.w., I, 32, 4. 7 a.w., I, 32, 19; I, 30, 13; I, 32, 30. 
8 Brakel gaf eerst twee tegen de Labadistische dwalingen waarschuwende brieven uit, 

die door Yvon werden beantwoord in zijn Leere van den h. doop, 1683. Brakel schreef toen 
zijn Trouwhertige waarschouwinge, waarop Yvon reageerde met zijn Preservatyf tegen de 
verleydinge, 1684. Dan verschijnt van de hand van Brakel zijn Leere en Leydinge der Laba
disten (vgl. W. Goeters, a.a.O. S. 277). Wij gebruiken hier vooral het laatstgenoemde ge
schrift, 2e dr., 1738, met een voorrede van Joh. du Vignon, die zich daarin keert tegen 
Eswijlers Zielseensame Meditatiën. Hierin zijn ook opgenomen twee brieven van Brakel tot 
Waarschouwinge tegen de afschydinge van de Kerke en overgank tot de Labadisten. Veel uit 
dit geschrift vinden wij ook terug in het boekje van Phoebus Themmen, getiteld W. d Brakel 
geregtveerdigt in zijn bestraffinge aangaande de leere en leydinge der Labadisten, 2e druk, 
1751. Themmen gaf dit geschrift uit tot verdediging van zichzelf tegen een aanklacht die 
tegen hem was ingediend (Vgl. P. J. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, bldz. 94 vv..). Zie 
verder wat de leer der Labadisten betreft: W. Goeters, a.a.O. S. 139 f.f. en F. J. Los, a.w. 
bldz. 194 v.v. 
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door de Heilige Geest aan haar ellende is ontdekt1. Brakel stelt dan twee 
mogelijkheden :1. a. Dat deze ziel gelooft, dat de Heere Jezus de enige ver
losser en zaügmaker is der genen, die tot Hem komen om van de schuld ge
rechtvaardigd te worden door zijn bloed. b. Dat zij zich in algemene zin 
daartoe aan Hem overgeeft, c. Dat zij zich vervolgens voor de Heere Jezus 
neerlegge, en op Hem wachte, of het Hem believe iets in haaf te werken. 
d. Dat zij, die zich niet mag verzekeren, dat God haar zal zaligmaken, zich 
onderwerpe, hetzij dat het de Heere Jezus belieft haar aan te nemen, hetzij 
dat het Hem niet zal believen. De ziel zelf zal zich daarin moeten schikken 
naar de wil van God, en verder heeft zij niet bekommerd te zijn over haar be
houd of verderf, daarin ook niet werkzaam zijnde2. 2. a. De ziel moet boven 
de daden, genoemd onder a t/m c nog de beloften van het Evangelie aan
nemen, d.w.z. Jezus, die zich in het Evangelie voorstelt tot haar Jezus in 
eigendom aannemen, b. Daarna moet zij, zich zonder enige reserve aan Hem 
overgegeven hebbende, op Hem zich verlaten en vertrouwen, dat Hij alles 
wat tot haar zaligheid nodig is, aan haar zal doen3. 

Het antwoord van Yvon bleef niet uit. Hoewel hij zich niet op duidelijke 
wijze uitsprak4, bleek het toch voldoende, dat hij de eerste mogelijkheid voor
stond. Want volgens hem behoorde het onder a t/m c genoemde tot het wezen 
van het geloof, dus: het historisch geloof, dat Jezus als de zaligmaker belijdt, 
het overgeven van de ziel aan Jezus5 en de wachten op Hem of het Hem be
lieft iets in haar te werken. De laatste twee, het aannemen van en het ver
trouwen op Jezus, moeten niet tot de natuur van het geloof, maar tot de ver
zekering gerekend worden6. Yvon scheidt dus de zekerheid van het wezen van 
het geloof zo volkomen, dat zij geen relatie meer met elkaar hebben7. Zelfs 
het allersterkste geloof kan daarom zonder de minste verzekering zijn8. 

Dit wordt overigens wel begrijpelijk, omdat Yvon de zekerheid niet ver
bindt met het geloof, maar met de wedergeboorte. De verzekering komt er nl. 
dan, wanneer men ziet, dat men wedergeboren is, en wanneer men door een 
conclusie uit zijn heiligmaking zijn staat vaststelt9. Wij treffen hier dus een 
extreme vorm aan van de syllogismus practicus, waarin de functie van de 
heiligmaking en de liefde die van het geloof overwoekert. 

Aan de andere kant geeft Yvon te kennen, dat zij, die de eerste drie geloofs
daden kennen, ervan overtuigd kunnen zijn, dat zij geloven, en zo zich ook 

1 Leere en leydinge, bldz. 91. 2 a.w., bldz. 92. 3 a.w., bldz. 93. 4 a.w., bldz. 94 v. 
5 Dit overgeven van de ziel aan Jezus dient onderscheiden te worden van wat Brakel ver

staat onder het aannemen van en zich verlaten op Jezus. Bij Yvon is het een aannemen op 
conditie, d.i. een zich overgeven aan Jezus en dan wachten of het de Here belieft iets in haar 
te werken, zonder dat de ziel op Jezus, die nu aangenomen is, leunt en vertrouwt, en ver
zekerd mag zijn, dat zij zalig mag worden. Ook kan zij na deze overgave weer afvallig wor
den (a.w., bldz. 73 v.). Hiermee kent Yvon dus een legitieme plaats toe aan de twijfel (a.w., 
bldz. 108) en de lijdelijkheid (a.w., bldz. 83). 

6 a.w., bldz. 97. 7 a.w., bldz. 104. 8 a.w., bldz. 107. 9 a.w., bldz. 115. 
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mogen verzekeren, dat Jezus hun Zaligmaker is1. Dit lijkt wel in strijd te zijn 
met het bovenstaande, maar in feite is het dit toch niet. Immers wanneer 
Yvon het wezen van het geloof bepaalt, dan wordt het aannemen van en het 
vertrouwen op Jezus tot zaligheid en daarmee de heilszekerheid buitenge
sloten. Maar wanneer men de drie eerste geloofsdaden kent, bezit men toch, 
volgens Yvon, het geloof, en kan men dus, hoewel niet door middel van de 
geloofsoefening zelf, maar ziende op wat men aan geloofsdaden kent, tot het 
bezitten van het geloof besluiten. 

Hieruit blijkt dus, dat Yvon aan de ene kant het geloof onderschat als niet 
de eigenschap der zekerheid aan zich hebbende, terwijl hij het aan de andere 
kant overschat, door iemand, die nog slechts de eerste drie geloofsdaden kent, 
reeds de wetenschap van een gelovige te zijn meegeeft. 

Het laat zich verstaan, dat Brakel het met deze opvatting niet eens kon zijn. 
Hij kon het niet anders zien dan dat Yvon de zielen ophield om naar Jezus te 
gaan2. En dat in dubbele zin. 

Allereerst was het een grote belemmering om de aanneming van Jezus tot 
zaligheid geheel buiten het geloof te stellen. In plaats dat hij de zielen tot deze 
aanneming door het geloof aanspoorde, eiste Yvon een langdurige oefening 
der boetvaardigheid, en wilde, dat de ziel daardoor daadwerkelijk gerukt 
werd uit de klauwen van de duivel en de macht en heerschappij der zonde3. 
Ook wil hij de pas beginnenden, eer hij hen tot Christus brengt, leiden tot een 
zuivere liefde tot God4, waarin niet de minste begeerte naar eigen behoud ge
vonden mag worden, maar die louter tot God zich uitstrekt om zijn zelfswil5. 
Yvon geeft de zielen dus veel werk, voordat hij ze tot Christus brengt6. Ja, te 
veel, want nooit zal de mens tot de ware boetvaardigheid en de zuivere liefde 
kunnen komen dan alleen wanneer hij door een waar geloof in Christus is in
gelijfd7. 

Yvon brengt dan ook het „sola fide" in de rechtvaardiging in gevaar. Want 
bij hem werkt de ziel zichzelf op tot een hoogte, waar zij zo geestelijk en god
delijk is, dat zij kan besluiten, dat God haar gerechtvaardigd heeft8. De heili-

1 a.w., bldz. 97, 105. 2 a.w., bldz. 72. 
3 a.w., bldz. 75. Yvon moest het daardoor wel mogelijk achten, dat de onbekeerde het 

ver kon brengen in de deugdzaamheid, die gold als noodzakelijke voorbereiding tot het ge
loof (a.w., bldz. 80). Per consequentie kwam hij zo ver, dat hij erkende, dat de daden der 
onbekeerden Gode aangenaam kunnen zijn (Vgl. F. J. Los, a.w., bldz. 220). 

4 a.w., bldz. 78. 
5 Volgens Yvon is die liefde rein, die van alle baatzuchtigheid ontbloot is. Men heeft dan 

God lief om Gods wil (a.w., bldz. 76 v., 92, 122,125 v.v. Vgl. ook F. J. Los, a.w. bldz. 222 
v.v.). 

6 a.w., bldz. 75. 7 a.w., bldz. 78, 51. 
8 a.w., bldz. 85 v. Yvon kent drie rechtvaardigingen. De eerste geschiedde, toen Christus 

betaalde, vóór onze geboorte. De tweede is de toepassing van de eerste door het geloof in de 
gelovige. De derde geschiedt in de vierschaar Gods, in zijn kerk en voor de mensen, na ver
toonde heiligheid. Hij wordt dan als lidmaat in de kerk opgenomen (a.w., bldz. 87). 
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ging gaat dan aan de rechtvaardiging vooraf. De rechtvaardiging is de climax 
van het wedergeboren leven. Hier wordt niet meer de weg van het geloof aan
gewezen om tot Christus te komen, maar de weg van de liefde1. Brakel zegt 
daarom niet te veel, wanneer hij meent, dat Yvon de zielen van Christus af
houdt en hen in duizend perikelen brengt, die hen verhinderen om ooit zalig 
te worden2. 

Dit verwijt echter geldt nog in een andere, ernstigere zin. Want volgens 
Brakel zijn de door Yvon genoemde drie geloofsdaden beslist onvoldoende 
om daarin het wezen van het geloof te stellen3. De twee laatste, het aannemen 
van en het vertrouwen op Christus, zijn ook wezenlijke daden en behoren er 
noodzakelijk bij4. Dit geldt zelfs in deze absolute zin, dat wanneer zij niet ge
vonden worden, de eerste drie daden niet meer zijn dan inbeelding5. Wanneer 
Yvon de eerste drie daden nochtans voldoende acht, verleidt hij de zielen, 
door ze op een grond te laten rusten, welke volgens de Schrift niet voldoende 
is6 en niet hoger kan gewaardeerd worden dan als vrucht van een algemene 
werking van de Heilige Geest7. Er is dan reeds zekerheid voordat het geloof 
er is8. Maar deze zekerheid is leugenachtig9. 

Tegenover deze labadistische dwaalleer zet Brakel tenslotte in positieve zin 
zijn geloofsbeschouwing uiteen. Tegenover Yvon, die een lange weg van voor
bereiding kende10, stelt Brakel, dat er geen geestelijk leven is vóór of buiten 
het geloof. Het geestelijk leven begint van het „eerste ogenblikje" af, dat de 
mens met Christus, die het leven is, door het geloof verenigd is11. Ook de 
wedergeboorte wordt dus vanuit het geloof gekend. Het geloof gaat voorop, 
hoewel het niet te bepalen is, welke van de twee het eerst in de ziel gevonden 
wordt. Brakel meent, dat beide gelijk zijn wat de tijdsvolgorde betreft, maar 
wat betreft de logische orde gaat het geloof als de oorsprong van het leven 
voorop12. 

Wij zijn geneigd te vermoeden, dat Brakel in dit opzicht weer terugkeert tot 
het oud-reformatorisch standpunt. Toch is dit vermoeden niet geheel juist. 
Immers gaat Brakel uit van een wedergeboortebegrip in engere zin, terwijl 
Calvijn het ruimere wedergeboortebegrip hanteerde. Het valt dan ook moei
lijk te bepalen, hoe Brakel zich deze verhouding heeft gedacht. Want ook bij 
hem blijft de vraag, waar het geloof vandaan komt, onbeantwoord. Deze 
moeilijkheid komt vooral later bij Van Thuynen naar voren, die deze opvat
ting van Brakel overneemt, maar dan toch vastloopt bij de waardering van de 

1 a.w., bldz. 84 v. 2 a.w., bldz. 78. 3 a.w., bldz. 97 v. 4 a.w., bldz. 99. 
5 a.w., bldz. 100. 6 a.w., bldz. 98. 7 a.w., bldz. 100. 8 a.w., bldz. 105. 
9 a.w., bldz. 106, 115. 

10 Yvon spreekt op dit punt zichzelf tegen. Nu eens ziet hij in de voorbereidingen de on
bekeerde bezig, die het ver daarin kan brengen, dan weer spreekt hij van een geestelijk 
leven, dat aanwezig is vóór het geloof en waarop het geloof soms na lange tijd kan volgen 
(a.w., bldz. 82). 

11 a.w., bldz. 49, 52. 12 Redelyke Godtsdienst, I, 31, 12. 
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z.g. toeleidende weg1. Brakel echter heeft het geloof aan de wedergeboorte 
doen voorafgaan vooral met de negatieve bedoeling om te ontkomen aan de 
labadistische geloofsbeschouwing, waarin geloof en leven mogelijk werden 
geacht buiten het persoonlijk kennen en bezitten van Christus om. 

Brakel wil dus van de boetvaardigheid geen obstakel maken voor het ge
loof. Want de duisternis moet niet eerst weggenomen worden om plaats te 
maken voor het licht, maar het licht zelf verdrijft de duisternis. De dood moet 
niet weggenomen worden eer een dode opgewekt wordt, maar het leven ver
drijft de dood. Zo moet ook in geestelijk opzicht niet eerst gedood worden 
(zelfverloochening in reine üefde tot God), maar eerst moet Jezus worden 
aangenomen, en zo wordt de geestelijke dood verdreven2. 

Wat betreft de geloofszekerheid wil Brakel onderscheiden tussen de zeker
heid, die in de daad der aanneming zelf ligt opgesloten, en de reflexieve zeker
heid, die rust vindt in de wetenschap, dat Jezus zijn Jezus is3. De eerste be
hoort tot het wezen van het geloof, de tweede is er een vrucht van4. Dit laatste 
wil echter niet zeggen, dat deze reflexieve zekerheid niet nauw met het geloof 
verbonden is. Er is een krachtige wisselwerking, die daarin resulteert, dat 
naarmate het geloof sterker is, ook de verzekering sterk is evenals de heili
ging5. Brakel spoort dan ook aan om tot deze zekerheid te komen6. 

Het is dus niet waar, wanneer Yvon beweert, dat zelfs het allersterkste ge
loof zonder verzekering kan zijn7. Trouwens Yvon blijkt er in het geheel geen 
juist begrip van te hebben, want de zekerheid van het geloof stelt hij gelijk 
met de gevoelige vertroostingen. Maar deze twee zijn zo verschillend geaard, 
dat men grote verzekerdheid kan hebben over zijn staat en zaligheid, zonder 
dat men de „zoete smaak" van de zaak zelf heeft8. Daarbij kan deze zeker
heid ook met twijfelingen gepaard gaan, indien men echter maar blijft be
denken, dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen het geloof en de 
gelovige. In het geloof is altijd zekerheid, in de gelovige (nog) niet9. Vandaar 
dat Brakel ontkent, dat alle gelovigen dadelijk verzekerd zijn. Ook kan de 
verzekerdheid, die er reeds was, weer weggaan, b.v. wanneer men leeft in 
geestelijke verlatenheid10. 

1 Zie bldz. 207. 
2 Leer e en Leydinge, bldz. 102. 
3 a.w., bldz. 99. 
4 a.w., bldz. 99, 103, 109; Redelyke Godtsdienst, I, 30, 13; I, 32, 19, 20 en 30; I, 34, 57. 

Volgens K. Schilder blijkt uit deze onderscheiding, dat Brakel zelf niet van labadistische in
vloed is vrij gebleven. Echter komt deze onderscheiding reeds voor bij Perkins, W. Teel-
linck, e.a. (Vgl. K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus, Goes, 1949, II, bldz. 571 v.). 

5 Leere en Leydinge, bldz. 99, 101; Redelyke Godtsdienst, I, 34, 53. 
6 a.w., bldz. 100; I, 35, 16; I, 6, 31. 
7 a.w., bldz. 107. 
8 a.w., bldz. 107, 110; I, 35, 16 en 21. 
9 a.w., bldz. 109. 

10 Redelyke Godtsdienst, I, 6, 32. 
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In de zekerheid zelf kunnen er hogere en lagere trappen worden aangetrof
fen1. Om tot deze zekerheid te komen wijst Brakel drie wegen aan. De eerste 
is die van de sluitrede. Buiten de opzettelijke oefening van het geloof beproeft 
de mens zich aan het Woord en door vergelijking van zichzelf met het Woord 
bevindt hij, dat hij wedergeboren is en leeft door de Geest van Christus, en 
daaruit concludeert hij, op grond van Gods Woord, dat hij in de staat der ge
nade is en dat alle beloften voor hem zijn2, zodat op die zekere grond de ver
vulling ervan verwacht wordt3. Hierbij dient echter wel de restrictie gemaakt 
te worden, dat bij het maken van de sluitrede nodig is de verzegelende wer
king van de Heilige Geest, die dan door Brakel weer verbonden wordt met 
het zegel van het sacrament4. 

De tweede weg is de extraordinaire verzegeling van de Heilige Geest aan de 
ziel, waarin Hij aan haar openbaart Gods eeuwige en oneindige liefde tot 
haar in Christus Jezus en de ziel met veel licht en blijdschap vervult5. 

De derde weg is die van de oefening van het geloof. De ziel houdt zich dan 
bezig met de beschouwing van de volheid van Christus, de onfeilbaarheid van 
het evangelie, van de zekerheid van de aanbieding van Christus aan haar, en 
vindt zich daarin met veel licht bestraald. Zij neemt Jezus aan en verlaat zich 
op Hem. Als zo dan de ziel met een „verstandige wil" onderhandelt met 
Jezus, met onopgemerkte reflexies daartussendoor aangaande haar oprecht
heid, kan het niet anders zijn of er moet enige verzekerdheid en alzo stilte, 
vrede en büjdschap volgen, naarmate deze werkingen klaar en levendig zijn6. 

Hoewel het te denken geeft, dat Brakel deze weg voor het laatst houdt, 
blijkt hieruit toch hoe nauw hij de zekerheid op het geloof zelf betrokken ziet. 
Brakel zelf drukt het zo uit: uit de natuur van het geloof blijkt, dat het de 
zekerheid werkt7. Hij maakt dit duidelijk met het voorbeeld van iemand, die 
met zekerheid afgaat op de belofte van zijn weldoener, zoals ook de Schrift 
daarvoor bewijzen aangeeft8. 

Uit het bovenstaande valt ook af te leiden, dat Brakel grote betekenis ge
hecht heeft aan de zelfbeproeving. Dit wordt bevestigd door het feit, dat hij in 
zijn Redelijke Godtsdienst een heel hoofdstuk heeft gewijd aan de kentekenen 
van het zaligmakend geloof9. De zelfbeproeving is noodzakelijk om aan de 
weet te komen of men een kind van God is of een kind van de duivel10. Het is 

1 Leere en Leydinge, bldz. 109. 2 a.w., bldz. 110. 
3 Hier treffen wij hetzelfde beloftebegrip aan, dat wij ook reeds bij Joh. Teellinck en 

Koelman vonden. 
4 Redelyke Godtsdienst, I, 38, 3. 
5 Leere en Leydinge, bldz. 110 v.; Redelyke Godtsdienst, I, 37, 19. 
6 a.w., bldz. 111. 
7 a.w., bldz. 112. 
8 a.w., bldz. 112 v. 
9 Redelyke Godtsdienst, I, 33. 

10 a.w., I, 33, 4. 
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ook een nuttige bezigheid, omdat men in positieve zin daardoor komt tot de 
kennis en zekerheid van zijn staat1 en zo tot de blijdschap daarover2. 

Brakel geeft een uitgewerkt schema van wat hij tot een goede en afkeurens
waardige zelf beproeving rekent3, en weet vele kenmerken te noemen. Uit 
deze kenmerken kan zelfs een kleingelovige zijn kindschap opmaken, terwijl 
tevens de schijngelovige erdoor wordt ontdekt. Deze kenmerken zijn te vin
den in het geloof, de heiliging, liefde, gemeenschap, ootmoed en gewilligheid4. 

Toch ziet hij aan de andere kant ook het ontoereikende van het zelfonder
zoek in. Want ook dan kan er nog vrees overbüjven in de harten der gelovi
gen, vanwege de zo grote zaak, die zij bezitten5, of omdat zij menen, dat het 
maar verstandswerk is en geen zaak van het hart, of omdat zij zo weinig ernst 
in zich waarnemen6 en nog zoveel zonden7. Daarom weet Brakel, vooral in 
verband met de zekerheid der rechtvaardiging, ook de gelovige van zichzelf af 
te wijzen en te brengen tot het Woord, omdat daarin de grond der zekerheid 
ligt8. Wij kunnen nooit onze zekerheid opmaken uit een bepaalde trap van 
geestelijkheid, maar alleen uit de waarheid9. De grond der blijdschap ligt niet 
in de gelovige, maar in Christus10. 

Het valt ons op, dat Brakel niet uitgaat van het schema: habitus-actus fidei. 
Het geloof als daad staat bij hem in het middelpunt11, waarin Brakel de lijn 
van Amesius en Coccejus blijkt te volgen. Wel wordt door hem het geloof als 
een habitus gezien, maar hij wil daarmee niet meer bedoelen dan het boven
natuurlijk karakter van het geloof te beklemtonen. In die zin zijn geloof, hoop 
en liefde „habitus", die niet door oefening verkregen worden, maar door God 
in de ziel van de mens worden ingestort. Want al 's mensen werk om te ge
loven is niet in staat om het geloof te verkrijgen, zelfs niet in de minste trap. 
God geeft het in het begin, God bewaart en vermeerdert het, God voleindigt 
het12. 

Dit is alles, wat Brakel ervan zegt. Het gaat hem vooral om de pastorale 
strekking ervan, nl., dat wie het geloof begeert, die moet het van God afbid
den en het van Hem verwachten. En wanneer hij het ontvangen heeft, erkenne 
hij met dankbaarheid, dat hij het van God ontvangen heeft en verwachte al 
biddende van Hem ook de vermeerdering13. 

Het geloof zelf is daad, daad van aanneming en vertrouwen. In verband 
1 a.w., I, 33, 9. 2 a.w., I, 33, 7. 3 a.w., I, 33, 11 v.v. 4 a.w., I, 35, 16. 
5 a.w., I, 33, 50. 6 a.w., I, 33, 51. 7 a.w., I, 33, 52 v. 
8 a.w., I, 34, 82. 9 a.w., I, 35, 21. 10 a.w., I, 37, 19. 

11 P. J. Kromsigt acht dit een voordeel (Vgl. zijn art. Het geloof in Tr. en Zw., 1903, bldz. 
104). Hij merkt ditzelfde ook op bij Calvijn (art. Het geloof bij Calvijn in Tr. en Zw., 1917). 
J. W. Verschoor (art. over Het geloof bij Brakel en Comrie, O.E.V. 1928, bldz. 286 v.) en 
J. G. Woelderink nemen een tegenovergesteld standpunt in (art. Geloof en Bevinding, 
O.E. V. 1928, bldz. 286 v).. Zie ook Th. L. Haitjema, Het Erfgoed der Hervorming, bldz. 95 
v. Volgens Haitjema is vooral Brakel het bewijs ervan, dat de Reformatoren het geloof niet 
alleen als instrument gezien hebben, maar ook als handeling van de gelovige. 

12 Redelyke Godtsdienst, I, 32, 7. 13 a.w., I, 32, 7. 
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met de rechtvaardiging krijgt dit geloof dan ook een centrale plaats. Door het 
geloof komt de rechtvaardiging tot stand. Want door het geloof nemen wij de 
gerechtigheid van Christus aan, om dan met deze aangenomen gerechtigheid 
ons tot God te keren en die aan Hem te tonen en Gods oordeel te begeren, 
dat dan de rechtvaardiging tot inhoud heeft1. De centrale functie, die het ge
loof hier krijgt, heeft Comrie later te denken gegeven2. Wordt hier niet aan 
het geloof als daad van de mens een te grote plaats toegekend? In ieder geval 
heeft dit Comrie er later toe gebracht om de rechtvaardiging niet op het geloof 
te doen volgen, maar er aan vooraf te laten gaan3. Zeker is, dat de continuïteit 
in het geloof bij Brakel wel wordt bedreigd, hetgeen daaruit blijkt, dat hij 
deze rechtvaardiging zich telkens weer ziet herhalen4. 

Wat ons in Brakel's rechtvaardigingsleer nog treft, is, dat hij in de lijn van 
Amesius (en Joh. Teellinck) de gelovige laat doordringen via het Woord en 
Christus tot God zelf. Het geloof blijft bij het Woord niet staan, maar gaat 
door het Woord heen tot de persoon van Christus zelf5. De relatie tot het 
Woord houdt niet meer in dan de toestemming van zijn waarheid, en de liefde 
daartoe, maar dit behoort nog niet tot het wezen van het geloof. Het eigen
lijke geloof vindt alleen rust in Christus zelf. Daaruit blijkt het mystieke 
karakter van Brakel's geloofsbeschouwing. Ditzelfde komt naar voren in de 
verhouding tussen Christus en de Vader als voorwerp van het geloof. Zoals 
men in het O.T. door de priester tot God ging, zo gaat men ook nu via de 
hogepriester Christus tot de Vader. Men moet bij de Heere Jezus als midde
laar niet blijven staan, maar door hem gaan tot de Vader6. De wijze, waarop 
dat geschiedt vonden wij boven reeds bij de leer der rechtvaardiging ge
tekend7. 

Tenslotte vragen wij naar de plaats, die het aanbod der genade inneemt in 
het geheel van Brakel's theologie, vooral in verband met zijn verkiezingsleer. 

1 a.w., I, 34, 27. 2 J. W. Verschoor, a.w. bldz. 283 v. 
3 J. G. Woelderink, De rechtvaardiging uit het geloof, bldz. 148 v.v.. Woelderink wijst er 

op, dat Brakel tot deze omschrijving der rechtvaardiging gekomen is vanuit de beleving van 
de christen, zoals hij die kende. Zij is op zichzelf niet onschriftuurlijk, maar het belangrijk
ste wordt erin gemist: de toerekening van de gerechtigheid van Christus, die niet op het ge
loof gegrond is, maar wel door het geloof wordt aangenomen. 

