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Het onderwerp van ,1e Bede bij den aanvang van mijne lessen over de
Ethiek uitgesproken, legde

mij niet alleen de verplichting op, de meest

ingewikkelde vraagstukken, die de Theologie almede oplevert, ter sprake
te brengen, maar noodzaakte mij tevens de grondlijnen te trekken van het
geen „de Ethiek" m. i. naar Gereformeerde beginselen zou moeten worden.
Aangezien enkele grondtrekken evenwel

nog geen welgeordend geheel

vormen en de doelen alleen uit het geheel worden-, gekend, zou het zeker
voorzichtig

zijn

het einde en de uitkomst, van den arbeid zelf af te

wachten, voordat in ruimer kring werd békend gemaakt,'wat oorspron
kelijk met een ander doel was ontworpen.
' .
Tot de uitgave

werd, trots deze bedenking besloten, niet omdat „de

voorzichtigheid" het goedkeurde, maar omdat, „de ppsitie'4 daartoe drong.
Ken Hoogleer aar in de Ethiek aan een van 's Rijks Hoogescholen zou
of kunnen zwijgen, öf indien hij sprak een onderwerp kunnen kiezen uit
de vele, die op het terrein van de Ethiek tehuis behooren, dat schijnbaar
van meer actueel belang was, dan de principieele vraag door ons aan
de orde gesteld.
Een vrij onschuldig onderwerp, als dat over „karakter, karakterschaarschte
en karaktervorming," kon hem dienen. Wie durft niet volgen, waar Beets
is voorgegaan?
verbonden

Maar de inrichting, waaraan ik het mij eene eer reken,

te zijn, ontleent

algemeen aan de behoefte,

haar recht van bestaan

niet slechts in het

om tegenover de wanstaltige Theologie aan

onze Staats-universiteiten onderwezen — wij spreken van dc Theologie als
zoodanig, als een geheel — iels te plaatsen, wat zich uit een christelijk,
een paedagogisch, een wetenschappelijk oogpunt beter rechtvaardigen laat,
maar zeer bepaald aan den eisch, dal dit zal geschieden, in overeenstemming
met de belijdenis, met hel grondbeginsel van onze kerk.

IV

Die eisch nu, hoe natuurlijk

ook, wonlt niet door allen, die tot op

zekere hoogte met ons samengaan, ten volle erkend.
„Vrij/' zegt men, „uitnemend; christelijk," zeer zeker.

Maar waartoe

..Gereformeerd?"
Afgetrokken redeneering baat hier niet, omdat de onderstelling, die
aan deze vraag ten grondslag ligt, door en door valsch is, en op eene
miskenning van het Gereformeerd beginsel berust.

Het moet met de stuk

ken bewezen worden, dat dit miskende beginsel de geheele encyclopaedie deiTheologische wetenschap omvat, tot eene wetenschappelijke behandeling van
ieder afzonderlijk vak onmisbaar is, op ieder terrein eenheid en helderheid
verschaft, en dus uitsluitend den bloei van onze Theologie bevordert
Groote woorden, afgetrokken bespiegelingen, gunst of ongunst van mensclien en wat dies meer zij, beslissen ten slotte niets, hetzij voor ot tegen.
Geene macht ter wereld kan dood verklaren, wat zijn recht van bestaan in
zichzelven vindt.
Vandaar de behoefte om eerst mijzelven rekenschap te geven van mijne
positie, daarna mijnen leerlingen; ten slotte ook het publiek, voor zoover het
hierin belangstelt.
De toepassing van een beginsel op de wetenschap, in het leven, is de
proef op de som.
„Bekommer u niet," zeide de meester beeldhouwer tot zijn leerling, //over
het' licht op uw standbeeld. Bedenk dat het op bet plein in het volle licht
komt te staan!" Welnu, laat het licht vallen, ook op hetgeen onze handen
hebben gewrocht! Wat het licht niet verdraagt, kan de tijd met verduren.
De eenige vrees, die mij beklemde, was deze: dat de onbekwaamheid van
den arbeider, de juistheid en schoonheid van de idee zou verbergen. Zelfs
deze gedachte mocht evenwel niet van spreken weerhouden, omdat ik
overtuigd was, dat omgekeerd het beginsel groot en schoon en waar genoeg
was, om ook het gebrek van hem, die wrocht, te verbergen.
In deze overtuiging hebben wij gesproken, spreken wij nu weder.
De werkkring van de Vrije Universiteit is, evenmin als die van eenige
school der wetenschap, beperkt binnen de wanden van eene collegiekamer.
Ook tot de leerlingen van andere Hoogescholen wenschen wij het woord
nu in dézen vorm, straks in génen, te richten.
Geve God, dat de kerk, die ons dierbaar is, mede daardoor worde gebouwd.

Amsterdam., 18 Oct. 1881.
PII, J. HOEDEMAKER.

In zijne „Voordrachten over de Christelijke Moraal" (1) brengt
Luthardt, telkens een karaktertrek van onzen tijd ter sprake,
die. wat men haar overigens ten laste legge, allen lof zou ver
dienen.
„Onze eeuw", zoo spreekt hij in den aanvang van dit werk,
„wil niet zoozeer schoone woorden en schooue theoriën. Het is
haar om 'werkelijkheid te doen.

Zoo vordert zij ook van den

Christen, dat hij zijn geloof als eene werkelijkheid, als eene
macht in de practijk des levens zal rechtvaardigen."
Getrouw aan zijne roeping als Apologeet, ontleent hij aan
deze gegevens het motief om „de zedekunde" en „het zedelijk
leven" niet siechts in de collegiekamer, maar in den wijderen
kring van het beschaafde publiek tot een onderwerp van op
zettelijke behandeling te maken.
Waar zulke concessies door een man als Lnthardt worden
gedaan, is het schijnbaar vrij overbodig te vragen, of zij dooi
de feiten worden gevorderd. Te meer, omdat het een blijk van
grootmoedigheid levert en van zelfvertrouwen getuigt, wanneer
wij den tegenstander ieder voordeel laten, dat hem bij moge
lijkheid kan toekomen. Niet het minst ook omdat wij in strijd
geraken met bijna ieder, die gewoon is in het publiek over
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zulke kvvestiën mede te spreken, wanneer wij betwisten, wat
vrijwel het aanzien van een axioma verkreeg.
Dat onze eeuw eeu verheven zedelijk ideaal heeft, een ideaal,
dat niet boven de hoofden zweeft, maar groote waarde voor
het leven bezit en daarin verwezenlijkt dient te worden, Piersou heeft het reeds voor jaren in „Richting en leven" (2) gezegdWij vinden dit ook in alle mogelijke lezingen en verhan
delingen, tijd- en vlugschriften herhaald.
Dat de Christen geroepen is, zich zoo al niet naar dit ideaal
te conformeeren, dan toch te toonen dat daaraan ook door hem
wordt voldaan, schijnt dus vanzelf te spreken.
Onze Apologetische theologie dingt als het ware naar het
eeremetaal, dat „onze eeuw" lieeft uitgeloofd, aan wie hare be
hoefte aan „werkelijkheid" op de meest afdoende wijze bevredigt
en wordt op hare beurt geprezen, omdat zij toont met deze
gegevens te rekenen.
„De stemmen", zoo laat Dr. van Bell zich in eene toespraak
tot zijne studenten (3) hooren, „die wel eens in de kerk wer
den vernomen, alsof goede werken niet eens noodig, ja zelfs
schadelijk waren voor 's menschen wezenlijk geluk, worden niet
meer vernomen. Iedere kerkelijke dogmatiek zoekt zich tegen
woordig te rechtvaardigen door het bewijs, dat zij het zedelijk
leven wil en kan doen ontstaan."
Die „starre" kerk, die „bekrompen dogmatiek" schijnt dus nog
al meegaande te wezen! Maar dit daargelaten: waar het doel
vaststaat, moge men vooralsnog verschillen in de keuze der
middelen, die men noodig acht om dat doel te bereiken, in de
vaststelling van een gemeenschappelijk uitgangspunt heeft men
aan de allereerste voorwaarde tot overeenstemming en samen
werking voldaan.
Dat is tenminste iets, dat „de meest uiteenloopende richtin-
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gen" met elkander gemeen hebben.