Het is echter onbillijk om Brakel te verwijten, dat hij in de rechtvaardiging de genade in 
gevaar brengt. Duidelijk spreekt hij het immers uit, dat alleen de gerechtigheid van Christus 
oorzaak is van des mensen rechtvaardiging (Red. Godtsdienst, I, 34, 49). Tegenover het be
zwaar, dat Brakel zijn rechtvaardigingsleer vanuit de beleving heeft ontwikkeld en daar
door een sterk subjectivistische inslag krijgt (vgl. J. G. Woelderink, a.w. bldz. 149), mag de 
positieve kant niet worden vergeten, nl. dat hij hierdoor zich wil vrijwaren van een streng 
scholastisch rechtvaardigingssysteem. De rechtvaardiging van eeuwigheid kwam hem te 
speculatief voor. 

4 Redelyke Godtsdienst, I, 34, 28, 53, 56. Wel is volgens Brakel de rechtvaardiging op 
zichzelf absoluut en volkomen, maar het bewustzijn ervan is naar de sterkte van het geloof. 
Vgl. ook zijn Leer e en Leydinge, bldz. 48. 

5 Redelyke Godtsdienst, I, 32, 24. 6 a.w., I, 20, 21. 7 a.w., I, 20, 21. 
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Deze laatste heeft overigens niets ongereformeerds aan zich, zij het dan, dat 
ook Brakel een theoloog uit de latere periode blijkt te zijn, omdat hij de ver
kiezing niet plaatst aan het einde der heilsleer, zoals Calvijn deed, maar aan 
het begin, in de leer over God1. Tot zekerheid van zijn verkiezing kan men 
komen door middel van de kenmerken2, die te vinden zijn in de roeping, het 
geloof en de heiliging3. Brakel wil echter de verkiezing (en de verwerping) 
geen overwegende plaats geven in het aanbod van de genade. God roept allen 
en een ieder, die onder de bedeling van het Evangelie leeft. Brakel wil, dat 
men daar goede aandacht aan schenkt, opdat men de vrijmoedigheid zou 
hebben om Christus aan te nemen4. Ieder mag en moet zelfs Christus aan
nemen5. En wanneer men dat niet doet, is het duidelijk, dat men verloren 
gaat vanwege zijn ongeloof, dat een verschrikkelijke zonde is6. 

Wel is er ook nog een andere kant. God werkt in geloof en ongeloof zijn 
welbehagen uit. Maar dit doet geen afbreuk aan de aanbieding van het heil7. 
Vandaar dat Brakel zo appelerend de overtuigden aanspreekt. Hij zet hen en 
houdt hen aan het werk8. 

Ook is er een ruime nodiging tot Christus9. Verbrijzeling, honger en dorst 
mogen niet als voorwaarden gelden, die vervuld moeten worden alvorens 
men tot Christus mag komen. Men moet niet jagen naar een bepaalde mate 
van ellendekennis, maar men ga rechtstreeks tot Christus10. 

Weliswaar wordt deze evangelische mildheid weer overschaduwd, wanneer 
Brakel de „ordinaire" weg der bekering gaat voorstellen. Dan blijken toch 
weer vele standen en stadiën te moeten worden doorlopen, wil men tot het 
klare geloof in Christus gekomen zijn11. Toch maakt Brakel van dit alles geen 
voorwaarde. Hij ziet het veeleer als een weg, waarlangs men, blijkens de er
varing, gaat. Hij legt dan ook niet een bepaald bekeringsschema op, maar hij 
constateert de werkelijkheid van het geloofsleven12. Daarom kan hij ook zeg
gen, dat men niet moet menen, dat iedere daad zo op elkaar volgt als hij ze 
hier beschreven heeft. Want zij werken dikwijls door elkaar heen, en soms 
zijn ze er alle tegelijk. Ook zijn er andere wegen mogeüjk, want Gods hande
lingen zijn wonderlijk verschillend. Het enige richtsnoer in deze rijke ver
scheidenheid blijft echter het Woord Gods13. 

1 Vgl. J. J. Tigchelaar, Depraedestinatie bij Calvijn en Brakel, in Theol. Reform., Ie jaarg. 
bldz. 179. 

2 Redelyke Godtsdienst, I, 6, 31. 3 a.w., I, 6, 34. 4 a.w., I, 30,12. 5 a.w., I, 30,13. 
6 a.w., I, 30, 12. Het is dan ook niet juist, wanneer Tigchelaar meent, dat het wel lijkt 

alsof Brakel bang ervoor is, dat er te veel zijn, die zullen geloven (a.w. bldz. 184). 
7 a.w., I, 30, 14. 8 a.w., I, 31, 30. 9 a.w., I, 32, 51. 

10 a.w., 1,42,13 v. Brakel staat hier heel dicht bij Koelman (zie bldz. 11). 
11 Leer e en Leydinge, bldz. 40 v.v.; Redelyke Godtsdienst, I, 31, 10. 
12 Brakel geeft in dit opzicht blijk van een milde wijsheid. Hij weet, dat de Here de zielen 

op verschillende wijze leidt. Zo zijn er die zoeter en op meer evangelische wijze getrokken 
worden, terwijl anderen meer door de kracht der waarheid geleid worden (Leere en Ley
dinge, bldz. 50). 13 Redelyke Godtsdienst, I, 31, 13. 
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HOOFDSTUK IV 

HET PIËTISME VAN DE 18E EEUW 

D E STRIJD OVER HET WEZEN VAN HET GELOOF: T H . VAN T H U Y N E N 

TEGENOVER A . D R I E S S E N EN F . A . L A M P E 

Wanneer wij terugzien op de ontwikkeling, die het geloofsbegrip sinds 
Calvijn in de gereformeerde theologie van ons vaderland tot nu toe heeft ge
had, valt met weinig moeite te constateren, dat verschillende divergerende 
lijnen zich steeds duidelijker begonnen af te tekenen. Er waren er, die het 
geloof toeschreven aan het verstand, terwijl anderen het geloof beschouw
den als een daad van de wil of ook van beide. Daarnaast merkten wij een 
tegenstelling op tussen degenen, die de deugd van het geloof en hen, die de ge
loofsdaad centraal stelden. Daarmee samenhangend ontstond een verschil 
van opvatting omtrent de beantwoording van de vraag, of het wezen van het 
geloof bestaat uit één enkele daad of uit een complex van daden. Tenslotte 
trad steeds duidelijker een verschil van inzicht aan de dag t.a.v. de zekerheid, 
nl. of deze al of niet gerekend moest worden tot het wezen van het geloof. 

Ondanks deze verscheidenheid was het echter tot nu toe binnen de grenzen 
der gereformeerde theologie nog nooit zover gekomen, dat men t.a.v. het ge
loofsbegrip opzettelijk en openlijk elkaar ging bestrijden. Men had de ver
schillende inzichten steeds gerekend tot die geschillen, waaromtrent men, om 
met Lampe te spreken, in gevoelen verschillen mocht, zonder verdacht te zijn 
van ketterij, en waarover de een de ander niet lastig viel1. 

Deze vrede werd echter verstoord door Theodorus van Thuynen (gest. 
1742), predikant te Dokkum, die met zijn Korte uitlegginge van het gerefor
meerde geloof2 een heftige en langdurige strijd over het wezen van het geloof 
heeft ontketend3. Hoewel P. J. Kromsigt reeds in verband met Schortinghuis 
uitvoerig hierover heeft geschreven4, kunnen wij in het kader van onze studie 
er niet aan voorbijgaan om de grondlijnen, die zich in deze strijd aftekenen, 
weer te geven. Zij zijn nl. van het grootste belang, omdat zij ons te zien geven 
hoever de ontwikkeling in de geloofsbeschouwing is voortgeschreden. In vele 

1 F. A. Lampe, Vier academische verhandelingen over het zaligmakend geloof , 1723, bldz. 
87. (Latijn: DissertationesPhilologico-theologicae, V, I, p. 267-368.). 

2 De tweede druk verscheen in 1722. De eerste druk is blijkbaar volkomen zoek geraakt. 
Vgl. P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 74. 

3 Eenzelfde strijd over de geloofszekerheid is gevoerd in Schotland. Vgl. Princeton Theol. 
Review, July 1906, p. 327-331. 

4 P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 74-105. Kromsigt gaat vooral in op de strijd tussen Van 
Thuynen en Driessen. De strijd met Lampe laat hij onaangeroerd. Men zie ook K. Schilder, 
a.w. II, bldz. 571 v.v. en G. Hoffmann, a.a.O. III, S. 363-368. 
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opzichten kunnen wij ons echter bij P. J. Kromsigt aansluiten, hoewel wij hier 
en daar andere accenten moeten leggen. 

In 1722 verscheen Van Thuynen's Korte uitlegginge van het gereformeerde 
geloof Alleen de toon reeds, waarin het boekje was geschreven, gaf aanleiding 
tot geprikkeldheid en tegenspraak. In zijn voorrede spreekt hij van de onrecht-
zinnigheid en ijdele taal van hen, die met hem van mening verschillen. Hij be
merkt bij hen zelfs een terugkeer tot het Pausdom. En ook al beweert hij de 
naam „fijnen" niet in kwade zin te bedoelen, hij laat intussen duidelijk horen, 
dat de te bestrijden dwalingen bij de meesten van hen te vinden zijn. 

Na in zijn voorrede zo ongeveer alles reeds ter sprake gebracht te hebben, 
wat ook later aan de orde komt, vervolgt hij met een verhandeling over het 
geloof, die hij verdeelt in een thetisch en een polemisch gedeelte. 

Volgens hem eist God van ieder, aan wie het Evangelie verkondigd wordt, 
twee dingen: geloof en bekering. Eerst gaat hij dan uiteenzetten, wat er onder 
het geloof dient te worden verstaan. Het is een voor waarachtig aannemen, 
dat God ons in Christus grote liefde bewezen heeft en, gelijk het Evangelie 
behelst, uit loutere genade ons met zichzelf heeft verzoend in het bloed van 
zijn Zoon1. Nadrukkelijk laat hij er dan op volgen, dat in dat bovengenoem
de „ons" het persoonlijke „mij" ligt opgesloten. Want het geloof is juist dat 
bijzondere vertrouwen, dat zijn genade zich ook tot mij heeft uitgestrekt. 

Dit sluit volgens hem volkomen aan bij Zondag 7 van de Heid. Catechis
mus, waarin ook gesproken wordt over het vertrouwen, dat niet alleen ande
ren, maar ook mij vergeving der zonden geschonken is2. Dat wil echter niet 
zeggen, dat Van Thuynen niet erkent, dat er nog enige twijfel zou kunnen 
overblijven. Zeer zeker kan dat. Want er zijn zowel zwakke als sterke gelovi
gen3. Wel is de twijfel hoogst schadelijk, want door niets wordt het geloof 
meer gekrenkt en verzwakt, omdat, naarmate de twijfel toeneemt, het geloof 
afneemt en kleiner wordt. Maar daarom verwerpt de gereformeerde kerk 
niet dezulken, wier geloof door twijfel nog vermengd is met enig ongeloof, of 
zelfs met grote twijfel gepaard gaat. Want zolang er nog enigszins dit vertrou
wen is, al is het klein en gering, ja, al was het maar als een mosterdzaad, zo 
is er nog geloof. Echter verwerpt zij wel als ongelovigen al diegenen, in wie 
niet het allerminste van dit vertrouwen gevonden wordt4. 

God eist echter ook bekering, want God schenkt het geloof, opdat degene, 
die gelooft, in dankbaarheid voor God zou leven5. Daaruit büjkt, dat de be
kering niet vóór het geloof gaat, maar het geloof vooronderstelt, en dus op het 
geloof volgt. Hoe zou het ook anders kunnen, daar er buiten het geloof om 
geen goede werken kunnen zijn, en er ook geen dankbaarheid mogelijk is, al
vorens men de vergeving der zonden door het geloof ontvangen heeft6. 

Hierna gaat Van Thuynen tot de aanval over en stelt „de fijnen" aan de 
1 Th. van Thuynen, Korte uitlegginge van het gereformeerd geloof bldz. 4. 
2 a.w., bldz. 5. 3 a.w., bldz. 6. 4 a.w., bldz. 7. 5 a.w., bldz. 8. 6 a.w., bldz. 9. 
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kaak, die in tegenstelüng met de Heid. Catechismus beweren, dat het geloof 
niet uit genoemd vertrouwen bestaat1, maar uit een hongeren en dorsten naar 
Christus, dat aan dit vertrouwen voorafgaat2. Van Thuynen acht dit een re
monstrantse dwaling3. Hij ziet zelfs grote overeenkomst met de Papisten, in 
het bijzonder met wat het Concilie van Trente daarover geleerd heeft4. 

Trouwens ook in het stuk der bekering dwalen zij. Want als zij stellen, dat 
niemand mag geloven, dat God met hem verzoend is, zolang hij niet weet, dat 
hij wedergeboren is, laten zij dus de wedergeboorte aan het geloof vooraf
gaan5. Het geloof is bij hen dus niet de bron van goede werken, terwijl zij ook 
loochenen, dat de stimulans ervan de dankbaarheid is jegens de barmhartig
heid Gods. De praktijk wijst het dan ook uit, wanneer blijkt, dat deze „fij
nen" het geloof in Christus Jezus terzijde stellende, alleen de heiliging na
jagen, en zich trachten te oefenen in een wettische godzaligheid, menende zo 
de ware godzaligheid deelachtig te zijn, hoe ontbloot zij ook mogen zijn van 
het geloof in Christus en het vertrouwen in de vergeving der zonden6. Zij zijn 
zelfs zo op de wedergeboorte gericht, dat zij bang zijn voor het geloof en met 
handen en voeten zich ertegen weren, alsof zij zich ten hoogste daaraan zou
den bezondigen7. In wezen kan hun heiliging echter niet hoger gewaardeerd 
worden dan het goede leven der heidenen8. 

Van Thuynen weet ook, hoe het tot zulk een diepe val heeft kunnen komen. 
Zij is nl. veroorzaakt door een al te grote toegefelijkheid ten opzichte van 
mensen, die uiterlijk een vroom en godvruchtig leven leiden, maar die geen 
kennis van Christus, noch het vertrouwen in de vergeving der zonden bezit
ten9. Om deze mensen tegemoet te komen ging men het wezen van het geloof 
degraderen. Men handhaafde dan wel het woord „vertrouwen", maar men 
ging eronder verstaan een vertrouwen, dat er in Christus zaligheid te zoeken, 
te vinden en te verkrijgen is, dat Christus door zijn lijden een recht ten leven 
voor zondaars verkregen heeft10. Het verzoend zijn van God werd zo tot een 
verzoenlijk zijn. De werkeüjkheid van het heil werd tot een mogelijkheid11. 
Dit toe te stemmen zou dan het ware geloof zijn. Alleen dan met deze bepa
ling erbij, dat deze toestemming in de mens voortbrengt een waar berouw en 
een hartelijk toevlucht nemen tot Christus, een hongeren en dorsten naar zijn 
gerechtigheid, met afstand doen van zijn vorige boze wandel en met een ware 
bekering tot God12. Wanneer dan weer de woorden „remonstrants" en 
„paaps" gevallen zijn13, gaat Van Thuynen op positieve wijze verder met de 
beantwoording van de vraag, hoe hij de verhouding ziet tussen de algemene 
aanbieding van het Evangelie en de persoonlijke aanvaarding ervan. Naar 
zijn mening moet er onderscheid gemaakt worden tussen de tijd, waarin de 

1 a.w., bldz. 14. 2 a.w., bldz. 21. 3 a.w., bldz. 15. 4 a.w., bldz. 16 v. 
5 a.w., bldz. 20 v. 6 a.w., bldz. 22. 7 a.w., bldz. 25. 
8 a.w., bldz. 23. 9 a.w., bldz. 30. 10 a.w., bldz. 31. 

11 a.w., bldz. 32. " a.w., bldz. 33. 13 a.w., bldz. 34, 35. 
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zondaar niet moet geloven, dat hij zalig zal worden, en de tijd, waarin hij dat 
wèl moet geloven. Hij moet dat niet geloven, zolang hij van Jezus niets weet, 
het Evangelie nooit gehoord heeft, noch met aandacht erop gelet heeft. Maar 
wel moet hij het geloven, wanneer God hem deze blijde boodschap laat ver
kondigen, dat Hij zich over hem heeft ontfermd en hem uit loutere genade 
zijn Zoon geschonken heeft tot een verzoening van zijn zonden, opdat hij 
door Hem leven zou. Gelooft hij dit nu ook inderdaad, dan wordt hij, hoe 
zondig hij ook is, zalig1. Gelooft hij het niet, dan maakt hij God tot een leuge
naar. Daarom als God het Evangelie laat prediken, waarom zullen wij het 
niet mogen aannemen alsof God het door een stem uit de hemel tot ons sprak, 
ook al zijn wij tot dat ogenblik grote zondaars geweest2. 

Van Thuynen maakt ook onderscheid tussen het mogen geloven, en het 
weten, dat wij het geloof verkregen hebben. Geloven mag en moet ieder, zo 
ras hem het Evangelie verkondigd wordt, hoe boos en zondig hij tot op dat 
ogenbük ook geweest is3. Maar dat hij het geloof verkregen heeft en in de 
daad en waarheid bezit, mag en moet niemand denken, indien dit geloof hem 
niet wederbaart. De aanwezigheid van het ware geloof moet uit de vruchten 
blijken4. Dus niet omgekeerd: eerst bekeerd blijken te zijn voor men mag ge
loven, want door het geloof wordt men juist een bekeerde5. 

Mogen wij nu hieruit de conclusie trekken, dat Van Thuynen meent, dat 
het vertrouwen zo maar ons geschonken wordt, zonder dat er van enige 
voorbereiding of toeleiding sprake is? Deze conclusie zou niet juist zijn. Ook 
volgens Van Thuynen wordt de mens tot het geloof gebracht, en dat via de 
volgende stadia: 1. God ontdekt hem aan zijn zonde. Want zolang hij deze 
niet ziet, is het geloof iets onmogelijks. De kennis van ellende gaat noodzake
lijk vooraf. 2. God brengt hem tot angst, vrees, schrik en benauwdheid over 
zijn staat. De kennis der zonde moet indruk maken op zijn hart, anders zal hij 
nooit tot geloof bewogen worden. 3. God laat hem het Evangeüe prediken, 
hem daardoor bekend makende de onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade, 
nl., dat Hij zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening, en zich in Hem met ons 
verzoend heeft. 4. God doet hem op deze blijde boodschap acht geven, en 
wekt in hem de begeerte om het te verstaan, doet hem hongeren en dorsten 
naar de gerechtigheid van Christus. Door de verlichting van de Geest ont
vangt hij ook een recht begrip ervan. 5. Ten slotte neigt God zijn hart tot het 
geloof door hem de genade Gods in Christus in waarheid te doen erkennen, 
en geeft hem het oprechte vertrouwen, dat God hem waarlijk zo lief gehad 
heeft als het Evangeüe vermeldt, en dat met insluiting van zichzelf6. 

Van Thuynen wijst er dan nog op, dat niemand daaruit mag concluderen, 
dat het een belangrijk werk is en veel tijd vereist, dat iemand tot het geloof 
komt. Integendeel. Want hoewel het niet altijd even ras gaat, en de één er wel 

1 a.w., bldz. 42. 2 a.w., bldz. 43. 3 a.w., bldz. 44. 
4 a.w., bldz. 45. 5 a.w., bldz. 46. 6 a.w., bldz. 50-55. 
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eerder toe bewerkt wordt dan de ander, kan het evenwel „gans schielijk" en 
„zeer haast" geschieden. Zelfs op een zelfde tijdstip kunnen de verschillende 
stadia doorlopen worden, gelijk o.a. de geschiedenis van de stokbewaarder 
bewijst1. 

Wat wij tot nu toe Van Thuynen hoorden beweren, komt ons nog al be
kend voor. Dit wordt echter anders, wanneer hij later verklaart, dat de vier 
eerstgenoemde stadia niet gerekend mogen worden tot het geloof zelf. Zij, die 
deze stadia doorlopen hebben, bevinden zich wel op de weg, langs welke God 
tot het geloof opleidt, maar zij bezitten het geloof zelf nog niet2. Het is daar
om een ijdele vertroosting, wanneer men hun gaat wijsmaken, dat zij ware 
gelovigen zijn3. Pas het laatstgenoemde, het vertrouwen in de persoonlijke ver 
geving der zonden, mag als geloof worden beschouwd4. Al het andere wijst de 
gereformeerde kerk af, en dat zelfs zozeer, dat zij misprijst al degenen, bij 
wie het vertrouwen nog niet volkomen is en met twijfel gepaard gaat5. Want 
alleen als alle twijfel uitgebannen is, acht zij eerst iemand een volkomen en 
oprecht gelovige, gelijk het behoort6. 

Dit laatste motiveert Van Thuynen nog daarmee, dat de rechtvaardiging 
onlosmakelijk met het geloof verbonden is, waaruit blijkt, dat het geloof altijd 
vertrouwen is7. 

In het laatste hoofdstuk handelt hij over Gods besluiten en praedestinatie. 
Hij zegt daar, dat het geloof vrucht is van eeuwige verkiezing. Men diene 
echter deze leer voorzichtig voor te dragen en niet, zoals velen menen, daar
over te spreken, alsof zij de eerste beginselen vormt van de christelijke leer. 
Want daardoor is zij voor velen tot een aanstoot en ergernis geworden. Zij 
moet niet het eerste, maar het laatste zijn van ons onderwijs in de christelijke 
godsdienst. Zij moet niet de ongelovigen maar de gelovigen worden voorge
steld, om hen nog meer op te leiden tot de ware vertroosting, blijdschap, 
vrede en hoop8. 

Zoals wij reeds opmerkten, viel het te verwachten, dat de reacties niet zou
den uitblijven. Deze kwamen dan ook spoedig, het eerst van de kant van de 
Groninger professor A. Driessen, die, zoals hij zelf zegt, zijn boekje Saulus 
bekeert reeds aan de drukker verzonden had, maar niet kon nalaten nog ter 
elfder ure een voorrede eraan toe te voegen, waarin de beschouwingen van 
Van Thuynen „kortelings" werden weerlegd9. 

1 a.w., bldz. 56. 2 a.w., bldz. 106. 3 a.w., bldz. 107. 4 a.w., bldz. 108. 
5 Men diene erop te letten, dat Van Thuynen hier niet spreekt van een verwerpen, maar 

van een „niet-prijzen". Vgl. P. J. Kromsigt (a.w. bldz. 80), die opmerkt, dat Ypey ten on
rechte beweert, dat Van Thuynen in het geloof geen enkele twijfel mogelijk achtte. 

6 Korte uitlegginge van het gereformeerd geloof, bldz. 109. 7 a.w., bldz. 110 v.v. 
8 a.w., bldz. 209 v.v. Zie ook het laatste gedeelte van de voorrede. 
9 Saulus bekeert en in den derden hemel opgetrokken, ingevoegt eenige Aanmerkingen over 

de onlangs uitgekomen korte uitlegginge van het gereformeerd geloov door D. Th. van 
Thuynen, 1722. 
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Inderdaad is dit zeer vluchtig gedaan, wat blijkt uit de oppervlakkige kri
tiek, die hij daarin op het boek van Van Thuynen levert. Hij beweert nl., dat 
Van Thuynen de honger en dorst naar Christus' gerechtigheid op het geloof 
laat volgen, hetgeen Van Thuynen juist andersom gesteld had1. Dit bracht de 
laatste ertoe om zijn opvatting nog duidelijker uiteen te zetten. In zijn Brief 
aan den Heer e... onderscheidt hij de volgende daden: voorafgaande, wezen
lijke en volgende. Tot de voorafgaande daden behoren die, welke hij in zijn 
Korte uitlegginge rangschikte onder de eerste vier stadia. Tot de wezenlijke 
daad behoren het aannemen, omhelzen van Jezus, het bekennen van de liefde, 
waardoor God zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van zijn zonde, of het 
vertrouwen, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden ge
schonken is. De navolgende daden zijn: blijdschap, vrede, troost, vrijspraak 
van zonde, hoop op het eeuwige leven, liefde, dankbaarheid, ware verheerlij
king van God2. 

Kon de eerste reactie van Driessen niet bijzonder geslaagd heten, uit zijn 
latere reacties blijkt, dat het in zijn afwijzen van de opvattingen van Van 
Thuynen om dingen gaat, die van de grootste betekenis zijn. 

Driessen stelt nl. tegenover die van Van Thuynen de volgende geloofsdefi-
nitie. Het geloof is een door de Heilige Geest in het hart van de zondaar ge
werkte toestemming van het getuigenis van het Woord Gods, betreffende het 
daarin geopenbaarde middel der verlossing, of het getuigenis, dat de Vader 
van zijn Zoon geeft, dat in Hem gerechtigheid en sterkte zijn voor een ver
legen en heilzoekende zondaar, wiens toestemming gepaard gaat met zulke 
werkzaamheden der ziel, neigingen en bewegingen van het gemoed als met de 
aard van dit getuigenis overeenkomt3. 

De eigenlijke geloofsdaad legt Driessen dus in de toestemming van het god
delijk getuigenis4. Maar omdat dit getuigenis niet een historisch gegeven zon
der meer is, maar mededeelt de openbaring van Gods genade in Christus, 
heeft deze toestemming bepaalde neigingen en aandoeningen van het gemoed 
ten gevolge. Deze laatste kunnen verschillend zijn naar gelang van de inhoud, 

1 Van Thuynen had dan ook weinig moeite met de beantwoording van de kritiek van 
Driessen. Men leze zijn Brief van Th. van Thuynen aan den Heere... betreffende aanmerkingen, 
welke Ant. Driessen tegen de „Korte verklaringe" heeft uitgegeven, 1722, bldz. 4 v. Het geeft 
Van Thuynen aanleiding om te vragen, of Driessen wel nuchter was, toen hij deze aanmer
kingen opstelde! (bldz. 7). Later heeft Driessen deze kritiek nog willen rechtvaardigen. Hij 
zegt dan, dat men volgens de hypothese van Van Thuynen noodzakelijk tot die volgorde 
moest komen. Want als men het geloof in het vertrouwen stelt, en buiten het geloof niets 
Gode welbehagelijks erkent, dan moet het vertrouwen het eerste zijn, waar alles op volgt. 
En omdat hongeren en dorsten naar Christus ook Gode welbehagelijk zijn, moeten deze 
daden dus op het vertrouwen volgen. (Vgl. zijn Oude en nieuwe mensch, 1738, bldz. 419.) 