Het is als een basis van

toekomstig vergelijk. En naar den zegevierenden toon van „de
onzen" te oordeelen, is liet zelfs verre van zeker, of hun ont
werp tot zedelijke verbetering van den menseli en de maatschappij,
bij de in het oog vallende gebreken van ieder ander, nog niet
in het eind door de publieke opinie zal worden bekroond.
Maar staat liet doel wel vast; is men liet wel eens geivorden
omtrent de termen van het debat?
Wij zouden Luthardt, en met hem der nieuwe .apologetiek
oureclit doen, dit te willen afleiden uit een aanloop, zooals wij
die in de „Voordrachten over de Christelijke Moraal" en zoo
menig werk van gelijke strekking hebben gevonden.
Een Christen kent en erkent geene „behoefte aan werkelijk
heid", die omgaat buiten de behoefte aan waarheid, gerechtig
heid,- verlossing, in een woord aan den levenden God. En juist
deze behoefte is „onze eeuw," als verpersoonlijking van het
heerschende streven gedacht, maar al te vreemd geworden. Er
is geen verschil van graad, maar van soort tusschen datgene,
waarnaar de geest van onzen tijd uitgaat, — de apotheose
van het menschelijke leven, — en datgene, wat Luthardt ver
langt, de openbaring van het Christelijke leven.
Het is ontegenzeggelijk waar, dat wij in Christus gevonden
hebben wat buiten Hem tevergeefs wordt gezocht. Maar dit
neemt niet weg, dat de verhouding van den geloovige tot de
eeuw, waarin hij leeft, eene andere is geworden in de XIX de
dan

wat zij was in de Iste, toen het heidendom afgeleefd en

de behoefte aan een nieuwe openbaring ontwaakt was, of in
de XVIde, toen de schare zich rondom Tetzel en Sampsou
verdrong, om vrede met God te erlangen.
Wij mogen de kinderen van onzen tijd niet diets maken, dat
hun

ideaal zoo „hoog" staat; dat zij in staat zouden zijn een
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oordeel

over

het

geloofsleveu

in

zijn

normale

uitingen

te vellen.
Op zijn best genomen, kunnen zij daardoor, onverminderd
hun

tegenstand en vijandschap, worden genoopt, aan „den

dienstknecht," „het kind," „den getuige," „den krijgsknecht des
Heereu," de onwillekeurige hulde te brengen, die zich uitspreekt
in het woord van Saul: „gij zijt beter dan ik," en die het on
geloof aan de openbaring van het leven Gods niet vermag te
onthouden.
Maar hoe dit ook zij, op de practijk, zoover gaan wij met
Luthardt samen, komt het te allen tijde

aan.

Iedere bladzijde van Gods woord verkondigt het.
Ieder hoofdstuk van de theologie onderstelt liet.
De geschiedenis van de Christelijke kerk bevestigt het.
Het volgt uit het wezen van het nieuwe leven, uit het wezen
van onzen God.
Wij hebben die kennis dus niet aan onze eeuw te danken
Wat meer zegt, het kenmerk van hetgeen waarlijk „Christe
lijk" is, gaat verloren, indien wij het pasklaar zoeken te maken
voor het kader door onzen tijd geleverd,

liet gezichtspunt,

waaruit wij den wandel van den Christen beschouwen, moet
een

ander

zijn

dan dat, hetwelk de wijsgeer Kant heeft

aangegeven.
Immers, indien de geloovige in allen deele voldeed aan het
geen onze eeuw zelfs met recht mag vorderen, zou hij daardoor
niet boven het niveau van een beminnelijken en beschaafden
wereldling komen te staan

De kunst om een eerbaar, deugd

zaam, zedelijk leven voort te brengen is een van de won
deren, die gelijk de eerste teekenen door Mozes, in tegenwoor
digheid van Farao verricht, door de Jannes en Jambres van
het ongeloof kunuen worden nagebootst.
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Op de practijk komt het aan, t. w. die

DER GODZALIGHEID.

Laat mij u dit mogen zeggen in de woorden van een onzer
vroegere godgeleerden H. YVitsius. (4)
„Wat denkbeelden daar ook in ijdele hersenen zweven, wat
wijsheid daar ook op de klappende tonge klinkt, zoolang die
zich

niet

door

deugdoefening

zelve werkzaam betoont, is

het er zoo verre van af, dat zij haren bezitter eenige nuttig
heid zou aanbrengen, dat zij hem daarentegen alle verontschul
diging beneemt en zijn oordeel verzwaart; want de dienstknecht,
die den wil des Heeren geweten en niet gedaan heeft, zal niet
vele slagen geslagen worden. Luk. 12: 47"
Mijne Ileeren! dat woord was tot studenten in de heilige
Godgeleerdheid gericht.
In dezen geest spraken onze vaderen steeds, niet alleen van
den kansel, maar ook in de scholen der wetenschap; niet alleen
in de „beoefenende", of „plichtvermanende", of „prac'icale", maar
ook in de „beschouwende" of „stelselmatige" Godgeleerdheid.
Wij zullen straks nog de Ethiek om hare meerdere frischheid
hoven de dogmatiek hooren roemen. De woorden „dogmatisch"
en „dor" worden dan ook dikwerf genoeg saamgekoppeld, om
ze als synoniem te kunnen beschouwen.
Maar, wat ook van de nieuwere theologie moge gelden, dat
de Gereformeerde theologie, dat zelfs hare dogmatiek in den
bloeitijd van onze Kerk, afgetrokken, enkel beschouwend en
niet door en door practicaal zou zijn geweest, moge hij beweren,
die haar niet kent en ongehoord heeft veroordeeld. Zelfs de onder
stelling dat dit zoo zijn kon, is niet in den geest van onze vaderen
opgeklommen.
Het was hun om de waarheid te doen, „die naar de godza
ligheid is". En nimmer, zelfs niet bij de behandeling van wat wij
tegenwoordig

zuiver

wetenschappelijke

vraagstukken zouden
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noemen, Lebben zij uit Let oog verloren, welke beteekenis de
leer voor Let leven bezat.
Hoor Let o. a. Voetius zeggen, in den aanvang van zijne
„üisputatio de TLcologia Practica."
Theologia Practica late accepta notare potest omuem tlieologiain

quaecunque,

secunduni

sacras

litteras,

aut

ex

iis

traditur. Quia omnis TLeologia viatorum suo genei e, est disciplina practica, nee potest ulla ejus pars rite ac pleite tractari,
quae non practicè tractetur, Loc est, applicatè ad praxin resipiscentiae, fidei spei, caritatis; seu ad usuui consolationis aut
adLortationis." (5)
l)o scLeiding, die eene latere waanwijze wetenscLap tusscLen
kennis en practijk Leeft gemaakt,

zoodat

de „stichtelijke lectuur"

in een afzonderlijke rubriek kwam te staan, geldt in dien
volstrekten zin niet voor de werken van onze oude schrijvers.
Al waren ze dikwerf oorspronkelijk in de latijnsclie taal voor
godgeleerden van professie gesclireven, zij werden meestal in
de moedertaal overgezet, om door „de gemeente" met sticLting te worden gelezen.
Daaraan is dan ook ten deele de invloed toe te schrijven,
dien zij tot op den Luidigeu dag onder Let volk bleven uitoefe
nen, ofschoon zij bij meer dan een geslacht, dat den kansel in
onze kerkgebouwen beklom, in vergetelheid waren geraakt. (6)
Een enkele aanhaling uit

„de Nasireer Gods"

van Ra-

vcsteiu moge het ons nog eens leeren, „hoezeer de practijk der
godzaligheid" onze vaderen ter harte ging, en tevens aanduiden,
met welk doel en welke stemming wij ons hebben te begeven
tot het onderzoek, dat wij in deze ure met u aanvangen. (7)
„De zondaars", zoo spreekt Ravestein, „kunnen de menschelijke wetenschappen wel doorgronden, maar de goddelijke valt
geenszins in een hart, met misdaden besmet.
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„De verborgenheid des Ileeren is voor degenen, die Hem
vreezen." Ps. 25.
De eerste en voornaamste stokregel, dien men in de gemoe
deren van allen, die zich tot de Heilige oefenscholen begeven, zorg
vuldig moet inprenten en instampen, is deze: Geen onheilige
trede in deze binnenkameren der godgeleerdheid."
Wij wenschen het niet te vergeten, en komen aldus, mocht
het zijn uiet biddenden ernst tot de wetenschap, die ons de
beoefening van de waarheid wil leeren.
Als zoodanig meldt zich „de Ethiek", ook wel „de Moraal" of
„de Zedekunde" genoemd, met of zonder de toevoeging van
het woord „Christelijk" bij ons aan.

Van „practicale" of „be

oefenende" of „dadelijke" Godgeleerdheid, of welke andere namen
deze wetenschap ook vroeger mocht hebben gedragen, wordt
tegenwoordig niet meer gesproken.
Wij sluiten ons voorshands bij dit latere spraakgebruik aan,
en indien wij verwachten niet alleen vruchten voor ons inwen
dig leven van het in te stellen onderzoek te plukken, maar
tevens eene overeenstemming aan te treffen onder hen, die ons
hierin zijn voorgegaan, waarvan de wederga

onder de Dog

matici tevergeefs zou worden gezocht, zal het bij niemand
opkomen, ons in dezen te laken.
Laat. mij het u maar dadelijk zeggen : Teleurstelling wacht u.
Sla de werken op, die op het gebied der Ethiek niet het
meeste recht kunnen worden genoemd en geroemd.
Wat ontdekt gij ?
Een lange reeks, dikwerf zeer ingewikkelde definities, die
iedere poging tot classificatie bespotten.
Nog erger.

Verschil van meening omtrent de allereerste be

ginselen, waarvan ieder wetenschappelijk onderzoek heeft uit
te gaan.
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Rothe vergelijkt de Ethiek bij een „herrenloses Urvvald,"
waar ieder niet alleen verplicht is zichzelven een weg te banen,
maar zich ook gerechtigd acht, op alle wild te jagen. Bestïnanu (8) vangt zijne „Geschichte der Christliche Sitte" op deze
wijze aan: „Von den anderen Disciplinen der Theologie vvird
man getrost beha lipten diirfeu, es herrsche trotz mancher Difl'ereuzen im Einzelnen über die Gruppierung iui ganzen Einverstandnis unter den Kiindigen: für die Geschichte der Christliche
Sitte fehlte bislang wieder rechte Name, so der richtige Begriff,
und was melir als beiden ist, der Stof. Den letstren Uebelstand
theilte sie uiit der Sittenlehre!" Voorwaar geene kleinigheid!
Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat men een opstel
ontmoet, onder den sprekenden titel: „Ueber den Nothstand
dieser Disciplin." (9)
Ook de wensch van den Hoogleeraar

Doedes is alleszins

verklaarbaar, „dat zij, die zich aan de beoefening bepaald van
deze wetenschap wijden en als voorgangers op haar gebied op
treden, tot eenige meerdere eenstemmigheid mochten geraken,
met betrekking tot haar begrip, hare taak, hare grenzen' (10).
Het zou zelfs nog meer verklaarbaar zijn geweest, indien hij
deze gelegenheid had waargenomen, om het vermoeden uit te
spreken, dat een principieele dwaling

„den bloei" juist van

déze wetenschap belette; indien hij ons naar den trant van
Edmund Burke had gezegd: „There is something rotten in
the state."
Zou dit het geval kunnen zijn?
Laat mij u op een feit wijzen, dat dit vermoeden bij ons
wekt of zoo gij wilt versterkt.
Het was ons waarlijk zeer aangenaam, onze wetenschap, onder
den naam van „Ethiek," of „Christelijke Ethiek" bij u te kun
nen inleiden.
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Wij hadden te kiezen tussehen dit woord en dat, hetwelk
Luthardt had gebezigd „moraal," of ook het Hollandsche „zedeleer" of „zedek unde."
Ethiek

klinkt beter.

kwaden reuk.

Het staat bij ons volk nog niet in

Misschien omdat men nog niet recht begrijpt,

wat men daaronder verstaat.
Toch kunnen wij, bij nader inzien, den familietrek tusschen
de Ethiek en de Moraal niet voorbijzien, en moeten zelfs de
identiteit van deze beiden toegeven.
Er waren dagen, waarin zij als „Moraal" hare zedekundigc
schoonheden tentoonspreidde.
Wel is waar, wij willen wel gelooven dat zij haar ideaal niet langer
vindt in de Sebaldus Nothanker, onzaliger gedachtenis, uit den
tijd

van Nicolai en de Duitsche Bibliotheek, of in „de brave

Hendrik," die wij steeds onuitstaanbaar hebben gevonden.

Zij

herinnert niet langer aan alles, wat dor en gelijkvloers is, zon
der bezieling en zonder verheffing.

Maar daarom zouden wij

nog niet durven beweren, dat zij openlijk en in beginsel met
haar verleden heeft gebroken.
Integendeel, voor zoover zij in populairen vorm optreedt, moge
zij

misschien iets meer onschuldig zijn dan vroeger,

maar

daarom juist is zij wat meer overbodig, en voor zoover zij een
wetenschappelijk karakter

bezit, is hare rechtzinnigheid even

weinig boven verdenking verheven, nu zij de dogmatiek schijn
baar ongemoeid laat als destijds, toen zij met de pretentie
optrad, haar te kunnen vervangen
De kunstmatige iudeeling van plichten en gebreken, van deug
den en zonden, die met het daarop passend betoog den inhoud
van de populcare Moraal hoofdzakel ijk uitmaakt, heeft betrekkelijk
weinig invloed op den gang van hetleveu. Zijn gedrag daarnaar
te willen regelen, zou gelijkstaan met het aanmeten van een klee-
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dingstuk, op de wijze der mannen van Laputa, die dit, zooals
Dean Smith ons in de reizen van Gnliiver mededeelt, met
behulp van astronomische instrumenten zochten te doen.
Dat wij hier niet zoo vér van de waarheid zijn, blijkt, om
ons slechts op een zeer bekend feit te beroepen, uit de opvat
ting, die onze predikanten van deze wetenschap toonen te be
zitten.
De synode onzer Ned. Herv. Kerk laat zoowel de kandidaten
in

de Godgeleerdheid, als de aspirant-godsdienstonderwijzers

getrouw onderzoeken in „de Evangelische zedekunde," en brongl
haar

daarmede

een

zeker

welgemeende

hulde.