2 Th. van Thuynen, Brief aan de Heere..., bldz. 14 v. 
3 A. Driessen, Het zaligmakend geloof tegen de verbastering van het gereformeerd geloof, 

1722, bldz. 2. 
4 a.w., bldz. 6. 
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die dit getuigenis heeft. Zij kan bestaan uit een verschrikken, zoeken, zich 
verwonderen, hoogachten en begeren1. Welnu, de reactie, die de toestemming 
van het getuigenis van Gods genade opwekt, is die van de begeerte. De be
geerte is dan ook de ziel van het geloof, de eerste en eigenlijke daad van het 
rechtvaardigende geloof2. In de Schrift wordt deze begeerte genoemd een 
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus3. 

Driessen voegt er echter uitdrukkelijk aan toe, dat dit hongeren en dorsten 
onderscheiden dient te worden van het eten en drinken en verzadigd worden, 
zoals ook het zoeken naar en het komen en toevlucht nemen tot Jezus onder
scheiden is van het vinden, alsook het kloppen van het opendoen en binnen
gelaten worden. De eerstgenoemde behoren nl. tot de eerste trap, de laatste 
tot de tweede trap van het geloof. En waar de eerste trap aanwezig is, daar is 
ook het wezenlijke van het geloof aanwezig, want aan hongeren, dorsten, 
zoeken, komen en toevlucht nemen is de zaligheid verbonden (Matth. 5:6)4. 

Zijn verschil van gevoelen met Van Thuynen treedt hier dus duidelijk naar 
voren. Want wat Driessen rekende tot het wezen van het geloof, behoort vol
gens Van Thuynen daar niet toe. Hongeren en dorsten vormen wel de weg er
naar toe, maar vormen niet het geloof zelf. Driessen beroept zich daarbij tel
kens op Matth. 5:6 en Ps. 2:12: Zalig zijn zij, die tot Hem de toevlucht nemen. 
De Schrift hecht de zaligheid toch niet aan iets, waaruit niet de wezenlijke ge
loofsdaad bestaat, maar dat slechts een daad zou zijn, die aan het geloof 
voorafgaat5. 

Vooral ook in de strijd met Lampe ging het over de betekenis van het toe
vlucht nemen, zoals dit in de Schrift voorkomt. Wat is de betekenis van de 
Hebreeuwse woorden non en nt?l6? Het woord „chasah" wijst op een 
vluchten tot iets om daardoor behouden te worden, terwijl „batach" een ver
trouwen inhoudt, waardoor iemand gerust is, dat hem geen kwaad zal over
komen. En welke van deze twee vormt nu het wezen van het geloof? Van 
Thuynen zegt: het tweede7. Lampe en Driessen menen: het eerste8. 

Wanneer echter het verschil tot dit punt beperkt gebleven zou zijn, had 
men elkaar allicht nog kunnen vinden. Maar de meningen stonden veel ver
der van elkaar. Van Thuynen ontkende immers niet alleen, dat het hongeren 
en dorsten het wezen van het geloof uitmaken, maar hij plaatst ze geheel 
buiten het geloof. Deze z.g. voorafgaande daden liggen dus binnen de moge-

1 a.w., bldz. 7. 2 a.w., bldz. 8. 3 a.w., bldz. 9. 4 a.w., bldz. 9. 
5 Oude en Nieuwe mensch, bldz. 418. 
6 Zie hierover vooral K. Schilder, a.w. II, bldz. 575 v. 
7 Th. van Thuynen, De korte uitlegginge van het gereformeerde geloof verdedigt tegen 

A Driessen, 1722, bldz. 144 v.v. 
8 A. Driessen, Oude en nieuwe mensch, bldz. 436 v.; F. A. Lampe, a.w. bldz. 64 v. Wij 

gaan op de bijzonderheden van de strijd over deze bijbelse achtergronden niet in, omdat de 
bijbelse gegevens niet de primaire bron der meningsverschillen waren, maar achteraf wer
den zij als bewijsplaatsen aangevoerd om de eigen mening te staven. 
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lijkheden van de natuurlijke mens, terwijl zij toch aan de andere kant de weg 
tot het geloof vormen. 

Driessen meent, dat deze opvatting de hoofddwaling van Van Thuynen uit
maakt. Een dwaling, die uiterst gevaarlijk is, of liever, een verleiding vormt 
voor de arme zielen. Want niet alleen wordt daardoor aan de zwakgelovigen 
alle moed ontnomen, maar vooral blijkt hieruit, dat Van Thuynen geen onder
scheid weet te maken tussen een algemene overtuiging, die in de onwederge
borene te vinden is en met de zaligheid geen verband houdt en het werk van 
de Geest, waaraan de zaligheid wel verbonden is1. Want er is tweeërlei gezicht 
van de zonden, tweeërlei verlegenheid, benauwdheid, enz. Het ene is zalig
makend, het andere niet. En hoe gevaarlijk is het dan om alles over één kam 
te scheren, en hun, die deze gevoelens openbaren, onverwijld te verkondigen, 
dat hun vergeving der zonden is geschonken, en dat zij moeten vertrouwen, 
dat God hun God is geworden. Is het dan niet juister gehandeld om aan zulke 
mensen voor te stellen, dat er ook een bekommerdheid bij natuurlijke mensen 
kan voorkomen, en dat zij zich dus moeten onderzoeken, of zij wel de ware 
droefheid over hun zonden kennen, en de reine begeerte naar Jezus en zijn ge
rechtigheid? Want het is toch mogelijk, dat zij geen stokbewaarder, maar een 
Bileam zijn-. Alleen wanneer het 't beginsel van de stokbewaarder is, dan is 
het genade. Dan is er ook het nieuwe leven, de wedergeboorte2. 

Het verwijt van Driessen is duidelijk. Van Thuynen's hoofddwaüng is vol
gens hem, dat hij de bijzondere en algemene werkingen van de Heilige Geest 
met elkaar verwart, een dwaling, die daaruit voortkomt, dat Van Thuynen in 
de grond der zaak niet overtuigd is en geen persoonlijke kennis draagt van de 
verdorvenheid van de mens, ook al spreekt hij de leer van de kerk in zijn 
woorden na3. Driessen daarentegen is er op uit om de algemene en bijzondere 
werkingen van de Geest streng van elkaar te scheiden, en wel door middel van 
het zelfonderzoek. Wanneer dit zelfonderzoek gunstig uitvalt, opent zich de 
weg tot de bewuste geloofsoefening. Wij komen hier later nog op terug. 

Eerst moeten wij Driessen nog laten uitspreken in zijn kritiek op Van 
Thuynen wat betreft zijn opvatting over de vier stadia, die aan het geloof 
zouden voorafgaan. Van Thuynen voelde aan, dat hij op dit punt zwak stond. 
Want aan de ene kant meende hij, dat deze daden niet hoger konden gewaar
deerd worden dan de goede werken van de Turken en de heidenen, maar aan 
de andere kant beschouwde hij ze toch als de weg, die leidt tot het geloof. 

Het komt erop aan, wat Van Thuynen onder de wedergeboorte verstaat. 
Oorspronkelijk ging hij uit van de bredere betekenis van dit woord (door hem 
genoemd de engere betekenis), in de zin van art. 24 N.G.B., nl., dat de weder
geboorte op het geloof volgt, daaruit voortkomt, en dat dit geloof de mens 
vernieuwt en brengt tot een nieuw leven4. Maar Van Thuynen wil haar nu 

1 Oude en nieuwe mensch, bldz. 423. 2 a.w., bldz. 424. 3 a.w., bldz. 414. 
4 De korte uitlegginge verdedigt tegen eenige academische verhandelingen, 1723, bldz. 130. 
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ook wel in haar engere betekenis (door hem de brede betekenis genoemd) be
zien, zodat onder de wedergeboorte dan verstaan wordt alles, wat tot voort
brenging van het nieuwe leven dient. Dan gaat de wedergeboorte vóór het ge
loof. Maar dit is dan toch, volgens Van Thuynen, in oneigenlijke zin te ver
staan. Want op de keper beschouwd is dit niet de wedergeboorte zelf, maar 
de „wederbarende" genade, die daaraan voorafgaat. Het zich wenden naar 
Jezus, naar zijn gerechtigheid hongeren en dorsten is dan wel „wederbarende" 
genade, maar daaruit volgt niet, dat degene, die deze kent, een wedergeborene 
is. Want het is slechts genade, die tot de wedergeboorte leidt1. 

Van Thuynen gebruikt hierbij het voorbeeld van de geboorte. Voordat de 
geboorte plaatsvindt was er reeds de huwelijkstrouw, de gemeenschap, de 
ontvangenis, het vormen van de vrucht, de dracht. Al deze dingen leiden tot 
de geboorte, maar het is de geboorte zelf niet. Die is er pas, in geestelijke zin, 
wanneer Christus is aangegrepen en daaruit het nieuwe leven ontstaat2. 

Het was voor Driessen niet moeilijk om de onhoudbaarheid van deze op
vatting aan te tonen. Want de moeilijkheid werd door Van Thuynen niet op
gelost, maar verschoven. Immers hoe moet dan het wezen van die z.g. weder
barende genade worden verstaan? Als dit werkelijk genade van God is in de 
mens, kan het dan iets anders zijn dan het nieuwe leven der wedergeboorte? 
En als het dat niet is, kan het dan nog wel genade heten, temeer als degenen, 
die dit bezitten met Turken en heidenen worden gelijkgesteld3? 

We kunnen verwachten, dat Driessen ook nu weer komt met het verwijt, 
dat Van Thuynen het algemene en het bijzondere van Gods genade verwart4. 
Dit bleef het hoofdbezwaar. Het ging hem niet om de vraag, wat er eerst is, 
wedergeboorte of geloof. Deze vraag was voor Driessen irrelevant5. Want het 
geloof is nooit zonder de wedergeboorte, noch omgekeerd. Beide vormen de 
eerste genade in de ziel. Zij verschillen dan ook niets van elkaar, dan alleen 
daarin, dat de één werking van het geloof is en de ander het geloof zelf, of 
anders gezegd, ten opzichte van de Geest, die de zondaar bewerkt, is het 
wedergeboorte, vernieuwing, schepping, enz., en ten opzichte van de mens, 
die door de Geest bewerkt wordt en zo zelf werkzaam is, wordt het geloof 
genoemd6. 

Driessen wijst dan ook het verband af, dat Van Thuynen legt tussen het 
verzekerd geloof en de heiliging. Alsof deze laatste er alleen maar kan zijn in 
de vorm van dankbaarheid, die opbloeit uit het zekere vertrouwen, dat men 
vergeving der zonden heeft ontvangen. Driessen ontkent dit. Wel maakt het 

1 De korte uitlegginge verdedigt tegen A. Driessen, bldz. 89. 
2 a.w., bldz. 90. 
3 Oude en nieuwe mensch, bldz. 424 v. 
4 a.w., bldz. 426 v. 
5 a.w., bldz. 420. Volgens Driessen zijn de verschillen in dit opzicht niet wezenlijk, maar 

betrekkelijk. 
6 Het zaligmakend geloof, bldz. 14. 
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vertrouwen met de daaraan verbonden dankbaarheid de christen op de uit-
nemendste wijze vruchtbaar en overvloedig in goede werken, maar dit is niet 
het eerste en enige beginsel. Want al is die dankbaarheid er nog niet, toch zijn 
er reeds goede werken. Het centrale beginsel moeten wij dus elders zoeken. 
Het ligt daarin, dat God in de wedergeboorte zijn liefde uitstort in ons hart 
(1 Joh. 4:9,10). Dat is de bron van goede werken, waaruit tevens blijkt, dat er 
van verdienstelijkheid geen sprake is. „Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst heeft liefgehad" (1 Joh.4119)1. 

De natuurlijke orde vordert evenwel, dat, wanneer wij onderscheidenlijk 
spreken, de wedergeboorte vóór het geloof wordt gesteld2. De nadruk valt 
echter op het samengaan. Echter gaat het hier om het geloof, zoals Driessen 
dit in zijn wezen verstaat. Want gaat het om de verzekerdheid van het geloof, 
dan gaat de 'wedergeboorte beslist vooraf. Dat kan Van Thuynen zelfs niet 
ontkennen, ook al beweert hij het tegendeel. Want in feite kan niemand waar
lijk geloven, dat Jezus de zijne is, of hij moet ervan verzekerd zijn, dat hij een 
nieuw levensbeginsel heeft ontvangen, hetgeen moet blijken uit de vruchten 
van het geloof3. 

Het hoofdbezwaar tegen Van Thuynen duikt opnieuw op in de bestrijding 
van het aanbod van genade. Van Thuynen stelde, dat ieder de hem verkon
digde blijde boodschap vanpersoonlijke schuldvergeving mocht aanvaarden 
hoe groot zondaar hij tot op dat ogenblik ook geweest was. Daarom heeft 
ieder ook de plicht om te geloven. Niet geloven is God tot leugenaar stellen. 

Het is vooral Lampe geweest, die hem daarin uitvoerig bestreden heeft. 
Deze stelde, dat de prediking wel een algemeen aanbod van genade moet 
kennen4, maar dit houdt nog niet in, dat alle mensen in het algemeen gehou
den zijn aan de plicht om te geloven, dat hun zonden vergeven zijn. Want dit 
laatste geldt alleen voor de uitverkorenen, die krachtig geroepen zijn en daar
mee in het genadeverbond zijn opgenomen5. Want wie verplicht is om dit te 
geloven, is ook verplicht om de mogelijkheid van zijn zaligheid te veronder
stellen. En dit laatste is voor de verworpenen uitgesloten. 

Trouwens het is toch met de wijsheid van God in strijd, wanneer Hij iets 
zou eisen, dat noch door de natuur van de mens, noch door de wil van God 
teweeg gebracht kan worden6. Het algemene aanbod geschiedt dus, in de 
hoop, dat er uitverkorenen onder hen zijn, die het horen7 en omdat men niet 
weet, wie een uitverkorene en wie een verworpene is8. 

1 Oude en nieuwe mensch, bldz. 432 v. 
2 Het zaligmakend geloof, bldz. 15. Ook Lampe legt de nadruk op de wisselwerking 

tussen geloof en wedergeboorte, zich beroepend op Calvijn's exegese van Joh. 1:13 (a.w. 
bldz. 33 v.). Vgl ook zijn De verborgentheit van het Genaade-Verbondt, Amsterdam 1735,1, 
bldz. 269. 

3 Oude en nieuwe mensch bldz. 412. 
4 F. A. Lampe, a.w. bldz. 15. 
5 a.w., bldz. 13. 6 a.w., bldz. 14. 7 a.w., bldz. 15. 8 a.w., bldz. 18. 
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Duidelijk blijken hier de standpunten tegenover elkaar te staan. Wilde Van 
Thuynen pas aan het eind over de verkiezing gaan spreken en dan alleen nog 
tot de gelovigen, Driessen en Lampe gingen ervan uit, dat Christus alleen 
voor de uitverkorenen voldaan had en dat het dus niet ging om ieder, maar 
om een bepaald aantal personen. Men kon in de opvatting van Van Thuynen 
dan ook niet anders zien dan een ondermijning van de bijzondere eeuwige 
verkiezing1, ook hier dus een vermenging van het algemene en het bijzondere. 

Van Thuynen kwam natuurlijk met zijn repliek. Het was volgens hem niet 
waar, dat onze naam in het Evangelie niet vermeld stond. De Schrift zegt 
immers, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te 
maken. Welnu, ieder moet en mag dat geloven, omdat geloven niets anders 
wil zeggen, dan dat wij in die zondaren onze eigen naam herkennen. Deze 
belofte geldt dus wel ons persoonlijk. Zij gaat voor ons persoonlijk gelden in 
het geloof. En al gelovende komen wij tot de kennis van onze verkiezing2. 

In wezen gaat het hier dus weer om de oude kwestie van de verhouding 
tussen verkiezing en geloof. Moeten wij eerst weten, dat wij uitverkoren zijn 
om te kunnen geloven, of roept God ons eerst op te geloven, om daaruit dan 
onze verkiezing op te maken? Driessen en Lampen neigen tot het eerste, Van 
Thuynen stelt het tweede. 

Wij komen nu toe aan het geschilpunt ten opzichte van de vraag, welke 
plaats de zekerheid en het persoonlijk vertrouwen in de vergeving der zonden 
in het geloof dienen in te nemen. Het standpunt van Van Thuynen hebben wij 
boven reeds uiteengezet. Hij achtte het vertrouwen te behoren tot het wezen 
van het geloof en meende daarin zich aan te sluiten bij Zond. 7 van de Heid. 
Catechismus. 

Driessen wees deze opvatting af, omdat hij meende, dat Van Thuynen ook 
hier niet genoeg onderscheidde. Het is wel waar, dat de zekerheid bij het ge
loof behoort, maar er dient onderscheid gemaakt te worden binnen het begrip 
zekerheid zelf. Ook in het aanvankelijk geloof, dat bestaat uit toevlucht-
nemen, hongeren en dorsten naar Christus' gerechtigheid, ligt reeds een zeker 
vertrouwen. Maar dit vertrouwen moet onderscheiden worden van dat, welke 
tot de tweede trap van het geloof behoort, en bestaat uit de bewustheid, dat 
Jezus de onze is geworden. Het eerste vertrouwen is met de toestemming van 
de waarheid Gods verbonden, waardoor de gelovige het voor zeker houdt, 
dat hij, wanneer hij in het geloof tot Jezus komt, niet zal worden buitenge
worpen3. In deze zekerheid ligt ook reeds de blijdschap. Maar deze blijdschap 

1 A. Driessen, Oude en nieuwe mensch, bldz. 413. Later heeft Driessen toegegeven, dat 
het niet juist is om bij het begin reeds over de verkiezing te spreken, maar hij heeft hieruit 
toch geen consequenties getrokken ten opzichte van het karakter van het aanbod van ge
nade (a.w. bldz. 449 v.; vgl. P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 100). 

2 De korte uitlegginge verdedigt tegen eenige acad. verh., bldz. 10 v.v. 
3 A. Driessen, Het zaligmakend geloof, bldz. 9. 

210 



is nog niet de roem van de hoop. De mens, die deze zekerheid kent, staat er 
eigenlijk tussenin. Hij durft de zaligheid niet ten volle te aanvaarden. Maar 
hij durft ook niet te ontkennen, dat hij er geheel vreemd aan is1. 

Maar waar is deze tussenpositie dan aan te danken? Driessen antwoordt, 
dat het gaat om de vraag of ons geloof echt is. Want niet de bewustheid van 
onze geloofswerkzaamheid is in het geding. Want die is er reeds van het eerste 
begin. Maar het gaat om de bewustheid, dat dit een goede werkzaamheid is, 
die voortkomt uit de goede bron2. En tussen deze twee ligt vaak een periode 
van geestelijke worsteling en zelfonderzoek, waarin men moet klagen over te 
zwakke begeerte naar Jezus, over de kracht van overgebleven zonden, over de 
overmacht der bestrijdingen3. En in dit alles realiseert zich Gods voorzienig 
bestel, dat het goed acht en bewerkt, dat velen niet tot gerustheid komen. 
Want God wil, dat er kinderen, jongelingen en vaders in de genade zijn4. 

Dat sluit echter niet uit, dat het onze plicht is om tot die gerustheid en 
zekerheid te komen. Het is zelfs de „allerheugelijkste" geloofswerkzaamheid. 
Daarom prijst Driessen het geluk van de verzekerde sterk aan5 en wijst de 
middelen aan om ertoe te komen: zelfonderzoek, gebed, gebruik van de mid
delen6. 

Het verwijt, dat Ph. Themmen later Driessen maakte, nl., dat hij een 
Labadistische leer aanhing door de zekerheid geheel los te maken van het ge
loof, is dus niet juist7. Want wilde Driessen het onderscheid tussen hongeren 
en dorsten èn verzadigd worden gehandhaafd zien8, dit onderscheid wilde hij 
niet verstaan hebben als een radicale scheiding. Want dan geldt, dat het willen 
van Jezus reeds een aanvankelijk aannemen van Jezus is9. In het willen ligt als 
in een zaad alles opgesloten, dat daaruit zich zeker ontwikkelen zal. In die zin 
liggen in het hongeren en dorsten niet alleen reeds het aanvankelijk eten en 
drinken, maar ook de volle verzadiging opgesloten10. Dit neemt echter niet 
weg, dat de onderscheiding tussen de verschillende geloofsdaden noodzake
lijk blijft. De eerste en wezenlijke daad is het begeren van Jezus. En wie dit in 
oprechtheid doet, zulkeen heeft men te overtuigen, dat hij verplicht is door 

1 a.w., bldz. 10. 2 a.w., bldz. 18. 
3 a.w., bldz. 19. 4 a.w., bldz. 20. 
5 a.w., bldz. 21 v. 6 a.w., bldz. 23. 
7 Ph. Themmen, a.w. bldz. 23 v. Driessen wijst in zijn „betoog dat deze onze Handel

wijze niets gemeins hebbe met de leidinge der Labadisten, maar, die daar doold, regelrecht 
tegen die gesteld zij" alle Labadistische opvattingen af, zoals hun leer over de kerk, de z.g. 
reine liefde, de verhouding heiligmaking-rechtvaardigmaking (vgl. ook zijn Oude en nieuwe 
mensch, bldz. 60 v.v.). 

8 Het zaligmakend geloof, bldz. 17. 
9 Oude en nieuwe mensch, bldz. 454. 

10 a.w., bldz. 474 v. Volgens Kromsigt blijkt hieruit, dat Driessen nadert tot het stand
punt van Van Thuynen. Gezien echter hetgeen Driessen daarvóór reeds gezegd had van de 
zekerheid van het geloof, kan niet worden ontkend, dat deze gedachte reeds in zijn geloofs
opvatting lag opgesloten (vgl. P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 101). 
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een verdere geloofsdaad zich Jezus nader toe te eigenen, nl. door Hem en zijn 
gerechtigheid te omhelzen1. 

Hier blijkt nog eens duidelijk, hoe Driessen deze onderscheiding ziet. Hij 
spreekt van een „verdere geloofsdaad". En de eenheid met de voorafgaande 
daad ligt uitgedrukt in het „zich nader toeëigenen van Jezus"2. 

Tenslotte onderscheidt Driessen van genoemde geloofsdaden nog de sluit-
rede van het geloof, die ons doet zien, dat al deze dingen bij ons waarachtig 
zijn, en die, hoe kort zij ook volgt op de wezenlijke geloofsdaad, in orde der 
natuur later is dan het geloof, omdat zij het geloof veronderstelt3. De onder
scheiding grijpt hier dus veel dieper. Bij de eerste ging het om twee daden, die 
beide in het wezen van het geloof liggen opgesloten: begeren en aannemen 
van Christus. Bij de laatste gaat het om het geloof en datgene, wat op het ge
loof volgt: de zekerheid door middel van de sluitrede. Driessen weet, dat hij 
in dit opzicht niet aan de kant der Labadisten staat, maar aan Brakel's kant, 
die dit verzekerd vertrouwen ook beschouwt als een vrucht van het geloof4. 

Deze zekerheid niet te onderscheiden van de wezenlijke geloofsdaad is de 
fout van Van Thuynen en Themmen. Het zijn immers onderscheiden zaken: 
iets te doen èn te weten, dat men iets gedaan heeft5. Maakt men deze onder
scheiding niet, zoals Van Thuynen doet, dan werkt men daarmee een onge
gronde zekerheid in de hand. Want als men niet volgens de sluitrede te werk 
gaat, maar onmiddellijk de zekerheid zich eigen maakt, wie kan dan bewij
zen, dat het de goede, welgegronde zekerheid is? Juist de sluitrede moet de 
gronden der zekerheid blootleggen. Maar dan dient deze zekerheid van de 
eigenlijke geloofsdaad te worden onderscheiden6. 

Trouwens, volgens Driessen komt Van Thuynen zelf ook tot deze onder
scheiding, wanneer hij een verschil ziet tussen het „mogen geloven" èn „het 
weten, dat men geloof verkregen heeft". Dat laatste is er pas, wanneer uit de 
wedergeboorte gebleken is, dat het geloof oprecht is. Welnu, dit is hetzelfde, 
wat Driessen wil verdedigen7. En hij acht Van Thuynen dan ook in strijd met 
zichzelf, wanneer hij niettemin eraan vasthoudt, dat het wezen van het geloof 
bestaat uit het zekere vertrouwen, dat zijn zonden vergeven zijn8. 

Nu heeft Driessen in zekere zin het recht om dit verwijt te uiten. Want te
recht heeft Kromsigt reeds opgemerkt, dat Van Thuynen op dit punt zich niet 
duidelijk uitspreekt9. Dit blijkt vooral uit zijn eerste reactie op de kritiek van 
Driessen. Hij zegt, dat hij tot de wezenlijke daad van het geloof rekent: het 
aannemen, het omhelzen van Jezus, het bekennen van die liefde, dat God zijn 

1 Oude en nieuwe mensch, bldz. 455. 
2 Het is dan ook niet juist, wanneer Kromsigt meent, dat Driessen geen onderscheid 

maakt tussen aannemen en verzekerdheid, dat men aangenomen heeft (a.w. bldz. 101). 
3 Oude en nieuwe mensch, bldz. 454. 
4 a.w., bldz. 468 v. 5 a.w., bldz. 454. 6 a.w., bldz. 408 v. 
7 a.w., bldz. 421. 8 a.w., bldz. 422. 9 P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 87 v. 
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eniggeboren Zoon ons gegeven heeft, of dat vertrouwen, dat God waarlijk 
niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden geschonken heeft1. 

Hoe is dit echter te rijmen met bovengenoemde onderscheiding? Want 
wanneer ik vertrouw, dat God mij vergeving van zonden geschonken heeft, 
weet ik ook, dat ik het geloof verkregen heb. Maar dit laatste ziet Van Thuy-
nen als een vrucht van het geloof, terwijl hij hetzelfde hier rekent tot de wezen
lijke daad van het geloof2. Toch blijkt dit op een misverstand te berusten. 
Want het onderscheid, dat Van Thuynen maakt, betreft niet zozeer de inhoud 
van het geloof, als wel de oprechtheid ervan. De volle inhoud, nl. het vertrou
wen, dat de vergeving der zonden werd ontvangen, is reeds van het begin af 
aanwezig. Ook de rust en de zekerheid daarvan, die in dit vertrouwen liggen 
opgesloten. Maar later, wanneer dit geloofde wedergeboorte tot gevolg blijkt 
te hebben, ontstaat de wetenschap, dat het geloof, en dus ook het vertrouwen, 
de zekerheid en de rust oprecht zijn. Deze laatste wetenschap heeft wel de 
functie van versterking der zekerheid, maar bezit toch als zodanig secundaire 
betekenis3. De onderscheiding, die Van Thuynen maakt, is dus toch een 
andere dan die Driessen aanbrengt. Bij de eerste zijn de zekerheid en de rust 
er reeds voordat het gebleken is, dat het geloof oprecht is. Bij de laatste ko
men de zekerheid en de rust pas, nadat het geloof oprecht gebleken is. 