Maar

de

kalmte, waarmede deze eisch door de examinandi wordt opgevat,
staat even zeker buiten alle evenredigheid tot de studie, opzettelijk
door hen van dit leervak gemaakt, en de onderstelling is ver
van gewaagd, dat de meesten hunner nagenoeg uitsluitend ver
trouwen

op hun

gezond

verstand, „bijgestaan" door eenige

kunst-termen, die men zich ter eere van de gelegenheid wist
eigen te maken, om hen door dit examen te helpen.
Van

welonderrichte

zijde meenen wij zelfs vernomen te

hebben, dat het kleine boekske van den Lutherschen Hoogleeraar
Domela Nieuwen huis (11) meer dan een geslacht van herders
en leeraars in onze Nederlaudsche Hervormde Kerk tot de geheimenissen van deze wetenschap heeft ingeleid.
Wij hebben dit werkje evenwel niet genoemd, om daaruit
de beschuldiging te staven, die tegen de Ethiek in haar weten
schappelijk karakter werd ingebracht.
Dat de schrijver Luthersch was, is eene van die kleinigheden,
waarboven onze theologie sedert lang verheven is.
Er bestaat ten onzent geene Unirte Kirche.
Koning

Willem

I werd

in dezen niet

Het ideaal van

verwezenlijkt, maar

de lijn tusschen „Gereformeerd" en „Luthersch" is in onze the-
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ologie, een enkel

leerstuk

uitgezonderd, zoo ten eenenmale

uitgewischt, dat onze „Godgeleerden" sedert onheugelijke jaren
bij de Lutherschen, b. v. Martensen en Kiirtz ter sehoolgaan,
dikwerf zonder zelfs van liet feit kennis te dragen.
Neen, wij hadden geheel andere, meer opvallende afwijkin
gen op het oog.
De „Ethiek," is de lievelingswetenschap van velen.
reden, waarom zij dit is, geeft

En de

ons alle reden om haar met

bezorgdheid gade te slaan.
Prof. Doedes betreurt de verwarring, die hij op haar gebied
aantrof; wijlen Prof. Chantepie de la Saussaye was van een
tegenovergesteld gevoelen (12).
„Ofschoon terecht geklaagd wordt — zoo laat hij zich hooren — dat geen der theologische wetenschappen zoolang ver
waarloosd is (?) en dientengevolge

nog tot op den huidigen

dag in zoo verwarden toestand verkeert, als die der Christelijke
Ethiek, zoodat ieder handboek weder een nieuw beginsel stelt
en een nieuwen leerbouw volgt... is deze stand van zaken
ver van bedroevend te achten
„Immers, de Ethische studiën" — zoo spreekt hij verder —
„hebben daardoor eene frischheid en oorspronkelijkheid, die de
meeste dogmatische werken, gebonden als zij zijn aan het over
geleverde, missen.

De tijd schijnt dus niet verre, dat, ondanks

den desolaten toestand, waarin de Ethiek als wetenschap, in den
cyclus der theologische wetenschappen schijnt te verkeeren, de
profetie van Pothe vervuld zal worden, dat zij, en niet meer
de dogmatiek, als koningin in die rij zal optreden."
Vragen wij nu, Pothe zelf, rekenschap van dit opmerkelijk gevoe
len (13), met prijzenswaardige openhartigheid wordt ons te
verstaan gegeven, dat „de speculatieve theologie," d. i. naar zijne
opvatting de Ethiek, „ihreui Begriff zufolge HETERODOX muss sein."

16
De Dogmatiek moet in haar „ihre wahre Vollendung" vinden
„und eben uur hierdurch über sich selbst hinausgefiihrt und
aufgelöst werden."

De vroomheid moet in haar „das wirklich

gedankenmassigen Wort erkennen, welches es anfangs in diesen
(arme Dogmatiek!) zu besitzen meinte." het woord, dat zij, nadat
zij in deze ontnuchterd was, tevergeefs heeft gezocht (14).
Herinneren wij ons nu tevens wat Schleiermacher heeft gezegd,
dat „die vollendete Kthik Physik

und die vollendete Physik

Ethik sei," (15) ui. a. w., dat zij zich zelfs niet door de natuur
wetenschappen
maar

dit

en

alles

de

staathuishoudkunde

laat

begrenzen,

en veel meer tot haar gebied trekt, dan

is er ook zonder dat wij de moeite nemen haar schuldregister
op te maken, alle reden, om beducht te zijn voor de gevol
gen van zooveel ongebondenheid.
Wat ons betreft, gaarne zullen wij iets van „de frischheid
prijsgeven, waarvan de la Saussaye gewaagde, indien liet ons
mocht gelukken een duidelijk inzicht te verkrijgen in hetgeen
onze wetenschap dan toch eigenlijk is en wil.
Ziedaar dus het naaste doel van ons onderzoek, en met liet
doel ook de middelen aangeduid om daartoe te gei aken.
Wij

zouden

van

de eeue of

andere

definitie

kunnen

uitgaan, indien de keuze uiet zoo moeielijk viel, het gevaar,
om bijkomstige kenmerken op te nemen, niet zoo groot was,
en het ten slotte toch niet op het grondbegrip aankwam.
„Be Ethiek, zegt Prof. Doedes op blz. 192 van zijne Encyclopacdie, „is de tot een stelsel verwerkte levensleer." Ziedaar dus
HET GRONDBEGRIP.

Daarover tusscheu onze rechtzinnige godge

leerden geen verschil van opinie.
Dat geen physisch of psychisch, geen gemeds- of hetzij hui
selijk, hetzij maatschappelijk, hetzij staatkundig LEVEN bedoeld
wordt, blijkt iets verder, waar zij in kwaliteit van „Christelijk-
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theologische wetenschap" de leer van „HET CHRISTELIJK LEVEN"
wordt genoemd.
Wij moeten evenwel de vrijheid nemen, dat woord „Chris
telijk" voorshands te schrappen, omdat wij daarmede niet alleen
de kennis van de

Dogmatiek

onderstellen, maar ook aan

nemen dat wij ten opzichte van hare verhouding tot deze wetenschap
in het reine zijn, terwijl zich zoowel omtrent het een als het ander
geen onbelangrijk verschil van beschouwing openbaart, die haar
invloed juist daar doet gevoelen, waar het volgens Doedes
„hoogst wenschelijk ' is, tot meerdere eenstemmigheid te gera
ken.
het

„Christelijk leven" is een bepaalde vorm van leven, en
is zoowel

meer logisch als meer veilig, het algemeen

begrip vast te stellen voordat wij de nadere bepalingen opnemen,
te meer, omdat „de Ethiek" niet in de Christelijke kerk, maar
in den schoot van het Heidendom is geboren.
Is het ons om helderheid te doen, dan moeten wij uitgaan
van het eenvoudige om te komen tot het samengestelde.
Wij komen dus tot de omschrijving:
Ethiek, in het algemeen genomen, is de leer van „het mensclelij/c leven?
Maar juist nu blijkt welke ongelijksoortige verschijnselen wij
gevaar liepen onder dat begrip te subsumeeren.
De mensch heeft zoowel een zedelijk als een godsdienstig leven.
Die beiden mogen niet vereenzelvigd worden.
Hij

verkeert in tweeërlei toestand, bezit een leven voor

en na de bekeering. De continuiteit van deze twee mag niet
worden geassumeerd. (16)
Tweeërlei factor is in hem werkzaam, t. w. God, en de menschelijke persoonlijkheid, deze laatste hetzij abstract of concreet
gedacht. Ze te vereenzelvigen zou Pantheisme zijn, ze te schei
den Arminianisme.

2
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Het z. g. GODSDIENSTIGE LEVEN in subjectieven zin opgevat,
kan het object van de Ethiek niet zijn, welk verband tussclien haar
en den godsdienst objectief genomen, ook moge bestaan. (17) De
afleiding van den naam, de geschiedenis van de wetenschap,
het spraakgebruik, het feit, dat de godsdienst het voorwerp
van een afzonderlijk onderzoek is, verbieden ons dit aan te
nemen. (18)
Ons blijft dus niets over dan de Ethiek als de wetenschap
van HET ZEDELIJK LEVEN te beschouwen, en te vragen, of wij een
afzonderlijke reeks van verschijnselen kunnen aanwijzen, die
onder dit begrip zijn te brengen?
Dit nu moeten wij met het oog op de feiten ten sterkste
ontkennen.
In de Heilige Schrift worden de woorden „zedelijk," „zedelijk
heid" en „zedelijk leven" niet gebezigd. (19) Dit ligt in den aard
der zaak.

Zij beschouwt den mensch in zijne betrekking tot

God, en spreekt dientengevolge van „gerechtigheid," vreeze
„Gods," „heiligmaking," „godzaligheid" en „godzaligen wandel."
Om te weten wat „zedelijk leven" is, hebben wij dus den
oorsprong van het woord na te gaan, de Etymologie te raadplegen.
Wat met de heerschende gewoonte, het algemeen geldig
gebruik overeenkwam, werd „zedelijk" geacht.

De natie, de

familie, de kring matigde zich het recht aan, het gedrag van
het individu te bepalen.

Het werd betamelijk geacht zich te

voegen naar hetgeen in het leven van het geheel, vasten vorm
had verkregen.

De middenpuntvliedende kracht van het in-

dividueele werd gecontroleerd door de middenpunttrekkende
kracht van het gemeenschappelijke. (20)

Op dezen oorsprong

wijzen zoowel het Grieksche rj(ïoj als het Latijnsche mos, het
Duitsche Sitte, en het Hollandsclie zede, ofschoon ieder dezer
woorden weder een eigenaardige beteekenis heeft, die samen-
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hangt met het karakter van de onderscheidene volken, die wij
hier noemden.
Het kenmerkende van het begrip „zedelijkheid", in onder
scheiding van de denkbeelden „gerechtigheid" of „godzaligheid",
ligt bijgevolg daarin, dat de norma voor de mensehelijke han
delingen, die zij aangeeft, niet aan den wil Gods, maar aan de
gewoonte der menschen is ontleend.

Het latere spraakgebruik

bewijst evenwel, dat in dit denkbeeld eene drijfkracht is ge
legen, die een diepere opvatting noodzakelijk maakte. De zeden
kunnen voor een redelijk wezen slechts normae ?iormatae zijn.
Van lieverlede wordt dus het begrip „zedelijkheid" steeds breeder en dieper opgevat.

Het omvat met alleen de handelin

gen, ook hunne drijfveeren, niet alleen het gedrag, ook het
karakter.

Tot de laatste termen teruggebracht, vinden wij ten

slotte, als constitueerende kenmerken van het begrip, deze drie •
1°. „Zedelijk" is hetgeen niet „noodzakelijk," niet „willekeurig"
is, niet „buiten den wil omgaat."
2°. „Zedelijk" is, hetgeen met het oog op den aanleg en de be
stemming van den mensch als „normaal menschelijk" is te be
schouwen.
3°. Niet de wet Gods, maar het wezen van den mensch is het
criterium van het „zedelijke."
De meeste schrijvers, die de Ethiek van een Christelijk stand
punt bezien, verliezen geheel uit het oog, dat wij hier te doen
hebben met tweeërlei maatstaf, waarnaar de mensch kan wor
den beoordeeld. Met het afgetrokken denkbeeld van eene „norma"
tot uitgangspunt, redeneeren zij op de volgende wijze: „Eene
wet onderstelt een wetgever.

Dien Wetgever kennen wij uit

de Heilige Schrift, bijgevolg is die wet in het Woord Gods te
vinden."

Hier wordt dus de lijn tusschen „zedelijkheid" en

„godsdienst" onmiddellijk uitgewischt. Men maakt zich schuldioÖ
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aan eene fKra^aoat iig allo ytvo;. (21) Men vergeet tevens, dat de
Wetgever ook Schepper is, dat zijn wil ook uit het wezen van
den mensch wordt gekend, en dat omgekeerd de onbedriegelijke
kennis van dat wezen alleen uit het Woord wordt geput.
Insteê van de eere Gods langs dezen weg te handhaven,
doet men ten slotte daaraan tekort.
„Zedelijkheid" en „godsdienst" moeten onderscheiden blijven,
bv*- •

za^

godsdienst tot een blooten regel voor de zedelijkheid

worden verlaagd.
In de vraag, waarop wij straks een ontkennend antwoord
vonden: of wij een afzonderlijke reeks van verschijnselen konden
aanwijzen, die ons het recht gaven aan den mensch een eigen
lijk „zedelijk leven" toe te kennen, gaat het om de aanwijzing
van het juiste onderscheid tusschen „zedelijkheid" en „godsdienst."
Een zedelijk LEVEN nu, waardoor hij instaat zou zijn aanzijn
ideaal te beantwoorden, moet den mensch worden ontzegd;
niet omdat hij niet instaat is den regel voor zijn gedrag uit
zichzelven te putten;

niet omdat hij nieuwe drangredenen,

om de wet te vervullen, aan de openbaring ontleent; niet
omdat hij de kracht daartoe door genade ontvangt.

Dit alles

wordt door „de Christelijke Ethiek", zooals wij haar- leerden
kennen, ten volle erkend.

Daarmede is echter het Semi-Pela-

gianisme en Arminianisme in de Ethiek niet overwonnen. Maar
omdat

het

beeld

Gods HET EIGENLIJK WEZEN VAN DEN MENSCH

en geen donnum superadditum is geweest, alsmede omdat het
genadeverbond, al is het dat enkele scintillae van dat oor
spronkelijke beeld Gods in den mensch zijn overgebleven, zijne
herstelling langs gansch anderen weg, door geheel andere middelen
tot stand brengt.
Den zondaar een zedelijk leven toe te schrijven, ik zeg niet
als den onmisbaren vorm óf van zijn natuurlijk, of van zijn
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geestelijk

leven,

maar

als

wat zijn beginsel, maatstaf en

doel, niet aan eene andere wetenschap behoeft te ontleenen,
staat gelijk met de poging, in de taal onzer vaderen gesproken,
0111 „het verbroken werkverbond" te herstellen.
Die poging doet zich anders voor bij de wijsgeerige, anders
bij de Christelijke Moraal.