In de strijd tussen de epigonen der Reformatie kwam het tenslotte erop 
aan, wie het recht der historie aan zijn zijde had. Van Thuynen had reeds 
meerdere malen beweerd, dat, wat hij leerde, volkomen in overeenstemming 
was met de geloofsopvatting, zoals deze in Zond. 7 van de Held. Catechismus 
wordt weergegeven. Maar zowel Driessen als Lampe hadden daarop iets aan 
te merken. Volgens Driessen was in de Catechismus niet alleen een waar ge
lovige aan het woord, maar ook iemand, die tevens een bevestigd christen 
was, die tot de roem der hoop, de volle verzekerdheid van het geloof gekomen 
was en alle vorige trappen van het geloof doorlopen had. Het vertrouwen is 
hier dus niet een eerste, maar een hoogste trap, hetgeen ook daaruit blijkt, 
dat de zekere kennis en toestemming betreffende de waarheid van Gods 
Woord aan dit vertrouwen voorafgaan4. 

Intussen blijkt hieruit, hoe Driessen de geloofsomschrijving van de Cate
chismus beziet. Kennis, toestemmen en vertrouwen zijn volgens hem op el
kaar volgende geloofsdaden, waarvan de laatste niet meer tot het wezen, 

1 Th. van Thuynen, Brief aan de Heere..., bldz. 15. 
2 A. Driessen, Oude en nieuwe mensch, bldz. 421 v. Driessen zegt: volgens Van Thuynen 

moet ik dadelijk geloven, dat Jezus mijn zaligmaker is, dat zijn gerechtigheid en de ver
geving der zonden mij geschonken zijn, dat is, dat ik Jezus verkregen heb, maar ik moet nog 
niet dadelijk geloven, dat ik het geloof verkregen heb. 

3 De korte uitlegginge verdedigt tegen A. Driessen, bldz. 109 v.v. enl93 v.v. Van Thuynen 
wil hierin Calvijn volgen (Inst. III, 14,18). 

4 Oude en nieuwe mensch, bldz. 407. 
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maar tot het welwezen van het geloof gerekend moet worden1. Driessen staat 
met deze verklaring niet alleen2. 

Driessen wil dus zeggen, dat achter het vertrouwen van Zond. 7 een condi
tie verscholen ligt. De anderen, waarvan zij spreekt, zijn zij, die tot Jezus de 
toevlucht reeds genomen hebben. En tot die anderen behoort ook hij, die hier 
aan het woord is3. 

Lampe zoekt zijn verweer in een andere richting. Hij verklaart het woord 
„vertrouwen" uit Zond. 7 vanuit de duitse tekst, waarin staat, dat dit een 
vertrouwen is, waardoor ik in God gerust ben. Hieruit blijkt dus, dat dit ver
trouwen niet zelf de rust inhoudt (hoewel deze verklaring ook mogelijk is) 
maar de weg is, waarlangs men tot deze rust komt. Van Thuynen kan de 
Catechismus dus niet als bewijs gebruiken. Trouwens vanwege de dubbelzin
nigheid van dit „waardoor", doet men er volgens Lampe beter aan deze 
Zondag buiten de discussie te laten4. 

Maar Van Thuynen weet zich nog op veel meer autoriteiten te beroepen. 
Wij gaan ze niet allen opnoemen5. Maar vooral Lampe weet op zijn beurt ook 
met theologische grootheden voor de dag te komen. Terwijl beiden elkaar er
van beschuldigen, dat zij hun zegslieden niet objectief weergeven. 

Wanneer wij echter zelf terugzien op de ontwikkeling, die het geloofsbegrip 
gekend heeft, komen wij tot de volgende beoordeling. Ontegenzeggelijk heeft 
Van Thuynen een reformatorisch protest willen laten horen tegenover de 
steeds voortwoekerende geloofsonzekerheid, die veroorzaakt werd door het 
eindeloze zelfonderzoek en de overheersende positie van de uitverkiezing in 
prediking en geloofsbeschouwing. Van Thuynen wilde de mens losmaken van 
zichzelf om hem te brengen tot de onvoorwaardelijke overgave aan Christus, 
waarop niet een lange zelf beproeving volgt, maar waarin ligt opgesloten de 
blijde zekerheid van de vergeving der zonden. 

Maar zoals bijna ieder, die spreekt vanuit een reactie, ontkwam ook Van 
Thuynen niet aan het gevaar van een grensoverschrijding en van eenzijdig
heid. Dit blijkt vooral dan, wanneer volgens hem van de vijf door hem ge
noemde stadia in het geestelijke leven er vier aan het geloof voorafgaan. Het 
kost weinig moeite om aan te tonen, dat deze opvatting geen grond vindt in 

1 a.w., bldz. 469. 
2 Vrijwel alle catechismusverklaringen uit die tijd stemmen in hun verklaring met 

Driessen overeen. Ik vond haar bij: Petrus de Witte, Catechisatie, 3e druk, 1654, bldz. 135 
v.v.,; D. Knibbe, Catechisatie over de H.C., 8e dr. 1751, bldz. 100; B. Smytegeld, Des Chris-
tens eenige troost, bldz. 107 v.; J. Beukelman, H. Cat. 1774, bldz. 119. (Deze kopieert in zijn 
verklaring van Zond. 7 woordelijk Joh. van der Kemp); Joh. van der Kemp, H. Cat. 1717; 
Justus Vermeer, H. Cat., 1857, bldz. 154. 

3 Oude en nieuwe mensch, bldz. 409 v. 
4 F. A. Lampe, a.w. bldz. 89 v. In zijn De verborgentheit van het Genaade-Verbondt 

noemt hij ook het argument van Driessen I, bldz. 272. 
5 Vgl. P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 86 v. Vooral W. Perkins wordt veel genoemd. 
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Calvijn, hoevele malen deze ook door Van Thuynen wordt aangehaald1. 
Calvijn's geloofsbeschouwing was zo breed en samenvattend, dat hij zelfs de 
zwakste geloofsdaad tot haar recht liet komen, terwijl hij toch daardoor niet 
te kort deed aan het wezen van het geloof. Trouwens met het zware accent, 
dat Van Thuynen laat vallen op het vertrouwen, ligt hij meer in de lijn van 
Luther dan van Calvijn. En wellicht is ook daaruit te verklaren, dat hij o.a. de 
ontdekking van de zonde aan het geloof zelf geheel laat voorafgaan. Calvijn 
stelt de kennis in het geloof centraal, die zich richt op het ganse Woord, Wet 
en Evangelie. Daardoor wordt ook de kennis der zonde in het geloof opge
nomen. 

Aan de andere kant blijken ook Driessen en Lampe in vele opzichten van 
het reformatorisch standpunt te zijn afgeweken. Wel weet Lampe bij voor
baat zich daarvoor te verontschuldigen door de bewering, dat hij zich niet aan 
de woorden van Calvijn wil verslaven2, omdat Calvijn naar het begrip zijner 
eeuw niet nauwkeurig genoeg omtrent de zaak van het geloof sprak3. Dit 
laatste beweert Lampe echter juist op een moment, waarop blijkt, dat hij niet 
meer de hoogte der Reformatie kan benaderen noch verstaan. Hij acht het 
nl. onjuist, als Calvijn in het geloof zowel zekerheid als twijfel aanwezig kan 
zien (Inst. III, 2, 17). Want van tweeën één: er is of zekerheid of twijfel. Zij 
kunnen niet beide aanwezig zijn. Hiermee toont Lampe aan, dat hij de ge
loof sparadox niet meer verstond, waarin door de worsteling van het geloofde 
kracht van het geloof juist toeneemt. 

Het lag volkomen in zijn lijn om zich bewust bij Gomarus aan te sluiten, 
die in navolging van de engelse godgeleerden, volgens Lampe, eerst het volle 
licht op het vasteland van Europa heeft doen opgaan, en die terecht door 
bijna alle nederlandse godgeleerden is gevolgd4. En Gomarus leerde, dat het 
zekere vertrouwen in de vergeving der zonden behoort tot het welwezen van 
het geloof5. En ook Gomarus was het, die in navolging van Beza aan de ver
kiezing zulk een overheersende plaats gaf in de aanbieding der beloften. 

Zo konden de verschillende opvattingen moeilijk tot eenheid worden ge
bracht, met als gevolg, dat voortaan ook de geloofsbeschouwing een belang
rijke rol ging spelen in kerkelijke en theologische twisten6. 

1 Volgens Lampe is deze opvatting van Van Thuynen een nieuwe vinding, tot nu toe in de 
Hervormde scholen ongehoord (a.w. bldz. 71). 

2 a.w., bldz. 31 v. 3 a.w., bldz. 103 v. 
4 F. A. Lampe, a.w., bldz. 87. 
5 a.w., bldz. 88 v. 
6 „Nog lang bleef de strijd over het geloof levendig, niet slechts in Groningen en Fries

land, maar in de gansche Vaderlandsche kerk" (P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 105). Kromsigt 
noemt dan nog C. Vrolikhert, predikant te Dordrecht, die in zijn geschrift Twee godgeleerde 
oefeningen zich schaarde aan de zijde van Van Thuynen. Terecht ziet Kromsigt ook de ge
loofsbeschouwing van Comrie met deze strijd in verband staan (a.w. bldz. 105-107). Een 
bijdrage van Voetiaanse zijde in deze strijd werd nog geleverd door L. van Groenewoud, 
a.w., vooral bldz. 84 v.v. 
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P. van Hattem 
Herhaaldelijk werd in de boven behandelde strijd over het geloof van de 

zijde van A. Driessen en F. A. Lampe het verwijt gehoord, dat Van Thuynen, 
wat zijn geloofsbeschouwing betreft, niet vrij te pleiten zou zijn van de dwa
ling der Hattemisten. Vooral Driessen was ervan overtuigd, dat wat Van 
Thuynen leerde een omkering was van de hervormde leer, en bestond uit de 
eigen gronden der Hattemisterij1. Dat dit verwijt niet geheel uit de lucht ge
grepen was, bleek wel uit de bijval, die Van Thuynen bij de Hattemisten 
vond2. Trouwens, ook Kromstig is het opgevallen, dat bepaalde passages uit 
Van Thuynen's geschriften bijna woordelijk met gedeelten van Van Hattem's 
grote nagelaten werk Den Val van 's Werelts Af-God* overstemmen4. 

Van Thuynen zelf echter wilde hiervan niets weten en beweerde zelfs, dat 
hij voordien niet eens wist, wat Pontiaan van Hattem (1641-1706) leerde. 

Nu hij echter dit verwijt te horen kreeg, is hij de leer van Van Hattem gaan 
onderzoeken, en komt dan tot de conclusie, dat dit toch wel iets geheel anders 
is dan hij zelf altijd heeft voorgestaan5. 

Nu is er inderdaad reden voor om deze verdediging van Van Thuynen ten 
volle ernstig te nemen, omdat heel goed van gedeeltelijke overeenstemming 
sprake kan zijn, zonder dat men bewust door elkaar wordt beïnvloed. Samen 
richtten zij zich immers tegen dezelfde tegenstander, nl. het christendom, dat, 
volgens hen, leefde in een valse bekommering en werkheiligheid, en dat wei
gerde te staan in de volle kracht van het geloof6. 

Dit sluit echter nog niet in, dat Van Thuynen en Van Hattem in de grond 
van de zaak eens geestes waren. Dat dit inderdaad niet zo is, zal blijken, wan
neer wij nu Van Hattem's geloofsbeschouwing nagaan. Wij doen dit heel 
summier, omdat wij Van Hattem niet meer kunnen plaatsen binnen het kader 
van de gereformeerde theologie7. Dit laatste merken wij onmiddellijk op, 
wanneer wij zijn geschriften lezen. Zijn mystiek-rationalistische denkwijze en 
zijn abstracte schrijftrant doen ons vreemd aan. Maar vooral wordt dit duide
lijk, wanneer wij kennis nemen van de inhoud van zijn leer. Wij noemen slechts 
de punten, die met ons onderwerp in verband staan, waarbij wij, vooral wat 

1 A. Driessen, Oude en nieuwe mensch, bldz. 411. 
2 J. C. Kromsigt, a.w. bldz. 82. 
3 Den Val van 's Werelts Af-God ofte het geloove der Heyligen, 4 dln. Uitgegeven door 

Mr. Jacob Roggeveen, 1727. 
4 P. J. Kromsigt, a.w. bldz. 82. Mij persoonlijk trof deze overeenstemming met Van 

Thuynen op bldz. 733 dl. 4 van Van Hattem's werk, waar hij spreekt over het bewuste geloof 
als de grond der dankbaarheid. Vgl. ook dl. IV, bldz. 326. 

5 Th. van Thuynen, Korte uitlegginge verdedigt tegen A. Driessen, bldz. 126 v.v. 
6 J. C. Kromsigt, a.w. bldz. 8. 
7 Gezien de ontwikkeling van het geloofsbegrip in de gereformeerde theologie neemt 

Van Hattem een zelfde plaats in als de Labadie en Yvon, alleen dan in tegenovergestelde 
zin. Yvon maakt radicale scheiding tussen geloof en zekerheid. Van Hattem laat op rationa
listische wijze beide volkomen in elkaar opgaan. 
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de achtergronden betreft, kunnen verwijzen naar de schets, die Dr. J. Severijn 
in zijn dissertatie van zijn leer gegeven heeft1. 

Voor ons is zijn Verklaring over des menschen rechtvaardigmaking van het 
grootste belang. Daarin stelt hij, dat wij ervan moeten uitgaan, dat God ons 
heeft gerechtvaardigd2. Vervolgens wijst hij erop, dat wij de rechtvaardiging 
niet moeten zien als een rechtvaardig maken, maar als een rechtvaardig ver
klaren. Want in de rechtvaardiging maakt God ons niet, wat wij niet waren, 
maar openbaart en ontdekt hij ons, wat wij reeds wel waren. Rechtvaardig 
verklaard worden is dus aan zichzelf ontdekt worden, kennis van zichzelf 
ontvangen. Dat sluit in, dat wij van te voren voor onszelf bedekt waren. En 
dat was onze ongerechtigheid. Onze ongerechtigheid bestond daaruit, dat wij 
onbekend waren met onze gerechtigheid. Dat was in, wat Van Hattem noemt, 
de voorleeden tijd. De mens begrijpt daarin zichzelf anders dan hij door God 
geschapen was. Hij had een verkeerd denkbeeld van zichzelf gemaakt, nl. als 
één, die zondig en onrein is3. Dit verkeerde denkbeeld verdwijnt pas dan, 
wanneer de mens ophoudt met zichzelf als zondig te zien. Dan ziet hij zichzelf 
zoals God hem ziet. Dat is de inhoud van zijn rechtvaardiging4. 

Duidelijk komt hierin naar voren, dat Van Hattem de feitelijkheid der 
zonde ontkent. Volgens hem is het niet waar, dat onze zonde uit zondige 
werken bestaat. Zo zien de ongelovigen het. Zij menen, dat zij zondig worden 
door de werken. Dit is echter een vleselijke beschouwing, die afgaat op wat 
zich aan de uiterlijke zinnen vertoont5. De zonde ligt echter niet in de werken, 
maar in het oordeel van de mens over zichzelf en zijn werken6. De zonde is 
dus eigenlijk een waandenkbeeld. Vandaar dat Van Hattem kan zeggen, dat 
de zonde geen betrekking heeft op mijn „ik", mijn „zijn", maar op mijn 
„doen", dit laatste dan bedoeld in de zin van zelfbeoordeling van mijn 
werken7. 

Achter deze opvatting schuilt zijn pantheïstische visie. Volgens hem is de 
mens niet een op zichzelf staand ding, evenmin als al het bestaande. God is 
alleen alles, zich openbarende in Christus. Het gaat er dus om zich geheel 
a.h.w. in God te verstaan, zichzelf, en ook zijn werken8. Dan kan er voor de 
zonde geen plaats meer overblijven. 

1 J. Severijn, Spinoza en de gereformeerde theologie zijner dagen, Utrecht, 1919, bldz. 
191-205. Severijn behandelt naast Van Hattem ook Willem Deurhof, Frederik van Leenhof 
en de volgelingen van Van Hattem: Jacob Bril, Marinus Adriaansz. Booms en Gozuinus 
Buitendijk. Severijn noemt Van Hattem echter de onder hen meest begaafde en geleerde 
sectariër, die de ongeschoolde Deurhof verre overtrof en op Van Leenhof met zijn opper
vlakkige zedeleer dit voor heeft, dat hij komt met een stelsel, waarin hij de Spinozistische 
beginselen tot een zelfstandige levensbeschouwing heeft omgewerkt (a.w. bldz. 191). 

2 Den Val van 's werelts Af God, IV, bldz. 317. Vgl. ook IV, bldz. 370, waar hij zegt, dat 
onze bekering reeds geschied is in Christus' dood en opstanding, zonder ons toedoen en 
buiten ons weten om. Wie daaraan twijfelt, verloochent God en zijn Doop. 

3 a.w., bldz. 318. 4 a.w., bldz. 319. 5 a.w., bldz. 653. 
6 a.w., bldz. 654. 7 a.w., bldz. 727. 8 a.w., bldz. 211 v. 
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Zo zichzelf te verstaan is nu tevens het geloof. Geloven is zichzelf begrijpen 
als verenigd met God, en God verenigd met zichzelf1. En dan in deze zin, dat 
de mens „niet" is, en God alles2. Hier treedt het mystisch intellectualisme van 
Van Hattem onverbloemd naar voren. En het verwijt van Severijn is niet te 
hard als hij schrijft, dat hier het hart der religie is weggenomen, ook al worden 
de woorden en termen nog wel gebruikt3. In wezen geeft Van Hattem niet 
anders dan een mystiek gekleurd wijsgerig systeem, waarvan het Spinozistisch 
karakter niet valt te loochenen4. 

Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat Van Hattem door 
de gereformeerde theologen van zijn dagen wordt afgewezen, en dat niet 
alleen door de „richting" van Driessen en Lampe, maar evenzeer door die 
van Van Thuynen. Van Hattem's reactie betekende niet een correctie binnen 
de ontwikkeling der gereformeerde theologie, maar zij kwam voort uit een 
gedachtenklimaat, die wezenlijk van haar verschilde. 

A. Comrie 

Met de strijd tussen Th. van Thuynen en A. Driessen en F. A. Lampe werd 
de laatste fase ingeluid van de ontwikkeling van het geloofsbegrip in de gere
formeerde theologie der Nadere Reformatie. Evenals Van Thuynen hadden 
ook Driessen en Lampe hun medestanders, die ieder voor zich meenden de 
wettige lijn der Reformatie voort te zetten. Onder de volgelingen van laatst
genoemden dient vooral Wilhelmus Schortinghuis te worden genoemd, die 
met zijn opzienbarend boek Het innige Christendom5 op stichtelijke wijze 
weergaf, wat Driessen en Lampe op meer leerstellige wijze over het geloof ge
schreven hadden. Schortinghuis betekent dan ook geen stap verder in de ont-

1 a.w., bldz. 321. 
2 a.w., bldz. 211. 
3 Terecht merkt Severijn nog op, dat in deze „godgeleerdheid" het leerstuk der soterio-

logie geheel overbodig is geworden (a.w. bldz. 221). 
4 Het is lange tijd een strijdpunt geweest, of Van Hattem een spinozist kan genoemd 

worden of niet. Door zijn tijdgenoten werd hij wel als zodanig beschouwd. Later is dit weer 
ontkend geworden (vgl. W. C. van Manen in De Gids van 1885 en J. Reitsma in zijn Ge
schiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, 4e druk, bldz. 398). 
J. Severijn, die speciaal dit aspect van Van Hattem's leer onderzocht heeft, meent, dat wie 
met het Spinozisme tot Van Hattem nadert, telkens in twijfel verkeert, of hij wel met een 
Spinozist te doen heeft, en, behoudens enkele aanwijzingen, treft hij weinig directe ken
tekenen ervan bij hem aan (a.w. bldz. 192). Na echter de leer van Van Hattem zelf op dit 
punt onderzocht te hebben, komt hij tot de conclusie, dat Van Hattem inderdaad door het 
intellectualisme van Spinoza is beïnvloed en diens systeem idealistisch heeft uitgewerkt. 
Als zodanig wijst volgens Severijn Van Hattem heen naar de wijsbegeerte van de nieuwere 
tijd (a.w. bldz. 193, 204). 

5 Het innige Christendom tot overtuiging van onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge 
van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wesenlikste deelen gestaltelik en bevindelik 
voorgestelt in V Zamenspraken, Groningen 1740. 
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wikkeling van het geloofsbegrip1, maar wel laat hij ons zien, welke toepas
sing zijn geloofsbeschouwing ontvangt in de praktische vroomheid van zijn 
dagen. 

Het meest kenmerkende daarin is wel, dat de onderscheidingen, die vóór 
hem, b.v. bij Witsius, nog binnen het ene zaligmakende geloof konden wor
den gemaakt en in het leven van de ene gelovige werden aangetroffen, bij 
Schortinghuis zo diep worden doorgetrokken, dat hij de afzonderlijke stan
den en daden van het geloof gaat verzelfstandigen. Zo kunnen wij in zijn 
Innig Christendom samenspraken aantreffen tussen Kleingelovige, Begenadig
de en Geoefende, terwijl ook Onbegenadigde nog aan het woord komt. 

Deze verabsolutering van de geloofsstanden moest wel heilloze gevolgen 
hebben, niet alleen ten opzichte van de kijk op de gemeente van Christus, 
maar ook van de geloofsbeschouwing zelf. Immers, waar men eenmaal de 
weg van de „gestaltelijke" indeling der gelovigen opgaat, weet men wel van 
een begin, maar niet van een einde. Vandaar dat van nu af aan de samen
spraken niet van de lucht zijn, waarin de één nog meer deelnemers kan oproe
pen dan de ander. Johan Verschuir geeft in zijn Bevindelyke Godtgeleertheit2 

de neerslag van de samenspraken tussen Onkunde, Letterwyse, Bekommerde 
en Sterk Christen, terwijl het lidmaat der gereformeerde gemeente te Rotter
dam A. A. Hoevenaar wel de kroon spant met zijn Zes samenspraken tus-
schen een' geloovigwerkenden christen, een9 gestaltelyken christen, een' treuri-
gen christen, een' bekommerden, een' zorgeloozen en een' werkheiligen*. 

Het was dan ook te verwachten, dat er op deze verregaande versnippering 
en uiteenrafeling van het geloofsleven een reactie zou komen, die weer uit
drukkelijk de eenheid van het geloof naar voren bracht. Deze reactie treffen 
wij aan in de theologische arbeid van Alexander Comrie (1706-1774), predi
kant te Woubrugge, daarin bijgestaan door zijn vriend en geestverwant Nico-
laas Holtius4. Comrie meende in de ontwikkeling van het geloofsbegrip, zoals 
die sinds W. a. Brakel had plaats gehad een afglijding waar te nemen van het 

1 Wij onthouden ons dan ook van een bespreking van Schortinghuis' geloofsbeschou
wing, te meer, daar deze door J. C. Kromsigt breedvoerig is weergegeven. Om de positieve 
kanten van Schortinghuis' vroomheid te onderkennen leze men vooral het boeiende boek 
van M. J. A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, Amsterdam 1942. 

2 Waarheit in het binnenste, of bevindelyke Godtgeleertheit, hoe de Waarheden Christi in 
syn Koningrijk van desselfs Onderdanen beschouwelyk en bevindelyk moeten gekent worden 
tot Saligheit, opgestelt in f Zamenspraken, 4e dr., Groningen, 1761. 

3 In mijn bezit is een derde druk uit 1786. Men lette erop, dat deze schrijver de bekom
merde geen christen noemt. Uit het geschrift zelf blijkt, dat hij, in navolging van Van Thuy-
nen, aan zulk een bekommerde geen geloof toekent. 

4 Een aan Comrie verwante geloofsbeschouwing vinden wij reeds bij Dionisius Spranck-
huysen, gest. 1650 die haar heeft weergegeven in zijn Een korte en klare voorstellinge van de 
natuur en de practijke van het waare zaligmakende geloove, 1736. Het boekje is met de ver
handeling van Holtius over het geloof in één band uitgegeven. 
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reformatorische beginsel en hij voelde zich geroepen om deze afwijkende lijn 
weer naar de Reformatie terug te buigen1. 

Vooral de strijd, die ontstaan was over de vraag, welke geloofsdaad het 
wezen van het geloof bepaalde, achtte hij een duidelijk bewijs, dat men niet 
meer verstond, wat de Reformatie onder het geloof had verstaan. Immers 
bleek hieruit, dat men geen onderscheid meer wist te maken tussen het geloof 
als ingestorte „habitus" van de ziel, dat niet meer is dan een lijdelijk instru
ment, en het geloof als dadeHjke werkeUjkheid, dat in het bewustzijn van de 
mens actief functioneert2. Wie dit onderscheid niet meer ziet, raakt verward 
in de veelheid van geloofsdaden, en ziet bij het stellen van de ene geloofsdaad 
boven de andere al gauw een tegenstander tegenover zich, die het accent 
weer anders legt3. 

Duidelijk valt hieruit op te maken, dat Comrie weigert een positie in te 
nemen in de strijd tussen Van Thuynen en Driessen, omdat volgens hem bei
den van een verkeerd principe uitgaan4. Beiden gaan nl. uit van de beschou
wingen van W. a Brakel, die aan de „habitus" van het geloof vrijwel voorbij
gaat en alle nadruk laat vallen op het geloof als daad5. 

Als reactie daarop legt Comrie zeer sterke nadruk op de „habitus" van het 
geloof, waarvan hij in zijn catechismusverklaring de volgende definitie geeft: 
Het geloof is een ingestorte „hebbelijkheid" of vermogen, dat God de Heilige 
Geest in het hart der uitverkorenen uitstort, tegelijk met de nieuwe natuur, 
dat daarvan het eerste en voornaamste deel is, waardoor zij uit Christus van 
Christus in hen overgaande, een vermogen ontvangen om alle indrukselen, 
die het Goddeüjk Woord op dit vermogen of deze „hebbeUjkheid" maakt, te 
ontvangen en daarmee werkzaam te zijn tot onze overtuiging, lering, ver
maning of vertroosting, overeenkomstig de natuur van dit ingestort vermogen 
en de inhoud van die teksten, die met een bovennatuurlijk ücht tot de ziel ge
bracht worden6. 