Maar in den grond ontdekken wij

hier hetzelfde streven.
Ieder wijsgeerig stelsel zoekt de verklaring van den mensch
en de wereld, en heeft bijgevolg eene practische zijde — een
eigen zedeleer.
Het onvoldoende der zedelijke verschijnselen, waarop wij
wezen, wordt evenwel in al die stelsels aangeduid door het
feit, dat zij een z. g. „princiep' als toetssteen van 's menschen
handelingen zoeken. (22) Met de verloochening van het feit, dat
de mensch naar het

beeld Gods is gemaakt, dringt zich de

noodzakelijkheid aan hem op, een alles omvattend beginsel te
stellen, waaraan een regel voor zijn gedrag kan worden ontleend.
Zijn zedelijke missie moet
zijn, maar door aan

hij vervullen, niet door zichzelf te

een andere wet te gehoorzamen, die de

wijsgeer-wetgever hem heeft voorgelegd.
De Christelijke
afstand.
Ook

Moraal volgt haar oudere zuster op een

voor haar is het zedelijk leven wetsbetrachting.

Dik

werf stelt zij zelfs de regelen voor 's menschen gedrag onder een
algemeen gezichtspunt, in navolging van de philosophische moraal,
ook door haar ten onrechte een „princiep" genoemd.

Ook

voor haar ligt dus het richtsnoer van dat leven buiten den
mensch, terwijl omgekeerd de wedergeboorte, de genade, de
kracht des Heiligen Geestes, waarvan zij bestendig gewaagt, zoovele
middelen zijn, waardoor de mensch zelf werkzaam is, om het
zedelijk ideaal te verwezenlijken.
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Juist daarom is het noodig, het uitgangspunt anders te stellen.
D('. mc:nsch is naar God-s beeld gemaakt.
^ Ziedaar het beginsel van de Ethiek.
Dat beginsel is volstrekt, het duldt geene onvolkomenheid.
Het beeld Gods wordt niet bij benadering bereikt, niet bij
" trappen hersteld.
Zeer tersnede zegt daarom Waddington: (23)
„En morale, pas plus qu'en mathématique, il n'est pas permis
de se contenter de 1'apeuprès.

L'idéal est

quelque

chose

d'absolu et de rigoureux. Ceux qui ont faim et soif de la justice
ne comprennent pas, qu'on s'y conforme a moitié; de tels compro
mis obscurcissent la conscience et ruinent la moralité."
Daarmede

is

uitgesproken,

dat

de

deugd

een en on

gedeeld is. Zij is geen bedrag, door optelling te verkrijgen.
Evenals in de wilsbetrachting komt alles op liet beginsel aan.
J. A. Lampe heeft dit o. a. in zijne Theologia Activa zeer
schoon uiteengezet, waar hij zegt: „Porro virtus natura sua
simplex atque una est comprehendeus unum necessarium. Luk.
X : 42
quandam

atque hac ex parte ipsius simplicitatis Dei umbram
in

regenito

exhibet.

Distiugui

potest

in

mul-

ta virtutes partieulares, praeunte scriptura. Phil. 4:8 et ip
sius Dei exemplo. 1 Petr. 2 : 4. Hoe tarnen unitati virtutis non
officit, tum quia omues tam arcte inter se cohaerent ut nequeat
unam sincere veile, qui non omnes vult: tum quia propositum
illud in proxima potentia nobis observatur sub idea virtutis
cujusdam universalis, quae et omnia objecta virtutis et omnes
actus virtuosos vaste suo regno amplectitur."
Het is de gewoonte geworden, eene afkeuring uit te spreken
over het bekende gezegde van Augustinus, dat „de deugden
der heidenen slechts blinkende zonden" waren (24), ofschoon
zijne beschouwing op de

beste gronden steunt

„Prius est
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mutandus homo, ut opera mutentur", of gelijk Luther het uitdrukt:
„Giite Werke machen keinen guten Mensch, sondern einguter
Mensch macht gute Werke", ja, wat meer zegt, ofschoon soort
gelijke uitspraken uit de geschriften
ders,

van

bijna alle kerkva

hervormers en andere godgeleerden konden worden ver

zameld.
Zegt b. v. Melanchton iets anders, waar hij in zijne „Loei" ver
klaart : „quod scholastici negant omnia hominum peccata esse,
causa fecit, quod

oculos tantum defixerant in externa opera

adeoque invelatam Mosi faciem, de affectibtis non judicabunt.
At Deus corda et affectas judicat." (25)
Is dit dan niet

de uitspraak ook van Gods Woord, o. a.

in Hagg. II : 12—15?
„Alzoo zegt de Heere der heirscharen: Vraag nu den pries
ters de wet, zeggende:
Ziet, iemand draagt heilig vleesch in de slip van zijn kleed,
en hij raakt met zijne slip aan het brood, of aan het moes, of
aan den wijn, of aan de olie, of aan eenige spijze, zal het hei
lig worden P En de priesters antwoordden, en zeiden: Neen.
En Haggaï zeide: Indien iemand, die onrein is van een dood
lichaam, iets van die dingen aanroert, zal het onrein worden ?
En de priesters antwoordden, en zeiden: Het zal onrein worden.
Toen antwoordde Haggaï, en zeide: Alzoo is dit volk, en
alzoo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, en
alzoo is al het werk hunner handen; en wat zij daar offeren,
dat is onrein."

Er bestaan evenmin op zichzelf staande deugden, die buiten
verband met het karakter, met het ideaal, dat wij als de norma
van het zedelijk leven leerden kennen, mogen worden beschouwden
beoordeeld.
Er is geen deugd zonder liefde, en geen liefde zonder God.
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„Liebe ist Tugend des Herzensgriindes; Liebe ist Tugend irn
Mittelpunkte. Alle andern Tugenden siiid das zu Tag liegende
Geader des Bergwerks deines Geistes. Pflanzen, die nach oben
dringen, mit faulen oder guten, oder halbguten Würzlen, aber
die Würzlen deines Seins und Lebens, die Kennzeichen deines
zeitlichen

und ewigen

Menschenwerthes, die liegen in den

Schachten deines Herzens." (26)
Of er dan geen onderscheid tusschen menschen en menschen

bestaat; of alles naar den absolnten maatstaf moet be

oordeeld en daarmede ook hetgeen wij in anderen plegen goed
te keuren, moet worden veroordeeld?

Dan vervallen vanzelf

alle schakeeringen in het zedelijk leven; wordt de prikkel tot
een onberispelijk gedrag weggenomen en, ten slotte, wanneer wij
consequent doorgaan, naar de eenzijdige op\atting van Agricola, die zich een tijdlang in de Luthersche kerk baan heeft
gebroken, eene premie op de goddeloosheid gesteld.
Zulk eene beschouwing zij verre!
Zij is niet alleen in strijd met hetgeen wij dagelijks waar
nemen, maar ook met de uitspraken van het geweten, allermeest
met die van Gods Woord.
Het is alleen de vraag in welk leader deze verschijnselen
passen? Of ze ons aanleiding geven, het volstrekt karakter van
de deugd te loochenen, de zedelijke volkomenheid te maken
tot het resultaat van een proces; toe te geven, dat voor wie
het ideaal in het beeld Gods vindt, na den val van „eene we
tenschap" sprake kan zijn, die „het zedelijk leven" als afzonderlijk
verschijnsel beschouwt, en daarmede uit te gaan van de voor
stelling, dat dit leven op een eigen wortel stoelt, naar de wet
van zijn eigen wezen moet worden beoordeeld.
De lof der heidensche deugden werd door onze vaderen
luidkeels verkondigd. Maakt Wittewrongel b. v. in de volgende

25

aanhaling uit zijn Christelijk huisboek den indruk alsof hij
ongaarne het goede erkent, dat in den natuurlijken mensch,
ook al is hij niet door het licht des Evangelies bestraald,
wordt gevonden? (27)
„Hoewel een groot gedeelte de waarheid in ongerechtigheid
heeft onder gehouden, zoo heeft nochtans eene groote menigte
dit licht van hare conscientie in een burgerlijken wandel laten
uitstralen, dat zij een goed voorbeeld aan anderen hebben ge
geven.