In deze omschrijving valt ons op, dat Comrie zijn geloofsbeschouwing op
bouwt vanuit zijn kijk op het geloofsvermogen. Dat vermogen is primair het 
nieuwe leven, dat men vanuit Christus ontvangt door de Heilige Geest. Maar 
deze schenking van het nieuwe leven uit Christus zou niet mogelijk zijn, wan
neer zij niet gefundeerd was in een daaraan voorafgaande vereniging met Chris-

1 Vgl. J. G. Woelderink, De rechtvaardiging uit het geloof, bldz. 127, 158. 
2 A. Comrie, Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Katechismus, 

1856, Voorrede, bldz. XVI v.v. 
3 Vgl. A. Kuyper, Het werk van den Heiligen Geest, 2e dr., 1927, bldz. 492. 
4 Vooral Holtius bedoelt bewust op deze strijd te reageren. Zie zijn Godgeleerde verhan

deling over het oprecht geloof, 1747, bldz. 6. Vgl. ook A. Comrie, a.w. bldz. 444 en zijn Ver
handeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, 4e dr. 1747, bldz. 242. 

5 Vgl. A. G. Honig, Alexander Comrie, Utrecht 1892, bldz. 209 en J. G. Woelderink, 
Geloof en bevinding in O.E. V. 1928, bldz. 18, J. W. Verschoor, a.w. bldz. 282 v.v. 

6 Katechismus, bldz. 388. 
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tus1. Want er moet toch een verbindingskanaal zijn, waarlangs de gaven van 
Christus tot ons kunnen komen. Of, zoals Comrie het uitdrukt, er moet, 
voordat de gaven ons deel worden, een vereniging plaats gevonden hebben 
met de Gever zelf, Christus. Vooral op dit laatste legt Comrie sterk de na
druk. Hij meent hierin de Catechismus &&n zijn zijde te hebben, omdat zij in 
Zond. 7 spreekt van een inhjving in Christus (het primaire), waardoor wij 
Hem en al zijn weldaden aannemen (het secundaire)2. 

Deze vereniging zelf omschrijft Comrie als een zeer nauwe, verborgen, 
allerwaarachtigste en onscheidbare betrekking tussen Christus en de gelovige, 
waardoor de persoon Christus door de Heilige Geest met de persoon van de 
gelovige, en omgekeerd, door het geloof alzo wederzijds met elkaar verenigd 
worden, dat zij één verborgen lichaam met Christus uitmaken, en deel hebben 
aan al de weldaden, die Hij verworven heeft3. 

Wanneer wij deze definitie nauwkeurig bezien, valt ons onmiddellijk een 
tegenstrijdigheid op. Immers aan de ene kant gaat de vereniging met Christus 
aan het geloof vooraf, omdat de eerste de bron is, waaruit het geloofsver-
mogen ontstaat. Maar gaat Comrie over deze vereniging zelf spreken, dan 
blijkt deze toch ook door het geloof plaats te vinden. Comrie voelt wel, dat 
hij hier zwak staat. Niet voor niets voegt hij er aan toe, dat zo iemand deze 
vereniging klaarder en beter gelieft te omschrijven, hij hem daarmee een grote 
dienst zou bewijzen4. 

Comrie moet echter bij de bepaling van deze vereniging zijn toevlucht 
nemen tot het medium van het geloof, want anders had hij de leer van sub
stantiële genade der Roomse kerk of de pantheïstische mystiek van Pontiaan 
van Hattem moeten toevallen5. 

Toch wil Comrie op deze vereniging met Christus de nadruk leggen om te 
vermijden, dat men het geloof zou beschouwen als bron van geestelijk leven. 
Vandaar dat hij binnen deze vereniging meerdere trappen onderscheidt. Zo 
bestaat er reeds een vereniging tussen Christus en de uitverkorenen, wanneer 
deze nog in hun natuurstaat zijn en dus nog in Adam kinderen des toorns 
zijn. In deze vereniging onderscheidt Comrie dan weer: 1. een natuurlijke 
vereniging, vanwege de gemeenschap aan dezelfde menselijke natuur. 2. Een 
wettelijke vereniging, waardoor Christus en de uitverkorenen, ten opzichte 
van de wet volgens haar allerstrengste eis en vordering, één zijn. 3. Een ver
bondsvereniging, waardoor Christus hun staat zo aanneemt als hun Borg, dat 
Hij hun zonden de zijne laat worden door toerekening6. 

In de tweede plaats noemt Comrie de vereniging, die in de „tijd der minne" 

1 Eigenschappen, bldz. 6. 2 Katechismus, bldz. 377. 
3 a.w., bldz. 380. 4 a.w., bldz. 380. 
5 Dat Comrie dit gevaar terdege ziet, blijkt uit wat hij schrijft in zijn Eigenschappen, 

bldz. 3, waar hij de gedachte van een mystiek opgaan in Christus beslist afwijst. 
6 Katechismus, bldz. 381 v. 
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geschiedt. Hoe echter de verbinding tussen deze en de voorafgaande vereni
ging moet worden gelegd, wordt niet duidelijk gemaakt. Comrie noemt ze 
zonder meer na elkaar. Ook hier komt dezelfde tegenstrijdigheid weer naar 
voren, als hij zegt, dat de uitverkorenen, ondanks de eerstgenoemde vereni
ging, dood zijn in misdaden en zonden, totdat Christus zich door de Heilige 
Geest met hen verenigt en het geloof in hun harten werkt waardoor zij met 
Hem verenigd worden in hun krachtdadige roeping1. Christus verenigt zich 
dus aan de ene kant met „de dode zondaar", terwijl aan de andere kant ge
sproken wordt van het geloof, waardoor de vereniging plaatsvindt. Wat hij de 
voordeur uitwerpt, nl. de pelagiaanse en remonstrantse dwaling2, die aan het 
geloof een te grote plaats geeft, wordt door Comrie zelf door de achterdeur 
weer binnengehaald, wanneer hij de vereniging door het geloof laat geschie
den. 

Toch komt dit laatste bij hem weinig voor. Want tenslotte spreekt hij toch 
van een bovennatuurlijke, krachtdadige, onwederstandelijke werking van de 
Heilige Geest, waarin het geloof geen actieve rol speelt. Maar dan krijgt het 
bezwaar van Kromsigt grond, nl. dat in deze beschouwing de Geest te veel en 
te ver van het Woord gescheiden wordt3. 

Trouwens we ontkomen niet aan de indruk, dat Comrie hier op een al te 
wijsgerige en abstracte wijze spreekt over de genade. Duidelijk blijkt dat, 
wanneer hij handelt over de wedergeboorte. Hij stelt deze gelijk met de 
schenking van het nieuwe leven, en omschrijft haar als een almachtige, on
wederstandelijke scheppende daad van de Drieënige God, Vader, Zoon en 
Heilige Geest, maar allerbijzonderst van de Heilige Geest, waardoor in het 
uitverkoren vat de eerste „stamselen" van het nieuwe schepsel gelegd wordt, 
zodat het als een embryo in moeders lichaam leeft, en al de delen van een mens 
wezenlijk heeft, schoon het nog niet tot de volmaaktheid gekomen is, waartoe 
het naderhand zal gebracht worden4. Ons dunkt, dat de genade hier een zeer 

1 a.w., bldz. 381. 2 a.w., bldz. 383. 
3 P. J. Kromsigt, Het geloof, in Tr. en Zw., 1903, bldz. 104. Deze scheiding tussen Woord 

en Geest blijkt ook reeds uit de definitie, die Comrie van het geloof geeft, waarin hij het 
Woord pas laat functioneren bij de ontwikkeling van het geloofsvermogen tot dadelijk ge
loof. Wel tracht Comrie zich daaruit te redden, door te zeggen, dat deze vereniging met 
Christus ons meegedeeld wordt in onze krachtdadige roeping, waardoor wij ons met Hem 
ook van onze zijde verenigen (Katechismus, bldz. 376). Maar dan wordt het toch moeilijk 
om het geloofsvermogen en het dadelijk geloof zo scherp te blijven onderscheiden. 

4 Eigenschappen, bldz. 116. Ook in zijn spreken over de wedergeboorte is Comrie niet 
helemaal duidelijk. Zo maakt hij in zijn Katechismus duidelijk onderscheid tussen mede
deling van het geestelijke leven en de nieuwe natuur (geloofsvermogen) in de wedergeboorte 
(bldz. 390). Het eerste is dan middel, waardoor Christus ingang maakt in het hart en binnen 
komt en in hem woont, en ook is het middel, waardoor Hij al de geestelijke en hemelse zege
ningen meedeelt, en waardoor de ziel wedergeboren wordt en hoe langer hoe meer met God 
gelijkvormig wordt. Comrie stelt hier dus de wedergeboorte na het geloof(svermogen), en 
meent dan te spreken in de lijn van Calvijn en de N.G.B. (art. 24). Maar de zojuist genoem-
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substantieel karakter krijgt. Aan Comrie's opvatting van het geloofsvermo-
gen in haar geheel ligt een wijsgerig bepaalde visie op de genade ten grond
slag1. 

Zoals gezegd, gaat Comrie in zijn ontwikkeling van zijn geloofsbeschou-
wing uit van het geloofsvermogen. Daarbij komt vanzelf de vraag op, op 
welke wijze hij dit geloofsvermogen werkzaam ziet worden in het dadelijk ge
loof. Comrie ziet dit gebeuren door een a.h.w. bevruchtende ontmoeting tus
sen het geloofsvermogen en het Woord Gods2. Gods Woord, met de verlich
tende werking van de Geest gepaard gaande, werkt op het geloofsvermogen 
in, geeft indrukken, en veroorzaakt bevatting van zijn inhoud. En door dit 
samentreffen van Woord en geloofsvermogen ontstaan de werkzaamheden 
van het geloof3. Deze werkzaamheden ontstaan dus trapsgewijs. En het is 
niet te zeggen, hoe lang na het schenken van het geloofsvermogen de werk
zaamheden uit het geloofsvermogen voortvloeien. 

Duidelijk kent hier Comrie aan het Woord de grootste en beslissende plaats 
toe4. Want weliswaar bezit dit geloofsvermogen reeds alles in zijn natuur, 
waardoor het volmaakt in staat is om alle indrukken van het Woord te ont
vangen, maar deze bijkomende werking van het Woord is toch noodzakelijk, 
wil dit geloofsvermogen tot dadelijk geloof worden. Toch wordt er aan het 
geloofsvermogen zelf ook een eigen ontwikkelingskracht toegekend. Zo kan 
Comrie spreken van een sterk geloofsvermogen, dat bij de inwerking van het 
Woord een sterk werkzaam geloof voortbrengt5. Comrie dringt hier diep 
door in de geheimen van het geloofsleven. Maar alles weet hij toch niet op te 
sporen. Want aan geen sterveling kan hij zeggen, hoe gauw de werkzame 
daden uit het geloofsvermogen voortvloeien, hoewel hij vermoedt, dat de ene 
daad zeer „schielijk" de andere vergezelt en daaruit voortvloeit6. 

Intussen heeft Comrie met deze conceptie kunnen bereiken, dat de eenheid 
van het geloof zeer sterk op de voorgrond is gesteld. Daarmee heeft hij de pas 
afgesneden voor alle twistvragen, die in het verleden over het wezen van het 
geloof waren gesteld. Volgens Comrie bezitten alle geloofsdaden dezelfde 
kwaliteit, omdat zij alle uitvloeisels zijn van het door het Woord bevruchte 
de levendmaking ziet hij zelfs nog aan de vereniging tussen Christus en de mens voorafgaan 
(Vgl. Eigenschappen, bldz. 116) 

Voor Comrie's eigen besef gebruikte hij het begrip wedergeboorte in de ruime zin (a.w.9 

bldz. 110 v.). 
1 Vgl. J. G. Woelderink, a.w. bldz. 177: „Het zal duidelijk zijn, dat dit geloofsvermogen 

een zuivere abstractie is, vrucht van enkel logische redenering". Op bldz. 178 spreekt Woel
derink van de invloed, die de filosofie van Aristoteles op Comrie heeft gehad. 

2 Katechismus, bldz. 399 v. Comrie spreekt hier van zaad en vrucht. 
3 a.w., bldz. 390. 
4 Naast het Woord worden door Comrie ook de sacramenten, het gebed en de bijeen

komsten der heiligen genoemd als middelen, die de Heilige Geest gebruikt om het geloofs
vermogen tot werkzaamheid te brengen (a.w., bldz. 391 v.). 

5 a.w., bldz. 390. 6 a.w., bldz. 391. 
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geloofsvermogen. De vraag dus, welke geloofsdaad als de wezenlijke kan 
worden beschouwd, is daarmee volkomen irrelevant geworden1. Want geen 
enkele geloofsdaad kan daar aanspraak op maken. Het wezen ligt immers in 
de moeder van alle geloofsdaden, het geloofsvermogen zelf2. 

Comrie gaat het wezen van het geloof nu als volgt analyseren. Het bestaat 
uit overtuiging of overreding, want noch menselijk, noch goddelijk geloof 
kan bestaan, of er is een overtuiging van het gemoed van de waarheid der 
zaken, die men gelooft. Is deze overtuiging er niet, dan is het maar een gissing, 
of een inbeelding, maar geen geloof3. Geloven is door de waarheid gevangen 
genomen worden, door de waarheid van het goddelijk getuigenis4. 

Vandaar dat Comrie de voornaamste zetel van het geloof stelt in het ver
stand, hoewel hij de andere vermogens van de ziel geenszins wil buitensluiten, 
omdat de Schrift het geloof ziet als een zaak van het hart, waarmee al de ver
mogens van de ziel, verstand, wil, oordeel, en geweten, worden uitgedrukt5. 

Hoewel Comrie dus de eenheid van het geloof centraal stelt, betekent dit 
toch niet, dat hij geen onderscheid maakt tussen de verschillende geloofs
daden. Wel is hij hier dubbel op zijn hoede, daar de godgeleerden hierover 
zeer verschillend van gedachten zijn, zowel wat het getal der geloofsdaden 
betreft, als ook over de vraag, welke de wezenlijke geloofsdaad is. Comrie 
noemt Witsius met zijn negen geloofsdaden, door Lampe daarin gevolgd. 

Hoewel hij daar niets wezenlijks tegen in wil brengen, houdt hij zichzelf 
maar liever bij de oude wijze, waarin men altijd stelde, dat tot het geloof drie 
dingen behoren, namelijk kennis, toestemming en vertrouwen. Maar beslist 
verwerpelijk is het om in een of andere daad het wezen van het geloof te zoe
ken, omdat men dan geen weerstand meer kan bieden aan de dwaling van de 
halve Pelagianen, die het geloof zien als een daad van de mens6. 

Comrie gaat dus uit van de drie elementen, waaruit het geloof bestaat: 
kennis, toestemming en vertrouwen. Maar kunnen deze nu wel geloofsdaden 
worden genoemd? Comrie zelf noemt ze althans niet zo. Hij spreekt van 
„wezenlijkheden", die alle drie in gelijke mate tot het wezen van het geloof 

1 Hier ligt één van de redenen, waarom Comrie in zijn A.B.C, des geloofs het alfabet 
volgt bij de behandeling van de verschillende geloofsdaden. Juist omdat hij geen prioriteit 
erkent van de ene geloofsdaad boven de andere, gebruikt hij de volgorde van het alfabet. 
Vgl. Het A.B.C, des geloofs, 1856, Inleiding, bldz. 20 v. Zie ook Katechismus, bldz. 396,412. 

2 De omschrijving van het oprechte geloof in vr. en antw. 21 van de Heid. Cat. betreft 
dan ook, volgens Comrie, de ingewrochte „habitus" van het geloof, als een vermogen, 
waardoor wij kennis ontvangen van alles, dat God in zijn Woord geopenbaard heeft en als 
een vertrouwen, dat Christus en al zijn genade ons geschonken is (Katechismus, bldz. 409). 

3 Katechismus, bldz. 410. 4 a.w., bldz. 411. 
5 Eigenschappen, bldz. 319 v., A.B.C, bldz. 140. Comrie kan de verschillende geloofs

daden dan ook aan meer dan één zielsvermogen toeschrijven, (a.w., bldz. 440). Maar de 
eenheid van de mens staat bij hem, evenals bij Calvijn, centraal. Het geloof doortrekt als 
een zuurdeeg de gehele mens (a.w., bldz. 443). 

6 a.w., bldz. 411 v. 
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behoren. En dat betekent dan weer, dat deze „wezenlijkheden" reeds in het 
„ingewrochte" geloof aanwezig zijn1. 

We dienen dus nog weer nader te onderscheiden tussen de elementen, 
waaruit het geloof bestaat en de daden, die, wanneer dit geloof in zijn ver
schillende elementen door het Woord werkzaam wordt, daaruit ontstaan. In 
verband hiermee zegt Comrie het volgende. Wij moeten altijd in het oog hou
den, dat gelijk er in het goddelijk Woord, waardoor de Heilige Geest het ge
loof in de harten der volwassenen inwerkt, drie zaken zich voordoen, ook in 
dat „ingewrochte" geloof een vermogen is om op drieërlei wijze met dit god
delijk Woord werkzaam te zijn. Het Woord, door het licht van de Geest in de 
ziel instralende, openbaart dingen, die van te voren zo niet gekend waren. Dit 
geeft de kennis. Het Woord, als het Woord van de God der waarheid, die niet 
liegen kan, in de ziel instralende, wordt met een vaste toestemming toege
stemd en aangenomen. Ditzelfde Woord, indringende met een goddelijk ücht, 
en als tot die persoon in het bijzonder gesproken, zo is er in dat „ingewroch
te" geloof een vermogen om zich daarop met een zeker vertrouwen te ver
laten2. 

Het ene geloofsvermogen bestaat dus eigenlijk uit drie vermogens, nl ken
nis, toestemming en aanneming en vertrouwen. En deze vermogens worden 
door het Woord, dat ook drie elementen vertoont, tot drie daden: kennis, 
aanneming, vertrouwen. Ondanks deze subtiele distincties blijft het bij Com
rie toch allereerst gaan om de eenheid van het geloof. Niet de drie aspecten 
van het geloofsvermogen, maar het ene geloofsvermogen zelf staat centraal. 
De drieheid blijkt pas achteraf, nadat het geloof werkzaam is geworden3. 

Comrie gaat nu verder met de bovengenoemde geloofsdaden nader te ver
klaren. Allereerst spreekt hij van de kennis, die niet moet worden gezien als 
een theoretische verworvenheid, maar als een bovennatuurlijke kennis4. Men 
gaat de waarheid zaligmakend kennen, hetgeen wezenlijk verschilt met de 
kennis van de natuurlijke mens, die slechts gist5. Wel kan Christus in de letter 
door de natuurlijke mens worden gekend. Maar geopenbaard door de Heilige 
Geest wordt Hij alleen aan de wedergeborene. In de kennis, die de wederge
borene bezit, wordt de zaak zelf in het hart vertegenwoordigd en verzelfstan
digd6. De wedergeborene bezit een kenorgaan (in het geloofsvermogen), dat 
de natuurlijke mens niet bezit. Hij heeft verlichte ogen des verstands7. 

Comrie wijst dus een dor intellectualisme af, wat moet verstaan worden 
tegen de achtergrond van de strijd, die rondom dit punt ontstaan was, sinds 
Schortinghuis de natuurlijke kennis in haar waardeloosheid aan de kaak had 
gesteld8. 

De geestelijke kennis richt zich volgens Comrie op het gehele Woord van 
1 a.w., bldz. 413. 2 a.w., bldz. 445. 3 a.w.9 bldz. 445. 4 a.w., bldz. 413 v. 439. 
5 a.w., bldz. 415 v., 424. 6 a.w., bldz. 416, 425. 7 a.w., bldz. 416, 438 v. 
8 Vgl. P. J. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, bldz. 243-250. 
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God. Wet en Evangelie zijn hierin niet van elkaar los te maken1. De kennis 
heeft tot inhoud de mens zelf, als schuldig staande tegenover Gods wet2, de 
verdorvenheid van het hart3, zijn verlorenheid in Adam, zijn onmacht en on
wil en het goddelijk recht4. Deze kennis draagt een existentieel karakter. Zij is 
een klare kennis, die ons overwint5, die ons brengt in de tegenwoordigheid 
Gods, die ons belast en doet neerzinken, die ons doet sterven aan ons zelf6. 
Maar vooral is deze kennis gericht op Christus, op zijn noodzakelijkheid, ge
pastheid, algenoegzaamheid en gewilligheid7. 

In dit verband geeft Comrie ook aan, welke plaats het Woord in het geloof 
ontvangt, en welk karakter de belofte daarbij aanneemt. Het blijkt nl., dat 
Comrie het Woord en Christus scherp onderscheidt. De kennis van het geloof 
heeft twee fundamenten: het woordelijke en het wezenlijke, het Evangelie en 
Jezus Christus zelf in het Evangelie. De onderlinge verbinding maakt Comrie 
duidelijk met het Calvijnse voorbeeld van de spiegel. Het Evangelie is de 
spiegel, maar indien Christus niet voor die spiegel komt, wordt Hij niet ge
zien8. Hier komen Christus en het Woord dus op grote afstand van elkaar te 
staan. Het Woord is niet het eigenlijke voorwerp van het geloof. Het is het 
middellijke voorwerp. Het onmiddellijke voorwerp is Christus zelf. En door 
het middellijke heen moet men komen tot het onmiddellijke9. 

Wij zagen, dat Comrie in dit verband het voorbeeld van de spiegel ge
bruikt, dat wij ook bij Calvijn vonden. Toch ligt in de uitwerking ervan een 
groot verschil. Calvijn gebruikte het, juist om de eenheid van Christus en het 
Woord daarmee uit te drukken. Comrie gebruikt het om de afstand tussen die 
beide duidelijk te maken. 

Dit verschil wordt nog bevestigd door de plaats, die Comrie aan de belofte 
geeft in het geloof. Veelbelovend is het, wanneer hij zegt, dat Christus zelf in 
de belofte van het Evangelie gekend wordt10. Maar bij dieper inzicht blijkt het 
beloftebegrip ook bij hem een geheel ander karakter verkregen te hebben. Zo 
kan hij spreken van het ontvangen van een belofte, waarmee hij bedoelt het 
krijgen van een tekst11. En hij noemt daarbij dan de kenmerken, waaruit men 
kan opmaken, of het een echte belofte geweest is. Ook gebruikt hij het woord 
„belofte" in de betekenis, die reeds Joh. Teellinck en Koelman eraan gaven. 
Comrie onderscheidt dan de belofte en de beloofde zaak. Zo kan iemand een 
bepaalde schriftwaarheid ontvangen, zonder de werkelijkheid ervan in zijn 
leven te bespeuren. Dit brengt hem soms bijna tot wanhoop, of tot twijfel 
over zijn staat. Toch zijn er, die zo moeten sterven, zonder de beloofde zaak 

1 Katechismus, bldz. 429 v. 2 a.w., bldz. 419. 3 a.w., bldz. 420. 
4 a.w., bldz. 421. 5 a.w., bldz. 425. 6 a.w., bldz. 426 v. 
7 Katechismus, bldz. 433-435. 
8 a.w., bldz. 436. 9 a.w., bldz. 456. 10 a.w., bldz. 435. 

11 A.B.C., bldz. 178 v.v.. Kromsigt brengt het als een bezwaar tegen Comrie in, dat hij te 
veel gericht is op bijzondere ingevingen (Het geloof in Tr. en Zw., 1903, bldz. 104). 
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te hebben ontvangen1. Wij bemerken het grote verschil met Calvijn. Bij Com
rie wijst het leven uit de belofte op een zwak en wankelmoedig geloof. Bij 
Calvijn drukt het gericht zijn op de belofte juist de vastigheid van het ge
loof uit. 

De tweede geloofsdaad ziet Comrie in de toestemming2. Deze toestemming 
is zowel daad van het verstand als van de wil3. Vandaar dat hij de aanneming 
van Christus en zijn weldaden onlosmakelijk ermee verbonden ziet4. De toe
stemming is het „amen" zeggen, het voor waarachtig houden van de waarheid 
Gods5, de echo der ziel op het Woord Gods. De toestemming wordt door 
Comrie de tweelingzuster van de kennis genoemd, omdat zij gelijktijdig met 
haar in het geloof aanwezig is. Door de toestemming vluchten wij tot Chris
tus6, door haar omhelzen wij Hem7 en rusten wij in Hem8. Dat kan alleen, 
wanneer de hele mens erbij betrokken is. 

Hoewel Comrie er niet van wil weten om in deze aanneming de wezenlijke 
geloofsdaad te zien, noemt hij haar toch de allervoornaamste9. Ook blijkt hier 
opnieuw het verschil met het ongeloof of het valse geloof. In het ware geloof 
wordt eerst de persoon van Christus zelf aangenomen, daarna zijn weldaden. 
Bij de tijdgelovigen is dat precies andersom. Bij hen gaat het alleen om de 
goederen van Christus10. 

De derde geloofsdaad is het vertrouwen, die Comrie uitsluitend aan de wil 
toekent11. Hij verwijst hier naar de strijd tussen Van ThuynenenDriessen,en 
wil dus ook uitdrukkelijk stilstaan bij de zekerheid van het geloof12. Behoort 
de zekerheid tot het wezen van het geloof13? Om op deze vraag een juist ant
woord te geven, dient allereerst onderscheid gemaakt te worden tussen het 
geloof in abstracto en het geloof in concreto. Het geloof in abstracto staat 
rechtstreeks tegenover het ongeloof en kent dus geen onzekerheid, noch de 
allerminste twijfel. Maar waar is dit abstracte geloof te vinden? Immers ner
gens, dan alleen in de vruchteloze bespiegeling van twistzieke mensen. Het 
geloof is geen ding op zichzelf, maar behoort bij een ziel, dus bij een leven, 
dat met zoveel ellende en verdorvenheid te kampen heeft. Derhalve, hoe de 
ziel ook opgewekt wordt tot de oefening van het geloof, zij blijft in een onvol
maakte staat, zodat het geloof, dat op zichzelf met de grootste verzekering 
zou werken, deze volmaaktheid nooit heeft. Hieruit kan dus worden afgeleid, 
dat het geloof wezenlijk in ons aanwezig kan zijn, hoewel het niet tot de vol
maakte werking, die uit zijn natuur voortvloeit, kan komen14. En dat dit een 

1 Eigenschappen, bldz. 366. 2 Katechismus, bldz. 440. 
3 a.w., bldz. 406, 440, 443. 4 a.w., bldz. 444 v. 
5 a.w., bldz. 441; A.B.C. bldz. 55. 
6 a.w., bldz. 442. 7 a.w., bldz. 405. 8 a.w., bldz. 443. 9 a.w., bldz. 399. 

10 a.w., bldz. 402 v.; A.B.C., bldz. 132. n a.w., bldz. 444. 
12 a.w., bldz. 444 v.v. In zijn Eigenschappen heeft Comrie er uitvoerig over geschreven 

(bldz. 238-255). 
13 Eigenschappen, bldz. 240. 14 a.w., bldz. 239. 
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legitiem verschijnsel is, blijkt daaruit, dat ook de Schrift zelf spreekt van een 
zwak en een sterk geloof. Trouwens, hoe zou er anders van groei sprake 
kunnen zijn1? 

Echter moet het tegenover de roomse leer gehandhaafd blijven, dat de 
zekerheid eigen is aan de natuur van het geloof. Want ook al wordt zij niet in 
het werkzame geloof gekend, zij ligt toch opgesloten in het geloofsvermogen2. 
In die zin is de verzekering dus altijd aan het geloof eigen. 

Wat is nu echter de inhoud van deze zekerheid? In de beantwoording van 
deze vraag maakt Comrie onderscheid tussen de directe en de reflexieve 
zekerheid, resp. verbonden met de directe en reflexieve geloofsdaden3. De 
directe zekerheid heeft betrekking op de gehele openbaring Gods, maar voor
al daarop, dat allen, die in oprechtheid tot Christus komen, niet zullen uitge
worpen worden. Het is dus onjuist om de zekerheid, dat al mijn zonden ver
geven zijn, te maken tot het directe voorwerp van het geloof (Th. van Thuy-
nen). Ook de Catechismus leert dit niet. Want als zij spreekt van „schenken", 
moet dat worden verstaan als een aanbieden, offreren, in het aanbod schen
ken. Immers, als de Catechismus het bedoeld had in de zin, die Van Thuynen 
eraan geeft, zou het woord „hebben" of „dadelijk bezitten" moeten gebruikt 
zijn4. 

De zekerheid, die Comrie bedoelt, gaat dus vóór de bewuste verenigende 
daad van het geloof. Deze zekerheid geeft ons eerst vrijmoedigheid om deze 
verenigende geloofsdaad te oefenen5. Want door deze zekerheid gaan wij 
naar Christus hongeren en dorsten en worden allerlei werkzaamheden om
trent Christus geboren6, totdat zij tenslotte ons brengt tot de volkomen aan
neming van de gehele Christus7, waarop volgt het rusten in Hem8. 

Hiervan onderscheiden is de reflexieve zekerheid, of de verzekerdheid van 
het geloof. Door de reflexieve of inkerende geloofsdaden krijgen wij zeker
heid van ons aandeel aan Christus. Deze zekerheid richt zich niet op de god
delijke waarheid als zodanig, maar op de genadestaat. Het gaat om de zeker
heid, dat wij kinderen van God zijn, en dat al onze zonden vergeven zijn9. 

Zij ontstaat op grond van de constatering, dat de tot zaligheid vereiste ge
loofsdaden bij ons aanwezig zijn10. Zij vervult ons met blijdschap en grote 
vrijmoedigheid in het naderen tot de troon der genade11. 

Deze reflexerende werkzaamheid moet dus niet beschouwd worden als een 
zaak van nuchtere verstandelijke redenering. Want ook al is de sluitrede in 
zijn eerste twee stellingen duidelijk, nl. in het gegeven van Woord en hart, om 
de conclusie voor zichzelf te kunnen trekken is daarbij nodig het bijzondere 
werk van de Heilige Geest12. Onze conclusie heeft geen kracht om het ons tot 

1 a.w., bldz. 239 v. 2 a.w., bldz. 240 v. 3 a.w., bldz. 244. 4 a.w., bldz. 245 v. 
5 a.w., bldz. 247. 6 Op bldz. 214 v.v. noemt Comrie er zeven op. 
7 a.w., bldz. 247. 8 a.w., bldz. 248. 9 a.w., bldz. 249. 

10 a.w., bldz. 251. n a.w., bldz. 252. 12 a.w., bldz. 251. 
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onze troost te doen geloven, tenzij de Geest zelf deze conclusie trekt en ons 
van de waarheid ervan verzekering geeft1. 

Dit verzegelende werk van de Geest omschrijft Comrie in zijn voorrede van 
het tweede deel van zijn Leerredenen aldus. Het kindschap Gods wordt aan 
de ziel betuigd, verzekerd en betoogd door God de Heilige Geest, in de belofte 
van het Evangelie, door zijn eigen goddelijke en onmiddellijke stem, de ziel 
aanzeggende, insprekende en inboezemende door zijn onmiddellijke werking 
in de belofte van het Evangelie, dat zij een kind van God is; en haar tevens 
daardoor zoveel vrijmoedigheid en verzekering haars harten in het geloof 
gevende, dat zij God, met vol vertrouwen en verzekering van haar ziel, Vader, 
mijn Vader kan en mag noemen2. 

Het blijft echter onduidelijk in welke verhouding Comrie deze verzegeling 
van de Geest ziet tot het opmaken van de sluitrede zelf. In deze voorrede wor
den zij nl. scherp gescheiden. Want na bovengenoemde omschrijving gegeven 
te hebben, gaat hij voort met erop te wijzen, dat dit een zaak is, welke alle ge
lovigen, geen enkele uitgezonderd, uit kracht van hun kindschap hebben. En 
zo iemand dit niet heeft en zich alleen door zijn sluitredenen koestert en met 
behulp daarvan over de muur klimt, bewerende, dat hij een kind van God is, 
die is slechts een dief en een moordenaar3. De verzegeling van de Geest wordt 
hier dus tegenover de sluitrede gesteld, als een onmiddellijke werking van de 
Geest tegenover een eigenmachtig hanteren van de kenmerken van het geloof4. 

De oplossing van deze moeilijkheid ligt daarin, dat wij erop moeten letten, 
dat Comrie onderscheid maakt tussen de zekerheid van het kindschap Gods 
en de zekerheid van de oprechtheid van het geloof. De waarheid van het kind
schap Gods wordt nooit ter voldoening van het aangevochten hart der gelovi
gen opgelost, tenzij de Heilige Geest in, door en met het Woord der belofte 
daarvan getuigt en het zaligmakend geloof dit getuigenis ontvangt en door 
het ontvangen daarvan werkzaam wordt gemaakt. Maar gaat het om de 
vraag, of het geloof, dat bestreden wordt, het geloof der uitverkorenen is, dan 
kan deze vraag door de kenmerken worden beantwoord, overmits zij door de 
kenmerken te zien krijgen, dat hun geloofde vruchten en uitwerkselen in hun 
hart en daden heeft, welke Gods Woord aan het zaligmakend geloof toekent5. 

1 Leerredenen, II, bldz. 78 v. Comrie gaat hier in tegen een al te rationalistisch hanteren 
van de kenmerken, waarbij de „onmiddellijke" werking van de Geest wordt buitengesloten. 

2 a.w., II, bldz. 15. 3 a.w., II, bldz. 15. 
4 In deze voorrede verklaart Comrie zich nader over de wijze, waarop hij denkt over de 

onmiddellijke werking van de Heilige Geest. Hij bedoelt daarmee niet de Geest van het 
Woord af te trekken in de zin zoals de „Enthusiasten" dat doen. Maar hij bedoelt met het 
woord „onmiddellijk" aan te geven, dat de mens zelf in dit opzicht geen enkele creatieve rol 
speelt. Hij richt zich hier tegen de dwaling der Pelagianen (a.w. II, bldz. 16 v.v.). 

5 a.w., II, bldz. 29 v. De kenmerken hebben dus niet een creatieve, maar een bevestigen
de betekenis. Door de kenmerken komt men niet tot de zekerheid van het kindschap, maar 
wel tot de overtuiging, dat genoemde zekerheid oprecht en gegrond is. 
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Comrie maakt hier dus een scheiding tussen heilszekerheid en geloofszeker
heid. Deze scheiding is zelfs zo diepgaand, dat deze twee zekerheden langs 
twee verschillende wegen zijn te bereiken. Tot de zekerheid van het kindschap 
leidt de weg van de onmiddellijke verzegeling van de Geest. Tot de zekerheid 
van (de oprechtheid van) het geloof leidt de weg van de sluitrede. 

In de laatste zin wordt door Comrie de sluitrede dan ook met vrijmoedig
heid gehanteerd. Want hij weet, dat vele gelovigen nu triumferen voor Gods 
troon, die nooit op de daad van het geloofde blijdschap en vrede gekend heb
ben, maar die op een gelovige sluitrede zijn heengegaan1. Er zijn er ook, voor 
wie de vereniging met Christus zelf in het duister ligt, maar die uit de vruch
ten toch deze vereniging mogen afleiden2. In dit verband krijgen de kenmer
ken dus een belangrijke functie. De beschouwing van zichzelf in zichzelf èn 
in Christus is nodig en goed3. Comrie spoort zijn lezers zelfs aan om de be
vindingen aan te tekenen en te onthouden, opdat zij uit deze reserve zouden 
kunnen putten in donkere tijden4. 

Want vooral in donkere tijden kunnen de voorgaande bevindingen van 
grote betekenis zijn5. Dan kan men niet wachten op de gevoeligheid van het 
werkzame geloof, maar dan moeten de kenmerken worden nagegaan6. 

Lijnrecht daartegenover schijnt het te staan, wanneer Comrie elders zegt, 
dat de gelovigen in dagen van angstige verlatenheid zich niet moeten vast
klemmen aan de kenmerken, maar dadelijk moeten vluchten tot Jezus7. Hier 
treffen wij weer diezelfde tweeslachtigheid aan, die wij ook reeds vonden bij 
de Teellincks en Koelman e.a. De kenmerken zijn wel belangrijk, maar als 
het erop aankomt, schieten zij tekort. Dan blijft er maar één houvast over: 
Christus zelf. Comrie probeert nog een synthese te verkrijgen, als hij zegt, dat 
het geloof in de duisternis zich grondt op Gods beloften en op voorgaande 
beproevingen8. 

In dit verband moeten wij ook de onderscheiding zien, die Comrie maakt 
tussen de geloofszekerheid en de gevoelszekerheid9. De engelse oorsprong 
van deze onderscheiding verraadt Comrie met de mededeling, dat de Engelsen 
spreken van „the assurance of faith and the assurance of sense"10. In de ver-
zekerdheid van het geloof richten wij ons uitsluitend op Gods waarheid, ver-

1 Eigenschappen, bldz. 176 v.; A.B.C., bldz. 238. 
2 Eigenschappen, bldz. 18 v., 173 v.v. 
3 a.w., bldz. 316 v. 
4 a.w., bldz. 357. 
5 a.w., bldz. 356. 
6 A.B.C., bldz. 170. 
7 Eigenschappen, bldz. 199, 357. 
8 a.w., bldz. 356 v. 
9 Katechismus, bldz. 446 v.v. 

10 Bij Perkins vonden wij deze onderscheiding reeds. Ook E. Erskine. werkt deze onder
scheiding uitvoerig uit (Vgl. zijn boek De Verzekering des geloofs, bldz 28 v.v.). 
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pand in de goddeüjke belofte, ofschoon wij de zaak van de belofte niet in 
„dadelijke bezitting" hebben en vele zwarigheden zich tegen ons opdoen1. De 
verzekerdheid van het gevoel daarentegen bestaat uit een blijde aandoening, 
die in het hart oprijst uit de overtuiging, dat wij alles, dat beloofd is, „dade
lijk" hebben, bezitten en genieten2. 

Dat Comrie deze onderscheiding zover kan doortrekken vindt zijn oorzaak 
in het feit, dat ook hij, zoals wij boven reeds opmerkten, een beloftebeschou
wing aanhangt, waarin een ongeoorloofde scheiding gemaakt wordt tussen 
de belofte en de beloofde zaak3. De belofte kan alleen geloofd worden, de be
loofde zaak kan bezeten en genoten worden. De belofte krijgt daardoor een 
geheel andere functie dan bij Calvijn. 

Volgens Comrie zijn de beloften bekendmakingen van de goddelijke wil, 
waarin de Here duidelijk ontdekt, wat Hij aan zijn volk wil doen4. Deze be
loften worden dan nog weer onderscheiden in voorwaardelijke of conditio
nele en volstrekte beloften. In de eerste categorie verbindt God de schenking 
van zijn zegeningen aan bepaalde hoedanigheden, gestalten en werkzaam
heden, die in de mens aanwezig moeten zijn5. Als voorbeeld noemt hij de 
tekst: zoekt en gij zult vinden6. Met behulp van deze beloften kan men middel
lij kerwijs tot zekerheid komen, wanneer men nl. de vereiste hoedanigheden 
bezit7. 

Maar deze zekerheid blijft betrekkelijk, omdat de aanvechtingen ons kun
nen blind maken voor wat wij zelf aan hoedanigheden bezitten. Daarom 
vluchte men van de voorwaardelijke naar de volstrekte belofte, waarin geen 
hoedanigheden meer gevraagd worden, maar waaruit blijkt, dat men zich 
zonder meer kan werpen op wat God beloofd heeft te zullen doen8. Wij be
merken, dat Comrie hier dus een tussenstandpunt inneemt in de strijd over de 
vraag of de beloften al of niet voorwaardelijk zijn. Tenslotte echter komt Com
rie toch bij de onvoorwaardelijkheid der beloften uit. 

Breedvoerig gaat Comrie in op de wijze, waarop de beloften moeten wor
den aangenomen. Ieder heeft recht op de beloften de jure. Maar alleen de ge
lovigen hebben dit recht de facto9. Vervolgens noemt Comrie negen regels op, 
die ons over de wijze van aanneming van de beloften kunnen inlichten10, ter
wijl ook de geestelijke gesteldheden, die rondom deze aanneming zich open
baren, nauwkeurig worden weergegeven11. 

Aan de andere kant waakt hij ervoor, dat wij door te veel te zien op ons
zelf van Christus zouden worden afgehouden. Wij moeten niet naar binnen 

1 Katechismus, bldz. 446. 2 a.w., bldz. 447. 3 Zie bldz. 226 van dit boek. 
4 Eigenschappen, bldz. 372. Bij Calvijn is de belofte veeleer getuigenis van wat God in 

Christus gedaan heeft. 
5 Katechismus, bldz. 373. 6 a.w., bldz. 374. 7 a.w., bldz. 375. 
8 a.w., bldz. 376 v. 9 a.w., bldz. 387. 

10 a.w., bldz. 390-392; Eigenschappen, bldz. 299. n a.w., bldz. 393. 
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worden gedreven, maar naar Christus1. Want onze gestalten, tranen of gevoe
lens kunnen geen grond zijn, noch vervulling van enige voorwaarde om tot 
Christus te komen2. Trouwens de waarde van het gevoel is zeer betrekkelijk3. 
Het geloof is meer, en het trotseert het gevoel4. 

Met het bovenstaande hebben wij de voornaamste aspecten van Comrie's 
geloofsbeschouwing beschreven. Toch moeten wij nog enige aanvullende op
merkingen maken, willen wij een compleet beeld ervan ontvangen. 

Allereerst dient dan Comrie's rechtvaardigingsleer te worden bezien, die 
hij vooral in zijn Brief over de regtvaardigmaking^ breedvoerig heeft uiteenge
zet. Wij behandelen haar alleen in betrekking tot Comrie's geloofsbeschou
wing. Ook hier blijkt het bij Comrie erom te gaan om alle smetten van Armi-
nianisme uit te zuiveren, en het genadekarakter in zijn volstrekte zin te hand
haven6. Vandaar dat hij de rechtvaardiging door het geloof, zoals Brakel die 
leerde7, afwijst. Want hij meende, dat daarin aan het geloof een al te creatieve 
functie wordt toegekend8. Het geloof is immers geen werk, maar slechts een 
lijdelijk instrument9. Daarom moet de rechtvaardiging aan het geloof vooraf
gaan, en wordt zij niet door het geloof bewerkt10. Zij is geen rechtvaardiging 
om het geloof, maar tot het geloof11. 

Comrie maakt dan de onderscheiding tussen dadelijke en lijdelijke recht
vaardiging. De eerste en werkelijke rechtvaardiging vindt plaats voor alle in
wendige verandering van de mens, dus ook vóór het geloof, hoewel dit een 
onmiddellijk gevolg ervan is12. Want juist deze rechtvaardiging maakt het 
mogelijk, dat God het geloof aan de mens schenkt. Immers hoe zou God ooit 
op een schuldig en doemwaardig mens in ontferming kunnen neerzien en aan 
hem zijn Heilige Geest geven, indien Hij eerst hun niet als gerechtvaardigd 
aanzag in zijn Zoon Christus Jezus13? De rechtvaardiging gaat van God uit, 

1 Leerredenen, II, bldz. 64 v. 2 A.B.C., bldz. 160, Leerredenen, II, bldz. 128 v. 
3 A.B.C., bldz. 170. 4 Eigenschappen, bldz. 188. 
5 Brief over de regtvaardigmaking, 4e dr. Daarin is opgenomen de Missive van Prof. J. v. 

d. Honert aan de Classis van Leiden en Nederrijnland, gericht tegen Holtius en Comrie (bldz. 
68-87). Voor een uitvoerige bespreking verwijs ik naar A. G. Honig, a.w. bldz. 232-245 en 
J. G. Woelderink, a.w. bldz. 158 v.v. 6 Brief bldz. 34 v. 

7 Comrie heeft zich eerst wel bij Brakel aangesloten, maar later heeft hij zich met zijn 
leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid tegenover hem gesteld (vgl. A. G. Honig, a.w, 
bldz. 232-238). 8 Brief, bldz. 1-9. 

9 Katechismus, Voorrede, bldz. XVI v.v., XXV. Vgl. ook Eigenschappen, bldz. 36 v. 
En als instrument is het geloof nog slechts ten dele op de rechtvaardiging betrokken. Daar
om wil Comrie in tegenstelling met Brakel een onderscheid zien tussen het zaligmakende en 
rechtvaardigende geloof. Het eerste omvat meer dan het laatste. Het rechtvaardigende ge
loof is omtrent een bijzonder stuk der zaligmakende leer werkzaam (vgl. J. W. Verschoor, 
aw. bldz. 294). 

10 Brief, bldz. 90. 
11 Katechismus, bldz. XXV v., 394 v. Comrie richt zich hier vooral tegen de school van 

Saumur (Vgl. A. G. Honig, a.w. bldz. 228). 
12 Brief bldz. 121. 13 a.w., voorrede, bldz. VI v. 
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zonder en vóór dat een enkele menselijke hoedanigheid of werkzaamheid 
daaraan beantwoordt. God is daarin de enig werkzame; vandaar de naam 
„dadelijke rechtvaardigmaking"1. En om nog radicaler alle menselijke werk
zaamheid buiten te sluiten, fundeert Comrie deze dadelijke rechtvaardiging 
in de „raad des vredes", het verbond, dat God in de persoon van de Vader 
met zijn Zoon heeft aangegaan en waarin de Zoon aangenomen heeft om als 
Borg te voldoen voor allen, die Hem gegeven zijn, onder belofte, dat zijn 
borggerechtigheid aan hen zou worden toegerekend en Hij in hen en zij met 
Hem eeuwig zouden worden verheerlijkt2. Zo komt Comrie tot de rechtvaar
diging van eeuwigheid3. 

Daarop volgt dan in de tijd de openbaring van deze eeuwige rechtvaardi
ging, nl. in de opwekking van de Borg uit de dood, na zijn volbrachte beta
ling, en in de persoonlijke schenking van de aangebrachte borggerechtigheid 
aan elke uitverkorene op zijn tijd, door de Heilige Geest en volgende op het 
geloof4. Dit wordt door hem de lijdelijke rechtvaardiging genoemd. Deze is 
dus geen tweede rechtvaardiging, maar slechts een daadwerkelijke schenking 
van hetgeen door God van eeuwigheid af aan de uitverkorene is toegerekend5. 
De rechtvaardiging in de tijd is de openbaring van de rechtvaardiging van 
eeuwigheid6. 

Vanuit deze rechtvaardigingsleer wordt het ons nu ook duidelijk, hoe Com
rie denkt over de vereniging van de uitverkorene met Christus. Wij meenden 
hierin een onregelmatigheid op te merken, omdat Comrie aan de ene kant 
deze vereniging met Christus laat voltrekken zonder het geloof, het geloof ten 
gevolge hebbende, terwijl hij aan de andere kant het geloof wel noemt als een 
medium tussen Christus en de ziel. Vanuit Comrie's rechtvaardigingsleer 
blijkt nu, dat het hier toch gaat om dezelfde zaak. Alleen is de vereniging met 
Christus door het geloof een openbaring in de tijd van wat reeds aanwezig 
was van eeuwigheid, vóór het geloof, in het verbond tussen de Vader en de 
Zoon. Maar nu dit voor ons duidelijk gaat worden, komt meteen ook naar 
voren, waar wij de oorsprong van deze constructie moeten zoeken. 

Comrie spreekt van een vereniging met Christus en een dientengevolge 
rechtvaardig zijn van de uitverkorene in het oordeel van God, dat ervan 
eeuwigheid is7. Dit eeuwig oordeel Gods realiseert zich tot concrete werkelijk
heid in de tijd. Hier hebben wij de platonische oorsprong van deze gedachten-

1 a.w., bldz. VIII. 
2 a.w., bldz. IX. 
3 a.w., bldz. X v., 93 v.v. 
4 a.w., bldz. XI v., 110 v.v. 
5 a.w., bldz. XII. 
6 Dit betekent niet, dat de rechtvaardiging in de tijd, m.n. die door het geloof geschiedt, 

geen volle werkelijkheid is. Tegenover de beschuldiging van v. d. Honert heeft Comrie dit 
werkelijkheidskarakter ten volle gehandhaafd, (a.w., bldz. 91). 

7 a.w., bldz. XI. 
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gang aangewezen1. De doctor philosophiae blijkt te veel gedronken te 
hebben uit de bron der wijsbegeerte. 

Dit Platonisme blijkt ook uit zijn christologie, waarin hij de eeuwige „Man 
Christus" zich in de tijd met de persoon van de Zoon laat verenigen. Ook 
blijkt het uit zijn leer der uitverkiezing, die met zijn christologie nauw ver
band houdt2. Trouwens wij hebben er reeds op gewezen, dat ook Comrie's 
beschouwingen over de „habitus-" en „actus fidei" vanuit het wijsgerig den
ken zijn geconstrueerd. 

Vandaar dat de verwezenlijking van zijn uiteindeüjk doel, de terugkeer tot 
de theologie der Reformatie, mislukt moet heten. Wel tracht hij veelvuldig de 
overeenkomst tussen hem en de Reformatoren aan te wijzen, waarbij hij 
vooral zich beroept op Calvijn, de Ned. Geloofsbelijdenis, de Dordtsche 
Leerregels, de Heid. Cat. en vooral de Westminster Cat. en vele andere, maar 
de grondconstructie van zijn denken verhinderde hem deze bronnen in hun 
eigen betekenis te verstaan3. Daartegenover heeft zijn conceptie wel meege
werkt aan een nog diepere inwerking van een substantieel genadebegrip, dat 
later in Kuypers theologie een bedenkeüjke uitwerking kreeg4. Daarbij 
werkte zijn nadruk leggen op de „habitus-" tegenover de „actus fidei" een 
lijdelijkheid in de hand, die eveneens in latere tijd funest is gebleken5. Want 
de aansporing om te wassen en toe te nemen in het geloof verliest haar kracht, 
wanneer de minste daad, die uit het „ingewrochte" geloof voortvloeit, in zijn 
aard en natuur niet verschilt van de grootste. 

/ . C. Appelius 

In aansluiting op Comrie dienen wij ook stilte staan bij de geloofsbeschou-
wing van Johannes Conradus Appelius (1715-1798), die zijn bekendheid 
vooral te danken heeft aan zijn strijd met Hillebrandus Janssonius over de 
vraag, wie er waardig geacht mogen worden om deel te nemen aan het Heilig 
Avondmaal6. In zijn geloofsbeschouwing, die hij voornamelijk beschrijft in 
zijn De Hervormde Leer1 blijkt hij in vele opzichten een volgeling van Comrie 

1 Vgl. de beschuldigingen, die tegen Comrie werden ingebracht (Brief, bldz. 87,91). Hier 
blijkt tevens, dat Comrie niet bewust dit wijsgerig systeem gevolgd heeft. Echter zijn door 
de wijsbegeerte geoefend denken kon niet nalaten om ook in de theologie filosofische cate
gorieën toe te passen. 

2 Vgl. A. G. Honig, a.w. bldz. 246-249. 
3 De grondconstructie van Comrie's geloofsbeschouwing vinden wij echter ook reeds bij 

de eerste volgelingen der Reformatoren, waarbij wij vooral denken aan Zanchius. 
4 Vgl. A. Kuyper, a.w. bldz. 402 v. Ook zijn E Voto Dordraceno, I, 1892, bldz. 125 v.v. 

H. Bavinck daarentegen achtte de onderscheiding van Comrie tussen „habitus"- en „actus 
fidei" in strijd met Zond. 7 van de Heid. Cat. (Geref Dogmatiek, IV, bldz. 103 v.). Vgl. ook 
W. H. Velema, a.w. bldz. 167 v.v., 242 v. 

5 Vgl. P. J. Kromsigt, Het geloof, in Tr. en Zw., 1903, bldz. 104. 
6 Vgl. Ypey en Dermout, a.w. III, bldz. 614 v.v. 
7 De Hervormde Leer van den geest elyken staat der menschen, van 't werk des Geest es, van 
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te zijn, hoewel hij daarnaast in meerdere opzichten een eigen weg gegaan is. 
Evenals Comrie legt ook hij er de nadruk op, dat het geloof geen voorbij

gaande daad is, maar een „ingestorte" en blijvende „habitus". Hij beroept 
zich op de Canones van Dordt, hoofdst. III en IV, 1, 14 en 2, 61. Deze „habi
tus" is het wezen van het geloof, waaruit meerdere werkzaamheden voort
vloeien2. De „instorting" van deze „habitus" geschiedt onmiddellijk. Ook het 
Woord wordt hier als middel uitgeschakeld. Deze „instorting" kan nl. wel 
geschieden onder het Woord, maar nooit door het Woord, d.w.z. zij kan ook 
er na of ervóór plaats vinden3. De schepping van het nieuwe leven is een on
middellijk fysisch werk van de Geest, in tegenstelling met zijn zedelijke wer
kingen4 die zich voltrekken o.a. door Woord en sacrament. Wanneer de 
Heilige Geest echter deze „geloofshabitus" tot werkzaamheid brengt, ge
bruikt Hij daarbij wel een middel, nl. het Woord en de sacramenten5. 