Hoeveel liefde hebben velen onder hen niet gehad voor

het gemeenebest ? Hoe getrouw en rechtvaardig zijn zij niet
geweest in al hunne woorden en handelingen ! Romana fdes,
Romeinsche trouw, was spreekwoordelijk. Zij hebben hun woord
gehouden, al was het met perikel van hun leven. Aan Aristides
werd de titel van Rechtvaardig gegeven. Hoe matig en kuisch
zijn velen hunner niet geweest? Hoe velen wisten hunne harts
tochten niet in te toornen; het grootste ongelijk, dat hun werd
aangedaan, te verdragen! Wat hebben zij niet al wijze spreuken
ons tot leering nagelaten! En geen wonder, dewijl het God den
Heere beliefde, deze werkingen in de conscientiën der menschen te laten overblijven."
Welke plaats de deugden der onwedergeborenen o. a. moeten
innemen, zetten wij in een ander verband uiteen. Thans hebben
wij slechts den nadruk te leggen op het feit, dat het zedelijk
leven van den mensch uit het oogpunt van het ideaal moet
worden beschouwd; dat een verschil van soort nooit kan voort
komen uit een verschil van graad; dat zich uit de verdorven
natuur des menschen, hoe wij het wenden of keeren, nooit „het
goede" ontwikkelt; dat uit het gezichtspunt door „de idee van
den mensch" verschaft, evenzeer als uit dat van „de wet Gods,"
liefde, gelijkvormigheid aan

God als het

kenmerk van de

deugd wordt geëischt; dat derhalve, aan de Moraal, als weten-
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schap, uitsluitend, van HET ZEDELIJK LEVEN een zelfstandig bestaan
moet worden ontzegd.
Wij vergeten niet M. H.! dat ook „de Christelijke Ethiek"
van „wedergeboorte" gewaagt, een leven der „dankbaarheid" kent,
het ideaal der zedelijke volkomenheid alleen in en door Chris
tus

verwezenlijkt

vindt;

in éen woord de stof der Dog

matiek in de Ethiek verwerkt.
Maar wij weten ook, dat hiermede de gronddwaling niet
wordt weggenomen, het Synergisme, de vermenging van wet en
genade, de wederoprichting van „een verbroken icerkverbond."
Immers, indien wij het absoluut karakter van de norma,
het ideaal, de deugd erkennen, is hiermede feitelijk een ander
gezichtspunt gegeven.
Het is nu niet langer de mensch, die arbeidt aan de verwe
zenlijking van het ideaal.Het is God, die rechtvaardigt, heiligt, verlost.
Die verlossing komt wel is waar in den mensch, op menschielijke wijze tot stand, maar krachtens liet nieuwe leven, dat
„uit God geboren is, en daarom niet zondigen kan." 1 Joh.
3 : 9.

Het „komt uit God en keert tot God."

Het heeft

bijgevolg een ander levensdoel, niet om het normaal menschelijke te verwezenlijken, maar om God welbeliagelijk te wezen;
gehoorzaamt een andere levenswet, die der

nieuwere natuur;

wordt naar een anderen maatstaf beoordeeld, die niet aan het
wezen des menschen, maar aan den wil Gods is ontleend. Het
moest aanleiding geven tot verwarring en dwaling, deze gege
vens bij die der wetenschap van het zedelijk leven in te lijven.
Er bestaat dus geen zedelijk leven?
Na den val?
Neen. Maar daarmede is niet gezegd, dat

HET ZEDELIJKE

niet bestaat, als DE VORM van alles, wat in en door den mensch
tot stand is gebracht.

27

Onze verantwoordelijkheid wordt evenmin door de genade
opgeheven als door de zonde.
De mensch blijft inensch.
Het natuurlijke leven, ook voor de bekeering, stond onder
de heerschappij, hetzij van de „algemeene," hetzij van „de voor
komende genade des Heeren."
Het nieuxoe leven is absoluut nieuw, een „nieuwe geboorte,"
een „nieuwe schepping." (28)
natuurlijk

Maar de continuïteit van liet

leven wordt door de herschepping geenszins ver

broken.
Het werk Gods geschiedt in overeenstemming met ons wezen.
De genade wordt geassimileerd, toegeëigend en omgezet.
Er is een moment, al kan de nexus door ons niet worden
aangewezen, waarin het goddelijke, dat buiten ons stond, be
vruchtend en herscheppend op ons afdaalt en in ons eene
werking verricht, waarvan het resultaat straks zielkundig kan
worden aangewezen.

Het witte licht der genade valt door de

prisma van onze persoonlijkheid in de kleuren van het waar
achtig menschelijke, zelfs het karaktermatige uiteen.
De bevruchtende kracht is van boven, maar wat daardoor
ontkiemt, ontwikkelt zich op menschelijke wijze.
De oplossing van het probleem der verhouding tusschen de
Genade en de Vrijheid is niet in het Synergisme gegeven, maar
DEZELFDE handeling, waarvan de eere God en God ALLEEN toekomt,
IS

ook GEHEEL 's MENSC'IEN EIGEN WERK.
Het geloof is eene gave, ook eene daad.
God gelooft niet voor ons.
Christus is ons tot heiligmaking gegeven, „oj)dat wij onze

heiligmaking voleindigen in de vreeze Gods."
Omdat die zedelijke factor nu, recht heeft om op zichzelf te
worden beschouwd, is er een plaats voor eene wetenschap van
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het zedelijke, daargelaten de vraag of wij daaraan

voortaan

den naam van Ethiek mogen geven.
Bat ethische moment kan evenwel alleen tot zijn reclit komen,
waar de grens tusschen het object en het subject niet van meet
af, gelijk dit door liet Pantheisme geschiedt, of tusschen den
goddelijken en den meuschelijken factor, als iu het stelsel van
Schleierinacher en Rethe, wordt uitgewischt.
Wie zich met een Godsbegrip tevreden stelt, om het even of hij
dit uit de Rede, of uit de Conscientie, of uit het Godsdienstig
leven van den Christen afleidt, vindt den goddelijken factor, waar
van de werking op en de overeenstemming met den mensch
moet worden aangetoond, in een vorm, waarin hij reeds door
den menscli is heengegaan.
Be tegenstelling vervalt. God is eene idee, die geproduceerd
of gereproduceerd is. Dat aan die idee iets werkelijks beant
woordt, is eene assumtie. Het Godsbegrip is het laatste, niet het
eerste. Het determineert het leven niet, maar wordt eerst daar
door gedetermineerd.
Gij

hebt

begrepen, dat het hier gaat om de verhouding

tusschen Bogmatiek en Ethiek, die op hare beurt door onze
opvatting van de verhouding tusschen God en den mensch wordt
bepaald.
Men heeft ons niet geleerd, de strijdvragen, die bij de Remonstrantsche twisten aan de orde kwamen, van dat belang, niet slechts
voor de Soteriologie, maar voor de geheele Theologie te achten,
dat onze vaderen daaraan hebben gehecht.
Daarom brengen wij een woord van Leijdekker, uit zijn werk
„de Veritate Relig. christ." in herinnering. „Inter nos et adversa-rios", zegt hij, „hoe est discrimen, quod nos a Deo inchoemus,
illi a se ipsis." (29)
De vroegere tegenstelling bestaat nog. Zij heeft zich wel in
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andere

kwesties

belichaamd, maar daarmede veranderde zij

wel van gedaante, niet van karakter.
Theologanten van professie zien dit licht voorbij, omdat zij
gewoon zijn, de onderscheidene richtingen op het gebied der
Kerk en der Theologie naar liunne verhouding tot de belijdenis
en bloc, of tot het bovennatuurlijke in te deelen.
Maar dat gedeelte van de gemeente, dat zich het nauwst aan
sluit bij hetgeen het hart onzer belijdenis is, leeft niet in onze
nomenclatuur. Wij spreken van Modern en Orthodox, Ethischen Confessioneel.