Met deze geloofsbeschouwing meende Appelius, evenals Comrie, een syn
these te bewerken tussen de verschillen, die in dit opzicht bestonden. Hij 
spreekt dan ook de mening tegen, dat de gereformeerde godgeleerden in de 
verklaring van vr. en antw. 21 van de Heid. Catechismus zouden verschillen. 
Sommigen zeggen nl., dat de Cat. hier handelt over het wezen van het geloof, 
terwijl anderen menen, dat het hier gaat over het welwezen van het geloof. 
Appelius erkent echter dit verschil niet. Want volgens hem worden in dit ant
woord zowel eigenschappen van het wezen als van het welwezen van het ge
loof genoemd6. 

Appelius bewijst dit in zijn verklaring, die hij zelf van dit antwoord geeft. 
Hij onderscheidt dan daarin een algemeen en een bijzonder gedeelte. Het al
gemene gedeelte, waarin het bijzondere reeds ligt opgesloten, vindt hij in de 
eerste helft van het antwoord, dat spreekt van kennis en toestemming. Het 
bijzondere is het vertrouwen, waarvan de tweede helft spreekt. Dit bijzondere 
is echter niet meer dan een nadere uitwerking van een bepaalde geloofswerk-
zaamheid, die met andere werkzaamheden in het algemene gedeelte ligt opge
sloten. 

In dit bijzondere gedeelte onderscheidt Appelius weer de inhoud van de 

9t gelove, het genadeverbond, de Kerke, de sacramenten, den kinderdoop, en andere gewigtige 
waarheden, verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke misvattingen en hooggaande 
beschuldigingen, Groningen, 1769. 

1 a.w., bldz. 54. Het is niet juist, dat P. J. Kromsigt Appelius naast Brakel plaatst en 
tegenover Comrie, aangezien uit zijn gehele geloofsconstructie duidelijk blijkt, dat hij de 
oplossing ziet in de weg, die Comrie heeft aangegeven (Vgl. P. J. Kromsigt, Het Geloof in 
Tr. en Zw., 1903, bldz. 104). 

2 a.w., bldz. 63 v., 92. 3 a.w., bldz. 92 v. 
4 a.w., bldz. 83 v. Appelius richt zich hier vooral tegen de in zijn dagen steeds meer op

dringende „Verlichting", waarin de autonomie van de mens steeds duidelijker werd gepo
neerd, die hem een eigen actief aandeel gaf in zijn verlossing (a.w., bldz. 96 v.). 

5 a.w., bldz. 20 v. 6 a.w., bldz. 21-24. 

235 



belofte zelf, de vergeving der zonden, enz., en het persoonlijk adres, waaraan 
deze belofte gericht is en waarvoor zij bestemd is: niet alleen anderen, maar 
ook mij. En in dit laatste moet dan weer worden onderscheiden tussen de be
lofte schenken, in de zin van aanbieden en de belofte in bezit geven, waarbij 
het opnieuw geldt, dat in het eerste het tweede reeds ligt opgesloten. Ten op
zichte van dit tweeërlei schenken wordt een tweeërlei vertrouwen geoefend. 
Aan het eerste beantwoordt een toevluchtnemend, aan het tweede een ver
zekerd vertrouwen1. In dit vertrouwen (het bijzondere deel) ligt dus niet het 
wezen van het geloof. Maar het geloof is o.a. ook in meerdere of mindere mate 
werkzaam in het vertrouwen, dat mij de vergeving der zonden geschonken is2. 

Vervolgens legt Appelius er de nadruk op, dat de Catechismus geen be
schrijving geeft van de gelovige mens, maar van het geloof. Het geloof zelf is 
verzekerdheid. En twijfel is ongeloof. Maar in een gelovige kan ook ongeloof 
gevonden worden. En verder meent hij, dat alle rechtzinnige godgeleerden het 
met elkaar er over eens zijn, dat in de aanneming van Christus de wezenlijke 
daad van het geloof gesteld moet worden3. 

Opmerking verdient ook nog zijn waardering van het historisch geloof. De 
tegenstanders van Appelius leerden, dat het eerste deel van antw. 21 van de 
Heid. Catechismus het historisch geloof weergaf, en het tweede deel het zalig
makend geloof. Het tweede werd dus beschouwd als een noodzakelijke aan
vulling van het eerste4. Appelius ging daartegen in. Volgens hem wordt het 
geloof van een historisch gelovige, wanneer deze bekeerd wordt, niet aange
vuld, maar te niet gedaan. Hij ontvangt een geloof van een heel ander karak
ter. Niet dat het Woord als voorwerp van het geloof anders wordt, maar wel 
het geloof omtrent dit Woord5. Het verschil is hetzelfde als dat tussen de alge
mene en zaligmakende werkingen van de Geest. En de dwaling der tegenstan
ders is, dat zij deze twee wezenlijk verschillende werkingen met elkaar ver
warren6. 

Tenslotte noemen wij nog zijn kijk op de belofte. De belofte omschrijft hij 
als de verklaring van Gods raad en voornemen, wat Hij zelf doen wil en zeker 
ten uitvoer zal brengen. In deze belofte moet men twee dingen onderscheiden: 
1. Gods voornemen en wil, dat Hij iets aan de gelovige geven zal. 2. De open
baring en verklaring van dit voornemen door zijn Woord7. 

Duidelijk blijkt hieruit, dat Appelius een beloftebegrip hanteert, dat ligt in 
de lijn van Joh. Teelünck, Brakel en Comrie, hoewel hij de adressering van de 
belofte meer begrenst. Volgens Appelius is de belofte alleen bestemd voor de 

1 a.w., bldz. 24-27. 2 a.w., bldz. 27. 3 a.w., bldz. 28. 
4 a.w., bldz. 62. Dit was de opvatting van Janssonius, die de historisch gelovigen toe

stond aan het Avondmaal te gaan, juist met de bedoeling om hen zo het zaligmakend, toe-
eigenend geloof te doen verkrijgen. Janssonius noemde deze historische gelovigen uiterlijke 
bondgenoten, of lidmaten van de ware zichtbare christelijke kerk, omdat zij het gemeen ge
loof van de zichtbare kerk bezaten (Vgl. Ypey en Dermout, a.w., III, bldz. 613 v.). 

5 a.w., bldz. 61. 6 a.w., bldz. 79. 7 a.w., bldz. 255 v. 
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gelovige, de uitverkorene1. Er wordt aan de ongelovige niets beloofd2. Maar 
kunnen wij de ongelovigen dan helemaal niets brengen? Ja, voor hen is de 
aanbieding van genade bestemd. Maar dat is iets wezenlijk anders dan het 
schenken van de belofte3. In het laatste ligt de vervulling opgesloten, terwijl 
de aanbieding altijd de mogelijkheid van weigering openlaat4. 

Th. van der Groe 

De laatste, aan wie wij aandacht willen schenken, is Theodorus van der 
Groe (1705-1784). Zowel in zijn leven als in zijn arbeid levert hij het bewijs, 
dat hij aan het eind staat van het tijdperk, waarin de gereformeerde theologie 
de kerk en de prediking beheerste. Wat zijn leven betreft denken wij vooral 
aan zijn eenzaam samenleven met zijn zuster Eva van der Groe en zijn voort
durend in conflict zijn met de geest van zijn tijd. Wat zijn arbeid betreft kun
nen vooral zijn Biddagspredikatiën ons leren, dat hij behoort tot een uitster
vend geslacht. Zijn eenzijdige gerichtsprediking, zijn kritische, negatieve kijk 
op gemeente en kerk tekenen hem als een profeet, die met het getuigenis Gods 
zich gesteld weet temidden van een „krom en verdraaid geslacht". 

Deze kortsluiting met zijn omgeving werd bevorderd door het feit, dat Van 
der Groe in geen enkel opzicht water in de wijn wilde doen. Hij streefde naar 
het hoge ideaal, dat de nu diep in het verleden weggezonken Reformatie had 
aangewezen. 

Want ook al had hij achting voor Schortinghuis, Koelman, enz., Calvijn, 
Luther en Teellinck stelde hij toch boven hen5. Deze oude „theologanten" 
ontvingen de waarheid uit de eerste hand6. De ouden waren dan ook royaal 
en positiever, vooral wat betreft het geloof. Wel had Van der Groe in het be
gin zich aan hen gestoten. Maar later stemde hij ten volle met hen in7. Hij 
kwam tot het inzicht, dat de latere godgeleerden, althans in hun methode, van 
de ouderen waren afgeweken8. 

De oude godgeleerden der Reformatie gaven bij Van der Groe dus de norm 
aan. Maar juist daardoor moet het hem telkens weer opvallen, hoe weinig de 
kerk van zijn dagen aan deze norm beantwoordt. Dit bracht hem tot de over-

1 a.w., bldz. 260. 
2 a.w., bldz. 262. 
3 a.w., bldz. 248. 
4 a.w., bldz. 253 v. Deze visie van Appelius heeft eraan meegewerkt, dat het belofte be

grip en de aanbieding daarvan steeds meer een punt van enigheid werd. Wij denken vooral 
aan de strijd hierover in de afgescheiden kerken der vorige eeuw (Vgl. Prof. C. Veenhof, 
Prediking en uitverkiezing, 1959) en in deze eeuw (m.n. de strijd over het aanbod der genade 
in de Gereformeerde Gemeenten omstreeks 1950). 

5 Eenige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der 
Groe, Uitg. E. van Praag, bldz. 182. 

6 a.w., bldz. 103. 
7 a.w., bldz. 183 v. 
8 a.w., bldz. 170 v. 
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tuiging, dat de kerk in diep verval was1. De meeste mensen zijn onbekeerd2, 
zodat Van der Groe ook zijn gemeente bijna uitsluitend aanziet en aanspreekt 
als een vergadering van onbekeerden3. De aanspraak luidt dan ook niet „Ge
meente des Heren", maar „mensen"4. En zelfs wanneer hij spreekt over de 
blijdschap in God, dan richt hij zich in zijn toepassing toch tot onbekeerden5. 

Geen wonder dus, dat vooral het gerichtskarakter in zijn prediking naar 
voren treedt. Wel weet hij de onbekeerden ook op evangelische wijze te ver
manen6, maar meestal wordt het oordeel hun aangezegd7. Immers overheerst 
in de verwachting van Christus' wederkomst de verdelging van allen, die zich 
niet hebben bekeerd8. 

Hiermee hebben wij in korte trekken de sfeer bepaald, waarin Van der 
Groe gedacht en gesproken heeft. Wij vinden ditzelfde terug, wanneer wij ons 
nu vooral bepalen bij zijn geloofsbeschouwmg. Van der Groe wil ook hier 
teruggrijpen naar het krachtig geloof der Reformatie. Duidelijk blijkt dit uit 
zijn bepaling van het wezen van het geloof. Werd in zijn dagen bijna algemeen 
aangenomen, dat de zekerheid behoort tot het welwezen van het geloof, Van 
der Groe meent, dat de zekerheid het belangrijkste is, wat tot het wezen van 
het geloof behoort9. Dat wil niet zeggen, dat het geloof een en al zekerheid is. 
Er zijn twijfelingen, menigmaal. Maar de twijfelingen heffen de zekerheid niet 
op. Daarom wil hij ook niet weten van een zwak geloof, waarin de zekerheid 
niet gevonden wordt. Want zelfs in het kleinste geloof ligt zekerheid, hoewel 
het soms niet wordt opgemerkt10. Maar het ongelukkige is, dat er zoveel voor 
zwak geloof wordt gehouden, wat helemaal geen geloof is11. 

De zekerheid behoort dus tot het wezen van het geloof. Van der Groe kan 
zich daarvoor beroepen op de Catechismus12, op Olevianus13 en de Confessie 
van Einden1*, die deze zekerheid zelfs als voorwaarde stelt om tot de Dis des 
verbonds te komen, als ook op het Avondmaalsformulier15 en op de Schrifte
lijke Conferentie van Delft in 1613, waarin van gereformeerde zijde de zeker
heid van het geloof verdedigd wordt tegen de Remonstranten16. 

1 Des Christens eenigen troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen 
Catechismus, 1930,1, bldz. 246. Zie ook zijn Toetssteen der Ware en Valsche genade, 1938,1, 
voorrede en II, bldz. 374. Verder zijn zijn Biddagspredikatiën vol van kritiek op kerk en 
wereld (Verzameling van Biddagspredikatiën, 1787). 

2 Leerredenen over de Bekering z.j., bldz. 5. 
3 a.w., bldz. 86, 228 v.v. 4 a.w., bldz. 128. 
5 a.w., bldz. 138 v.v. 6 a.w., bldz. 199 v.v. 7 a.w., bldz. 231. 
8 Catechismus, bldz. 422 v.v. Wij treffen hierin twee preken aan over de wederkomst* 

waarin Van der Groe op zeer realistische wijze het gericht van Christus uitschildert. 
9 Beschijving van het oprecht en zielzaligend Geloove, uitg. E. van Praag, bldz. 6. 

10 a.w., bldz. 9. Vgl. ook zijn Voorrede over de noodige voorbereidselen, wezenlijke eigen
schappen en onafscheidelijke gevolgen van het ware zaligmakende geloof, uitg. Höveker z.j. 
bldz. XLI. 

11 a.w., bldz. 7. 12 a.w., bldz. 11 v. 13 a.w., bldz. 13. 
14 a.w., bldz. 17. 15 a.w., bldz. 18. 16 a.w., bldz. 20 v. Vgl. Toetssteen, II, bldz. 189 v.v. 
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Van der Groe wist dus wel, dat hij hiermee een bestreden standpunt innam. 
Het ontbrak hem dan ook niet aan tegenstanders. Onder hen dient vooral 
Jacob Groenewegen te worden genoemd, die met Van der Groe in correspon
dentie is geweest naar aanleiding van zijn geschil met Adriaan van der Willi
gen, die door Van der Groe werd bijgevallen1. Groenewegen ontkent, dat de 
zekerheid behoort tot het wezen van het geloof. Hij wil in het geloof alle 
werkzaamheden opnemen, vanaf het hongeren en dorsten naar Christus tot 
en met het vertrouwen in Hem toe2. 

Van der Groe wijst dit standpunt als half-papistisch af3. Want de zekerheid 
behoort wel tot het wezen van het geloof. Alleen moet men, in navolging van 
Teellinck, onderscheid maken tussen de zekerheid in haar grond en wortel en 
in haar mate en trap. De grond en wortel zijn altijd dezelfde, de trappen zijn 
verschillend4. In de laatste zin kan er ook van een geleidelijke voortgang in de 
zekerheid worden gesproken5. Ook is er een voortdurende strijd en schomme
ling, omdat de zekerheid alleen in het nieuwe of wedergeboren deel der ziel 
gevonden wordt en niet in het andere vleselijke deel, dat altijd en alleen vol 
twijfel en ongeloof is6. Maar hoe meer het geloof vordert, des te bestendiger 
wordt het7. En naar deze bestendigheid moeten wij staan8. 

Het is dus in ieder geval niet juist om het wezen van het geloof te stellen in 
het hongeren en dorsten. Dit komt trouwens in de Schrift nergens voor. Wel 
ligt in het echte hongeren en dorsten het geloof reeds opgesloten, maar dan 
gaat het met een verzadigd worden vergezeld. En het is een verkeerd honge
ren, wanneer het op zichzelf gesteld wordt en als genoegzame grondslag van 
het geestelijke leven wordt gezien9. 

Het kan niet anders of Van der Groe moet zich hier wel kritisch uitlaten 
over de godgeleerden van latere tijd. Immers weet Groenewegen zijn autori
teiten aan te voeren, onder wie vooral Brakel, die hem in het gelijk stellen. 
Maar Van der Groe meent, dat wij niet te veel op Brakel's definitie van het 
geloof moeten zien. Want wanneer hij de zekerheid tot het welwezen van het 
geloof rekent, doet hij dat om de kleingelovigen niet te ontmoedigen. Maar 
wij mogen dat niet misbruiken, hoewel Van der Groe erkent, dat Brakel c.s. 
zelf dit misbruik in de hand hebben gewerkt, wat niet geschied zou zijn, wan
neer deze godzalige schrijvers hun goede leer altijd stipt hadden voorgesteld 
naar de methode der oude „theologanten", en niet, uit toegeeflijkheid aan 
onze verdorven en geesteloze tijd, een haar breed daarvan waren afgeweken10. 

1 Vgl. A. G. Honig, a.w. bldz. 243. 2 Eenige Brieven, bldz. 27. 
3 a.w., bldz. 109. Van der Groe neemt deze afwijking van Groenewegen zo ernstig op, 

dat hij zelfs de mening van zijn zuster Eva van der Groe onderschrijft, nl. dat uit deze af
wijking blijkt, dat Groenewegen persoonlijk zijn geloof op een valse grond gebouwd heeft. 

4 Toetssteen, II, bldz. 207 v.v. 5 Catechismus, II, bldz. 13. 
6 Eenige brieven, bldz. 116. 7 Catechismus, II, bldz. 14. 
8 a.w., II, bldz. 129. 9 Eenige brieven, bldz. 153, 170 v., 182 v. 

10 a.w., bldz. 170 v. 
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Afgezien van de strijd met Groenewegen legt Van der Groe toch telkens 
weer de nadruk op de zekerheid, als behorende tot het wezen van het geloof. 
Hij kan dit doen, omdat hij de grond van het geloof ziet in de vereniging met 
Christus1. Het ware geloof is een aannemen van Christus2. Telkens wordt dit 
door hem uitgesproken en beklemtoond. 

Wel gaat er aan het aannemen iets vooraf, nl. het zich verloren weten3, dat 
een vrucht is van de prediking der Wet4. We moeten eerst van de noodzake
lijkheid van Christus overtuigd worden. Maar daar mag het niet bij blijven. 
Wij moeten onszelf geheel loslaten, ook al onze steunsels verliezen, en ons 
aan Christus overgeven5. Daarom is er ook nooit zielerust mogelijk voordat 
wij bewust in Christus geloven6. Want alleen in Christus schenkt God ons 
genade7. De ziel moet op Christus rusten. Met minder kan zij niet tevreden 
zijn8. 

Aan deze vereniging met Christus gaat de kennis van Christus vooraf. Want 
hoe zouden wij in Hem kunnen geloven, wanneer wij Hem niet eerst kennen? 
Van nature zijn wij echter blind voor Hem. In de grond der zaak weten wij 
niet, dat Hij er is. Daarom moet Christus aan de ziel worden geopenbaard, 
zodat wij Hem met verlichte ogen des verstands aanschouwen9. Deze kennis 
ontsteekt dan het geloofsvertrouwen in Christus. Daaruit blijkt, dat het de 
echte levende kennis is10. Er is dus een essentieel verschil tussen deze levende 
kennis, en de dode, valse, beschouwende kennis11. In de ware kennis sterft de 
mens aan zichzelf en houdt Christus alleen over. In de valse kennis handhaaft 
de mens zichzelf12. Deze laatste komt echter nooit tot het aannemen van Chris
tus, of het moet een geveinsd aannemen zijn, waar geen kennis van verloren
heid aan voorafgegaan is13. Juist waar de mens tot niets wordt, daar wordt 
Christus alles. Dat „Christus alles en Christus alleen" krijgt bij Van der Groe 
een diep reformatorische uitwerking. Dit blijkt als hij spreekt over de geloofs-
werkzaamheden met de ambten van Christus14, met de naturen15 en staten van 
Christus16. In Christus vindt de ziel rust17. Daarom zal het geloof bij Christus 
het langst stilstaan18. En het zijn de beste predikers, die geen andere stof heb
ben dan Christus19. 

1 Catechismus, II, bldz. 13. 2 a.w., II, bldz. 62. 3 a.w., II, bldz. 63. 
4 Voorrede op de werken van R. en E. Erskine, dl. 4 Over het aannemen en gebruik maken 

van de beloften, bldz. 2 v. 
5 Toetssteen, I, bldz. 152 v. 6 a.w., I, bldz. 91 v. 7 a.w., I, bldz. 155. 
8 a.w., I, bldz. 230 v. 9 a.w., I, bldz. 166-170. 

10 a.w., I, bldz. 170. n a.w., I, bldz. 270 v. 12 a.w., I, bldz. 201 v. 
13 a.w., I, bldz. 232, 239, 282, II, bldz. 59. 
14 a.w., I, bldz. 233 v.v. 15 a.w., I, bldz. 240 v.v. 
16 a.w., I, bldz. 254 v.v., II, bldz. 38. 
17 Toetssteen, I, bldz. 255. 
18 a.w., II, bldz. 88. 
19 Verzameling van een tiental Godvruchtige predikatiën, bevattende de genezing van den 

blinden Bartimeüs, 1818, bldz. 69. 
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In deze vereniging met Christus ligt dan ook alles opgesloten. Wel wijst 
ook Van der Groe, evenals Comrie, erop, dat het in het geloof primair om de 
persoon van Christus gaat, en dan pas om zijn weldaden1, maar eenmaal met 
Hem in het geloof verbonden, vinden wij alles in Hem. Wij ontvangen in 
Hem de vergeving der zonden2, de heiligmaking, de ganse zaligheid3. Want in 
Christus treden wij in het verbond met de drieënige God en leven wij uit al 
zijn gaven4. 

Vooral dit laatste, het trinitarisch aspect van het geloof, treffen wij bij Van 
der Groe veelvuldig aan, en wel in een dubbele relatie van de gelovige tot 
Christus5. De eerste relatie gaat uit van de Vader, die Christus geeft aan de 
zondaar. Dit is voor het geloof bepalend, omdat als de mens Christus niet van 
de Vader heeft ontvangen, hij Hem heeft gestolen, waaruit blijkt, dat zijn ge
loof „diefachtig" is6. De tweede relatie gaat van Christus uit en wordt tot 
stand gebracht doordat Christus degene, die in Hem gelooft, leidt tot de 
Vader. Niet dat deze toeleiding tot de Vader als een apart geloofsgebeuren 
moet worden beschouwd. Zij ligt in de omhelzing van Christus opgesloten. 
Daarom weten al Gods kinderen ervan, zij het in meerdere of mindere mate7. 
Immers is er geen Christus, geen Zoon zonder Vader8. Daarom moeten wij 
in het gebed ernaar staan om God onze Vader te noemen9, want God wil, dat 
wij tot Hem als onze Vader in het vertrouwen naderen10, en dat wij verzekerd 
zijn, dat wij zijn kinderen zijn11. Alleen in deze Vader-kind verhouding kan 
het echte gebed plaatsvinden. Dan is er alleen rust en kinderlijk vertrouwen 
en anders is er alleen slaafse vrees12. 

De geloofszekerheid krijgt dus bij Van der Groe overal een zwaar accent. 
Er is geen geloof zonder vereniging met Christus13 en er is geen vereniging met 
Christus zonder zekerheid. 

Dit aspect van de zekerheid treedt nog duidelijker naar voren, wanneer wij 
onderzoeken de aard van deze vereniging met Christus, zoals Van der Groe 
deze ziet. Wij bemerken dan allereerst, dat Van der Groe in dit opzicht een 
andere kant uitgaat dan Comrie. Ook Comrie legde de nadruk op de vereni
ging met Christus, maar verbond daarmee zijn constructie van de „habitus-" 
en „actus fidei". Van der Groe, die in het geheel niet wijsgerig denkt, gaat weer 
veel meer uit van de geloofsdaad. Wel spreekt hij over een „hebbelijk" grond
beginsel van het geloof, waaraan het te danken is, dat de gelovige nooit tot 

1 Toetssteen, I, bldz. 186. 2 a.w., II, bldz. 189. 3 a.w., II, bldz. 351. 
4 Catechismus, II, bldz. 170,230. 5 a.w., II, bldz. 251-253. 6 Eenige brieven, bldz. 187. 
7 De Bekering, bldz. 135,138; Catechismus, I, bldz. 153 v., Voorrede over het ware zalig

makende geloof, bldz. XLIV. 
8 Toetssteen, I, bldz. 211 v.v. 9 Catechismus, II, bldz. 491. 

10 Toetssteen, I, bldz. 215. u Catechismus, II, bldz. 491. 12 Toetssteen, II, bldz. 361 v. 
13 „De eerste wezenlijke genade, die God in de roeping bewijst, is de vereniging met 

Christus door het geloof (Het eeuwige leven der regtvaardigen in vier predikatiën, 1852, 
bldz. 74). 
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wanhoop komt1, ook noemt hij een enkele maal het „zaadachtelijk" geloof, 
dat aan de bekering voorafgaat2, maar deze aspecten treden in het geheel van 
zijn geloofsbeschouwing nauwelijks naar voren. Centraal staat de bewuste 
geloofsvereniging met Christus. 

Vandaar dat ook de wedergeboorte uit deze geloofsvereniging met Christus 
voortvloeit, en dus op het geloof volgt. De wedergeborene is het nieuwe 
schepsel in Christus. Hierdoor komt de wedergeboorte heel dicht bij de 
rechtvaardiging te staan. Beide zijn uit Christus, de een reëel, de ander door 
toerekening, maar beide door het geloof3. Ook worden wedergeboorte en 
heiliging nauw met elkaar verbonden4, terwijl de bekering door Van der Groe 
als een totaalbegrip wordt gebruikt, waarin hij alles samenvat: ontdekking 
van zonde, vereniging met Christus, vrede met God5. 

De geloofsvereniging met Christus laat Van der Groe ook sterk bepaald 
worden door het geloof in de beloften. Het geloof is een betrouwen op de be
loften Gods6. De beloften zijn de touwen, waardoor wij tot Christus worden 
getrokken7. 

Maar wat verstaat Van der Groe onder een belofte, en voor wie is zij be
stemd? Op deze vraag ontvangen wij geen duidelijk antwoord8. Aan de ene 
kant spreekt hij over een algemeen aanbod van het Evangelie en daarin van 
Christus zelf, dat tot alle mensen komt, ook tot de verworpenen. Gaat men 
dan toch verloren, dan ligt de oorzaak daarvan in het niet geloven in Chris
tus9. Van der Groe gaat zelfs nog verder. Hij wijst er nl. op, dat het woord 
„aanbod" in de Schrift niet voorkomt. Wat daarin wel te vinden is zijn posi
tieve beloften, die door het geloof moeten worden aanvaard. En deze beloften 
zijn op zichzelf gelijk, zowel voor gelovigen als voor ongelovigen10. Ook hier 
grijpt Van der Groe weer terug op de oude „theologanten". Zij waren royaler 
met de beloften en spraken zich veel positiever en bijbelser uit11. Want bijbels 
bezien, zijn aanbieden en geven hetzelfde, evenals ontvangen en aannemen12. 

Het kon echter niet anders, of Van der Groe moest hier stuiten op het pro
bleem van de verhouding tussen het aanbod van genade en verwerping. Dit 

1 Beschrijvinge van het geloove, bldz. 9. 2 Bekering, bldz. 4. 
3 Catechismus, I, bldz. 45, 364 v.v., 382 v.v. 4 a.w., I, bldz. 194. 
5 Bekering, bldz. 6, 10-13. De wedergeboorte is dan de aanvankelijke bekering (Cate

chismus, I, bldz. 45). 
6 Biddagspredikatiën, bldz. 44. 
7 De Blindgeborene, bldz. 138 v. De beloften worden ook genoemd het geopende ka

naal, waarlangs alle hemelse gaven en dus ook Christus zelf, die grote gave Gods, door de 
werking des Geestes, in onze harten komen vloeien. Vgl. Voorrede over het ware zalig
makende geloof, bldz. XXXVIII. Het woord „kanaal" wijst echter ook op de afstand, die 
Van der Groe ziet tussen Christus en het Woord. 

8 Het lijkt mij toe, dat Van der Groe, evenals vóór hem Koelman en Smytegelt, in latere 
tijd milder en evangelischer gedacht heeft dan in zijn eerste ambtsperiode. Vooral in zijn 
preken over de bekering is deze ontwikkeling te bemerken. 

9 Eenige brieven, bldz. 134-138. 10 a.w., bldz. 151. u a.w., bldz. 183. 12 a.w., bldz. 188. 
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wordt inderdaad als een probleem door hem erkend1. En dan gaat hij toch 
weer de aanbieding van Christus beperken, omdat hij eraan vast wil houden, 
dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven is2. Hij komt dan zelfs 
ertoe te zeggen, dat de beloften van het Evangelie eigenlijk niet zijn voor alle 
mensen, maar alleen voor de arme verslagen zondaren, evenals de medicijnen 
alleen bestemd zijn voor de zieken en gewonden3. De mens komt dan pas 
voor de beloften in aanmerking, wanneer hij eerst genoeg daarvoor geprepa
reerd is door de Wet4. Want anders dreigt het gevaar, dat volgens Van der 
Groe zovelen bedreigt, dat zij, die slechts enige algemene en uiterlijke be
kommernis hebben over hun zaligheid, eer zij door de scherpe prediking der 
Wet nog recht door God in een ware boetvaardigheid vernederd zijn, zich 
aanstonds ertoe begeven om met de geestelijke beloften van het Evangelie 
„losselijk" te werk te gaan, hen aan te nemen en er hun vertrouwen op stellen, 
zonder de Geest en zonder het oprechte geloof, waardoor wij de beloften 
alleen tot zaligheid kunnen aannemen5. De boetvaardigheid is hier dus een 
noodzakelijke voorafgaande conditie6. 

De inhoud van de beloften is Christus7. Geloven is het aannemen van de 
beloften en daarin van Christus zelf8. In het geloof worden de algemene tot 
bijzondere, persoonlijk gerichte beloften9. Het geloof neemt de algemene be
loften op een persoonlijke wijze aan en rust erop10. 

Ook hierin ligt een fundament van de geloofszekerheid. Omdat het geloof 
rust op Gods zekere beloften, die door de Heilige Geest vast in ons gemoed 
worden ingedrukt, daarom is het geloof zelf ook zeker en vast. En dat blijft 
het ondanks alle verzoekingen11. Ten diepste is het zekere geloofde zekere 
kennis, waarvan de Held. Catechismus spreekt, en waaruit het zekere vertrou
wen onmiddellijk voortvloeit12. 

1 a.w., bldz. 139. 2 De bekering, bldz. 38 v.; Catechismus, I, bldz. 96 v.v. 
3 Over het aannemen en gebruiken van de Beloften, bldz. 13. 
4 a.w., bldz. 13. 5 a.w., bldz. 14. 
6 a.w., bldz. 16. Van der Groe kan echter de boetvaardigheid ook rechtstreeks met het 

geloof verbinden. Vgl. Voorrede over het ware zaligmakende geloof, bldz. XV v.v.: „Het 
ware geloof des H. Geestes is het eenige middel tot eene zielzaligende vernedering van des 
mensen hart voor God, in Christus." Vgl. ook bldz. XXXIV v. 

7 Van der Groe tracht dus ook in zijn beloftebegrip het reformatorisch standpunt te be
naderen. In ieder geval distantieert hij zich van hen, die onder het ontvangen van een belof
te verstaan het krijgen van een tekst (vgl. Comrie). Van der Groe wijst het leven op „voor
komingen" af (Bekering, bldz. 174). 

8 Catechismus, II, bldz. 247 v. 
9 Eenige brieven, bldz. 134 v., 138 v. 

10 Toetssteen, I, bldz. 177. u Eenige brieven, bldz. 189. 
12 Catechismus, I, bldz. 102 v.v. Het is niet helemaal duidelijk, welke plaats Van der Groe 

aan de kennis geeft. Nu eens is zij voorwaarde en grond van het geloof, dan is zij weer een 
element van het geloof zelf. In ieder geval ziet hij het verschil met de blote, beschouwende 
kennis daarin, dat zij gericht is op de aanneming der heilswaarheden. Zij is geloofskennis 
(Toetssteen I, bldz. 94 v., 175). 
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Het kan niet ontkend worden, dat de geloofsbeschouwing van Van der 
Groe voor een groot deel een reformatorisch karakter draagt. Zoals reeds ge
zegd is, heeft hij ook bewust op de Reformatoren willen teruggrijpen1, en dat 
tegen alle weerstanden in2. 

Echter wanneer Van der Groe zijn geloofsbeschouwing wil laten functio
neren in de prediking, gericht tot de concrete gemeente van zijn tijd, krijgt 
alles een volkomen negatieve uitwerking. Het duidelijke bewijs daarvan vin
den wij in zijn Toetssteen der ware en valsche genade3. Juist ook in dit ge
schrift ontwikkelt hij zijn reformatorische geloofsbeschouwing, maar in 
plaats dat hij haar opheft als een bazuin van heil, slaat hij ermee als met een 
zweep, waardoor de wonden van twijfel en kleingeloof niet genezen, maar 
groter en dieper worden. Alles wat niet leidt tot radicale afbraak van de mens 
en algehele vereniging met Christus wordt beschouwd als algemene werking 
van de Geest4. Deze algemene werkingen moeten van de bijzondere worden 
onderscheiden, wat soms moeilijk is, omdat zij zoveel op elkaar üjken. Uiter
lijk vertonen de schijngelovigen bijna alles en soms zelfs meer dan de ware 
godzaligen5. 

Het gevolg hiervan is een vaak subtiel onderscheiden tussen ware en valse 
kenmerken, waarbij de vraag soms opkomt, of er nog wel van een verschil 
sprake kan zijn. 

Het is ook mede hieraan te wijten, dat Van der Groe moet klagen, dat hij 
weinig vrucht op zijn arbeid heeft gezien6. Tussen het geloof, zoals hij het bij 
de Reformatoren aantrof en zoals hij het vond in de gemeente van zijn dagen, 
peilde hij wel de diepte van de kloof, maar sloeg niet de brug, die kon leiden 
tot terugkeer en vernieuwing. 

1 In een van zijn brieven schrijft Van der Groe, dat hij de theologen van vóór 1600 dage
lijks leest (Eenige brieven, bldz. 95 v.). 

2 Men beschuldigde hem zelfs van Hattemistische ketterij, wat hij echter radicaal van de 
hand wijst (Eenige brieven, bldz. 85 v.). 

3 Ook in zijn voorrede over Het aannemen en gebruik maken van de beloften gaat hij uit
voerig in op het verschil tussen het ware en het valse ten opzichte van het gebruiken en aan
nemen der beloften. Evenzo spreekt hij in zijn preken over de Bekering uitgebreid over de 
valse bekeringen, waarvan hij vele voorbeelden noemt (bldz. 23-31). In zijn Toetssteen 
noemt hij 10 voorbeelden van valse bekeringen (II, bldz. 262 v.v.). 

4 Vgl. de voorrede op zijn Toetssteen. Van der Groe beroept zich op de theologen van 
Dordt. 

5 Het aannemen en gebruik maken van de beloften, bldz. 21. 
6 Bekering, bldz. 216 v. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

In dieser Studie wollen wir darlegen wie die kalvinistische Theologie in den 
Niederlanden wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts über den Glauben ge
dacht hat. Wir sind von der Glaubensanschauung Kalvins ausgegangen, die 
wir zugleich als Norm für die spatere Entwicklung gesehen haben. Nur dann 
wenn wir glaubten den Hintergrund dieser Entwicklung beleuchten zu mus
sen, haben wir auch Vertreter der kalvinischen Tradition in Deutschland 
(Schweiz) und in England (Schottland) zu Worte kommen lassen. 

Kalvin gibt von dem Glauben folgende Umschreibung: Der Glaube ist ein 
festes und sicheres Wissen (cognitio) von Gottes WohlwoUen zu uns. Auf 
diese Weise reagiert er auf den römisch-katholischen Glaubensbegriff, worin 
das erklarte Wissen des Heils nicht als notwendig empfunden wird. Dies be-
deutet aber nicht, dass Kalvin den Glauben intellektualistisch verstanden hat. 
Denn dieses Wissen ragt weit über das intellektuelle Begreifen hinaus und ist 
eine Frucht von der Beleuchtung (illuminatio) des Geistes. Der Inhalt dieses 
Wissens besteht denn auch nicht aus einer Reihe von Wahrheiten, oder aus 
Gott ohne weiteres, sondern aus dem göttlichen Willen, aus seinem Verhaltnis 
zu uns und aus seiner Gesinnung. Durch dieses Wissen wird das Leben er-
neut. Nicht nur der Verstand, sondern auch der Wille ist daran beteiligt. 
Kalvin rechnet auch das Vertrauen (fiducia) zu dem Glauben. Das Verhaltnis 
zwischen Glauben und Vertrauen lasst sich nicht leicht feststellen. Das 
Wissen nimmt eine primare Stellung ein, weil dieses der geistigen Struktur 
des Menschen entspricht. Das Vertrauen als Wirkung der Seele steht sekun-
dar. Beide sind aber miteinander verbunden in dem Wesen des Glaubens. Der 
Glaube ist ein Wissen, weil er Frucht ist der Offenbarung Gottes in seinem 
Worte. Die Wortbeziehung des Glaubens macht ihn zu Wissen. Der Unter-
schied zwischen Wissen und Vertrauen liegt darin, dass bei dem ersten die 
Gewissheit der Wahrheit, worauf sich der Glaube richtet, bezeichnet wird, 
wahrend letzteres besonders die subjektive Heilsgewissheit enthalt. Obwohl 
bij Kalvin die Glaubensgewissheit im Zentrum steht, weiss er auch von Zwei
fel und Kleinglauben. Es gibt einen dauernden Kampf zwischen beiden. Aber 
nie verschwindet die Gewissheit völlig. Sie verstarkt sich vielmehr in diesem 
Kampf. Denn die Festigkeit des Glaubens liegt nicht im Menschen, sondern 
in dem Worte, in der Verheissung. Und das Wort wankt nicht. 

In dem Worte offenbart sich Gott in Christo, mit dem wir durch den Glau
ben Gemeinschaft haben. Das Wort und Gott (Christus) können also nicht 
getrennt werden. Das Wort ist der Spiegel worin Gott sich uns offenbart. Es 
handelt sich um eine persönliche Begegnung zwischen Gott und dem Men
schen. Das Wort bekommt Autoritat für uns und in uns durch das Zeugnis 
des Heiligen Geistes. Der Geist öffnet unser Herz für das Wort und bringt 
uns zu der persönlichen Bejahung. Die Gewissheit ist vom Anfang an eine 
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Eigenschaft des Glaubens, obwohl es mehrere Stadiën und ein allmahliches 
Fortschreiten gibt. Die Kontinuitat des Glaubens hat ihren Grund in der Zu-
verlassigkeit der Verheissungen Gottes. Das Objekt des Glaubens ist das 
ganze Wort Gottes, Gesetz und Evangelium, aber besonders doch die Ver
heissungen. Der Glaube ist Ergebnis der Erwahlung. Wir sollen aber nicht 
nach unserer Erwahlung ohne den Glauben in Christo herum fragen. Bei 
Kalvin ist das Syllogismus practicus sekundar. Primar ist immer, dass man 
sich auf die Verheissungen richtet. Zwischen Glauben und Wiedergeburt be-
steht eine Wechselwirkung. Einerseits sieht er die Wiedergeburt als das christ-
liche Leben in seinem Ganzen und sie ist dann Frucht des Glaubens. Anderer-
seits geht sie als initium poenitentiae dem Glauben voran; sie hat dann den 
Glauben zu unmittelbarer Folge. Ihre Einheit liegt in Christo. In der Recht-
fertigung ist der Glaube nur Instrument, die leere Hand mit der wir die Ge-
rechtigkeit Christi annehmen. 

Kalvins Schiller und erste Anhanger können wir teilweise zu den reformier-
ten Scholastikern, teilweise zu den praktischen Theologen rechnen. Diese 
Unterscheidung ist nicht absolut. Die erste Gruppe ist stark von der scholas-
tisch-aristotelischen Denkart beeinflusst worden. Dies hat zur Folge dass der 
Intellektualismus sich geitend macht, was sich u.a. zeigt in der Schatzung des 
Glaubenswissens {Gomarus). Die Gnade wird eine Substanz. Sie ist ein „Et-
was" das in das Herz ausgegossen wird (habitus fidei). Dieser Habitus ent-
wickelt sich zu actus fidei. Die Glaubensgewissheit wird untergraben durch 
die Erwahlungslehre, die man stark betont (Beza, Gomarus). Dadurch erhebt 
sich die Frage: wer darf die Verheissung annehmen? Die Antwort ist: der 
Auserwahlte. Aber wie weiss ich dass ich auserwahlt worden bin? Dann wird 
der Glaubige auf sich selbst verwiesen. Er soll die Eigenschaften des Glaubens 
bei sich entdecken. Daraus konkludiert er ob er auserwahlt worden ist. Auf 
diese Weise entsteht das Recht die Verheissung anzunehmen. Daraus geht 
hervor dass das Vertrauen (die Gewissheit) nicht mehr zu dem Wesen des 
Glaubens gehort, sondern eine Frucht des Glaubens ist Die Synopsis purioris 
theologiae beweist aber dass es unter den Scholastiken auch Theologen ge-
geben hat, die in ihrer Lehre in der Nahe Kalvins blieben. 

Die praktischen Theologen (u.a. Olevianus, Ursinus, Perkins) sind von 
Ramus, der anti-aristotelisch gesinnt war, beeinflusst worden. Olevianus und 
Ursinus sind daneben eng verwandt mit Bullinger. Ursinus war dabei ein 
Schuier Melanchtons. In ihrer Glaubensanschauung offenbaren sich all diese 
Einflüsse. Olevianus steht nahe bei Kalvin und betont ebenso wie er die 
Glaubensgewissheit. Bei Ursinus hat das Vertrauen eine zentrale Stellung. 
Das Wissen und die Anerkennung bilden den historischen Glauben. Sind 
diese aber verbunden mit dem Vertrauen, dann spricht er von dem selig-
machenden Glauben. Perkins nennt man den ersten Piëtisten. Er geht aus von 
der Erfahrung des Glaubigen, der einen Weg mit vielen Stadiën zurücklegen 
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muss. Die ersten Stadiën bereiten den Glauben vor. Man findet sie auch bei 
den Verworfenen. Die folgenden Stadiën sind seligmachend. 

Die Theologen der „Nadere Reformatie" verteilen wir in zwei Gruppen: die 
Systematischen und die Erbaulichen. Auch diese Einteilung ist nicht absolut. 
Amesius will einer anti-scholastischen Linie folgen. lm Zentrum steht das 
Leben für Gott (Ramus), ein Ruhen in Gott (Augustinus). Dennoch hat er 
dem scholastischen Einfluss nicht genügenden Widerstand leisten können. 
Auch bei ihm bekommt das Wissen des Glaubens nicht die rechtmassige 
Stellung. Die Gewissheit gehort nicht mehr zu dem Wesen des Glaubens, son-
dern ist das Ergebnis einer Schlussfolgerung (syllogismus) geworden. Die 
Kennzeichen entscheiden über die Wahrhaftigkeit des Glaubens. Auch die 
Liebe wird eng mit dem Glauben verbunden. Mittels der Liebe sucht der 
Glaube die Vereinigung mit Gott (amor unionis). Die Verheissungsbeziehung 
droht verloren zu gehen. Das Wort und Christus sind Mittelobjekte, das 
eigentliche Objekt des Glaubens ist Gott selbst. Dadurch bekommt der 
Glaube ein mystisches Geprage. Voetius ist Scholastiker und Piëtist zugleich. 
Er sieht den Sitz des Glaubens in dem Verstand und Willen beiden. Der Glau
be wird bei der Wiedergeburt eingegossen (radix fidei) und entwickelt sich 
via dispositio- und habitus- zu actus fidei. Er gibt eine naturalistische Be-
trachtung des Glaubens. Er unterscheidet den actus fidei wieder in voran-
gehende, wesentliche und nachfolgende actus. Die Kennzeichen und die 
Schlussrede (syllogismus) nehmen eine wichtige Stellung bei ihm ein. Coccejus 
ist zwar kein Vertreter der „Nadere Reformatie", aber seiner Glaubensan-
schauung können wir hier nicht entbehren. In mancherlei Hinsicht ist er von 
Amesius beeinflusst worden. Auch er wollte dem Intellektualismus Einhalt 
tun und deshalb den Glauben mit der Liebe verbinden. Aber dies beweist 
eben, dass er das Wesen des Glaubenswissens, wie Kalvin dies lehrte, nicht 
mehr verstand. Witsius sucht in seiner Glaubensanschauung Voetius und 
Coccejus zu verbinden, obwohl der Voetianer-Aspekt am starksten zutage-
tritt. 

Unter den erbaulichen Schriftstellern haben wir allererst Taffin behandelt. 
In seiner Glaubensanschauung steht er nahe bei Kalvin, obwohl wir auch bei 
ihm den Einfluss der spateren Entwicklung verspüren können, u.a. in seiner 
ausführlichen Darstellung von den Kennzeichen des Glaubens. JV. Teellinck 
richtet sich auf die Praxis der Gottseligkeit. Der Glaube ist nicht nur eine 
Hand womit wir die Gerechtigkeit Christi empfangen, sondern auch eine 
Hand womit wir die Gerechtigkeit praktisch anwenden. In dieser Auffassung 
geht er so weit, dass er glaubt man könne die Verheissungen nur annehmen 
wenn man weiss dass man bekehrt ist. Hiermit stellt er seine Auffassung dem 
„billigen" Glauben, der zu leicht annimmt, gegenüber. Die Kennzeichen be-
kommen also auch bei ihm grosse Bedeutung, obwohl er die Wirklichkeit 
erkennt sich restlos Christo anzuvertrauen. Sein Sohn Joh. Teellinck will das 
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Angebot der Gnade unbeschrankt stehen lassen. „Was duin dir finden willst, 
bevor du glaubst ist gerade dasjenige, was Gott dir verheissen hat, wenn du 
glaubst". Er macht eine Unterscheidung zwischen die Verheissung und die 
Erfüllung. Glauben an die Verheissung ist das erste Stadium des Glaubens. 
Das Wesentliche hat man erst wenn die Verheissung erfüllt worden ist. Der 
Verheissungsbegriff bekommt einen anderen Inhalt. Uebrigens nimmt die 
psychologische Seite des Glaubens bei ihm eine wichtige Stellung ein aus-
weislich der vielen Kennzeichen, die er nennt. Koelman weicht von dieser 
Linie nicht ab. Brakel hat besonders mit den Labadisten zu tun gehabt, was 
wir auch in seiner Glaubensanschauung sehen können. Der Glaubige sucht 
die Gerechtigkeit Christi anzunehmen. In dieser Hinsicht ist das Vertrauen 
eine Eigenschaft des Glaubens. Dieses zufluchthabende Vertrauen unter-
scheidet er von dem versicherten Vertrauen, das eine Frucht des Glaubens ist. 
Er hebt die Tat des Glaubens hervor besonders in der Rechtfertigung, die 
völlig durch den Glauben stattfindet. 

In der spateren Zeit der „Nadere Reformatie" gibt es Theologen, die einsehen 
wie weit sie von den reformatorischen Glauben abgewichen sind. Namentlich 
Van Thuynen will den Weg zurück und betont das versicherte Vertrauen als 
das Wesen des Glaubens. Er gerat dadurch mit Driessen und Lampe in Kon-
flikt, die das Hungern und Dürsten nach Christo das Wesen das Glaubens 
nennen. Dasjenige, was Van Thuynen als das Wesen sah, betrachteten sie als 
eine Frucht des Glaubens. Van Hattem geht noch weiter als Van Thuynen. Er 
verfallt in einen Rationalismus, worin das Glauben nicht mehr ist als ein Er
kennen von sichselbst als ein Teil der Gottheit (Spinoza). Comrie unter-
streicht die Einheit des Glaubens, der als eine Potenz (habitus) in die Seele 
gelegt wird. Dieser Standpunkt ist eine Reaktion auf den obenerwahnten 
Kampf über das Wesen des Glaubens. In dieser Potenz ist das Wesen enthal-
ten, das aus Wissen, Anerkennung und Vertrauen besteht. Aus diesem Wesen 
entwickeln sich die Taten des Glaubens, die alle in derselben Weise mit dem 
Wesen des Glaubens im Zusammenhang stehen. Den scholastischen Geist 
erkennt man hier wieder deutlich. Appelius hat ungefahr dieselbe Auffassung. 
Van der Groe will zurück nach der Reformation. Die Gewissheit ist in dem 
Wesen des Glaubens enthalten. Aber der Glaube der Gemeinde ist stark her-
untergekommen. Deshalb soll man eine Unterscheidung machen zwischen 
„wahre und falsche Gnade". Van der Groe verwendet die reformatorische 
Glaubensanschauung als eine Peitsche um die Gemeinde zu züchtigen, aber 
dieser Weg führt nicht mehr zur Rückkehr und Erneuerung. 
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STELLINGEN 

1. De zekerheid van het geloof ziet Calvijn gegrond op de waarheid van 
Gods beloften en het persoonlijk deelhebben daaraan. 

2. De verootmoediging van het hart door de Wet wordt door Calvijn be
schouwd en gewaardeerd vanuit het centrum van het geloven in Christus. 
Zij krijgt dan haar plaats èn als praeparatio- èn als initium fidei. 

3. Ten onrechte beschouwt H. E. Weber Calvijns spreken over de „doc-
trina" als een afglijding van het reformatorisch verstaan van het Woord 
Gods (H. E. Weber, Reformation, Orthodoxie und Rationalismus, Gü-
tersloh 1937,1,1 S. 229). 

4. De ontwikkeling van de geloofsbeschouwing in het gereformeerde Pro
testantisme wordt bepaald door de rationalisering van de geloofskennis. 
Deze komt buiten het wezen van het geloof te staan, waardoor de cen
trale betrokkenheid op het Woord verloren gaat. 

5. Het wegvallen van het beloftekarakter van het geloof heeft tot gevolg, 
dat de syllogismus mysticus en - practicus de voorrang verkrijgen in de 
fundering van de geloofszekerheid. 

6. Het accentueren van de bevindelijke ervaring van het heil in de Nadere 
Reformatie is niet bedoeld als een correctie van de gereformeerde ortho
doxie, maar als een noodzakelijke aanvulling ervan. 

7. De Nadere Reformatie geeft een duidelijke ontwikkeling te zien, die ge
kenmerkt wordt door en voortgaande verinnerlijking (verenging) van 
het heil. 

8. Baumgartels these, dat het eenvoudig christelijk verstaan van het Oude 
Testament uitgaat van een „Vorverstandnis", dat aan het Nieuwe Testa
ment is ontleend, maar door het Oude Testament zelf niet gerechtvaar
digd wordt, berust op een wijsgerig „Vorverstandnis" zijnerzijds, waar
door hij het oudtestamentisch „gehalte" van het Nieuwe Testament ver
waarloost (vgl. Friedrich Baumgartel, Das hermeneutische Problem des 
Alten Testaments, in de bundel Probleme alttestamentlicher Hermeneu-
tik, herausgegeben von Claus Westermann, Theol. Bücherei, Bd 11, 
München 1960, S. 114,121). 

9. Zij die Romeinen 7:14-24 willen verklaren vanuit „de mens, die niet 
onder de verlossende heerschappij van Christus leeft" (vgl. H. Ridderbos, 
Commentaar op het Nieuwe Testament, Romeinen, Kampen 1959, bldz. 
160), kunnen aan vs. 25 geen recht doen. 



10. Terecht reduceert W. H. Velema het gereformeerd karakter van Kuypers 
theologie tot een theologie, die gereformeerd wil zijn (W. H. Velema, De 
leer van de Heilige Geest bij Abraham Kuyper, 's-Gravenhage 1957, 
bldz. 222, 230). 

11. Noordmans' theologie is een geniale demonstratie van zijn overtuiging, 
„dat de Gereformeerde de tweelingbroeder is van de Doopsgezinde" (O. 
Noordmans, Het Koninkrijk der Hemelen, Nijkerk 1949, bldz. 58). 

12. De spiritualistische opvatting van het heil, die ook het gereformeerde 
denken altijd bedreigt, vindt haar modern wijsgerige uitdrukking in Bidt-
manns radicale scheiding tussen existentie en natuur (vgl. J. M. de Jong, 
Kerygma, een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie 
van Rudolf Bultmann, Assen 1958). 

* 
13. Het hanteren van het schema objectief-subjectief in de prediking is in 

strijd met het karakter van het Woord. 

14. De chiliastische benadering van het Israël-vraagstuk kan niet zonder 
meer als ongereformeerd worden bestempeld. 

15. De uitdrukking „historisch geloof" is in dogmatisch opzicht een contra
dictio in terminis. 

16. De predikant dient grondig geoefend te zijn in de pastorale psychologie. 

17. Bij een eventuele ontmoeting tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Reformatie zal het sola gratia de spil moeten zijn, waarom de discussie 
draait (vgl. W. H. van de Pol, Het Getuigenis van de Reformatie, Roer-

. mond 1960, bldz. 136). 

18. Bij het bepalen van de cultuuropdracht van de mens diene men rekening 
te houden zowel met Genesis 1 als Genesis 3. 

19. Het gemeenschappelijk vieren van de Zondag is onontbeerlijk voor het 
geloofs- en kerkelijk leven. Om die reden is de glijdende werkweek on
aanvaardbaar. 

20. De kerkvoogden dienen de afschaflSng van het verhuren van zitplaatsen 
in de kerkgebouwen te beschouwen als een apostolaire opdracht. 