Voor haar is het schibboleth nog altijd Re-

monstrantsch of Gereformeerd.
En is dat niet ten slotte de kwestie?
Viel het u nooit op, dat Dordt voor de Modernen de steen des
aanstoots is gebleven P Geen werk wordt door hen uitgegeven, geen
brochure door hen geschreven, waarin Bogerman, de personificatie
van den geest, die de synode bezielde, het niet moet misgelden.
Geen jaargang van de „Gids" of den „Tijdspiegel," van „Los
en vast" of „de Bibliotheek voor moderne Theologie" wordt
ten einde gebracht, zonder dat de contra-Remonstranten op
nieuw behoorlijk zijn geëxecuteerd. (30)
Terwijl

velen,

die beter moesten en konden weten, het

weder opleven der Gereformeerde beginselen en bagatelle be
handelen, toonde Prof. Scholten de portee van de wijziging, daar
door in den stand der partijen teweeg gebracht, zeer goed in
te zien. (31)
God of de mensch ! wat is uw uitgangspunt; waar legt gij
uw zwaartepunt? — zeg mij dit, en ik zal u zeggen, tot welke
uitkomst gij ten slotte, in alle mogelijke vraagstukken de Theo
logie betreffende, moet geraken.
Dit geldt ook voor de verhouding tnsschen de Dogmatiek en
de Ethiek.
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Over „het Rationalisme" en „Supranaturalisme" behoeven wij
niet te spreken. Immers met Schleiermacher staan wij aan den
ingang van een nieuw

tijdperk.

En het grondbeginsel van

Schleiermacher is. hoe ook gewijzigd eu zelfstandig verwerkt,
dat der richting, die wij als „de Ethische" kennen.
Wat wil die richting?
Wat is haar uitgangspunt ?
In welke verhouding staat, volgens haar beginsel, de Dog
matiek tot de Ethiek ?
Wijlen Prof. Chantepie de la Saussaye zal het (32) ons zeg
gen : „Wij wenschen

eene Dogmatiek, die uitgaande van de

Gods-idee, zooals die in de Christelijke conscientie gegeven is,
door de ontleding van de momenten dier Gods-idee en be
schouwing van de Ethische toestanden der wereld, in het licht
dier idee, het wereldprobleem verklare. De Dogmatiek is niet,
zooals zij vroeger vaak beschouwd werd, de hoeksteen van het
gebouw der theologische wetenschappen, zij is er de gevel van.
Zij

rust

op alle andere theologische vakken en onderstelt

die; voornamelijk is de naaste basis, waarop zij rust, de Ethiek.
In de Ethiek wordt het godsdienstig leven van den Christen
beschreven. De Ethiek eindigt met het Godsbegrip, als samen
voeging der momenten, die het Christelijk leven determineeren,
De Dogmatiek gaat uit van dit in de Ethiek gevonden Gods
begrip en beschouwt de menschelijke toestanden in het licht
daarvan."
Eenigszins anders laat de Hoogleeraar Lamers zich uit, nog
meer in aansluiting aan Schleiermacher (die Christliclie Sitte.
Berlin 1843. S. 24) b. v. waar hij zegt: (33) „Het verband tusschen.
Dogmatiek en Ethiek is gemakkelijk op te geven. Het hart is
de zetel van alle Christelijke wetenschap, doch uit dat hart
verheft zich vooreerst een stelsel van

overtuigingen,

welke
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eene plaats zoeken in het verstand, en ten anderen ontleent een
stelsel van gewaarwordingen daaraan zijn oorsprong, dat voor
zoover het zedelijke betreft, de stof geeft voor de Ethiek.''
De verhouding tusschen Dogmatiek en Ethiek is anders bij
Lam ers dan bij de la Saussaye. Maar het is slechts de kwestie,
of twee afzonderlijke stroomen uit de bron vloeien, dan wel
of de eene stroom zich straks in tweeën verdeelt.
Dank aan de beslistheid, waarmede deze overtuiging wordt
uitgesproken, behoeven wij dus niet lang te zoeken naar de be
trekking die, volgens het beginsel der „Ethische richting" tusschen
Dogmatiek en Ethiek bestaat.

liet onderscheid tusschen deze

beiden ligt niet in het wezen, maar slechts in den vorm, den
omvang, de toepassing der beide wetenschappen; zij is, ten
slotte, louter conventioneel.
Tegenover dit subjectivisme, te onrechte „Ethisch" genaamd,
staat de beschouwing, waardoor wij meer worden aangetrokken,
van hen, voor wie de Dogmatiek „Heilsleer" of „leer der zalig
heid" is.

De waarheid wordt door hen niet uit het zedelij k-

godsdienstig leven geput, zij komt van buiten, van boven.
En toch ook hier is, wat tot voorzichtigheid maant.
Niet alleen is „het Heil" een abstractum. Maar in dit begrip
wordt de mensch reeds in zijne behoefte aan, in zijne vat
baarheid voor dat „Heil" geponeerd. Het objectieve wordt voor
gesteld in zijne betrekking tot het subject. Anders geformuleerd,
het uitgangspunt van de Dogmatiek is niet God, maar de gods
dienst. Althans in de grondgedachte van het dogmatisch stelsel
wordt het werk van God en dat van den mensch niet genoeg
onderscheiden.

„Het Heil" omvat het

werk der verlossing
o

zoowel in als voor den mensch.
Deze begripsbepaling nu wreekt zich.
tot haar recht.

De Ethiek komt niet

Afzonderlijk behandeld of niet, zij wordt eene
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bijlage van de Dogmatiek, waarin men het werk der Verlos
sing wat meer psychologisch behandelt en de plichten wat
meer specialiseert.
Dat de Hoogleeraar Van Oosterzee zelf dit bezwaar heeft
ondervonden, blijkt o. a. uit het IIde deel van zijne Dogmatiek,
waar hij in § 120 de volgende confessie doet:
„Indien ergens de schaduwzijde in het oog valt der schei
ding tusscheu heilsleer en levensleer, het is voorzeker in het deel
der subjective Soteriologie, dat hier besproken wordt. In haren
vollen omvang behoort de leer der heiligmaking op het gebied
der Ethiek.

Op dat der Dogmatiek kan zij slechts worden

behandeld voor zoover dit noodig is, om den eisch van het
Evangelie in verband met het werk der verlossing te doen
verstaan en waardeeren."
Gij ziet, tusschen deze beide wetenschappen is geen scherp
geteekende grenslijn te vinden.
Zij is uitgewischt door de definitie van de Dogmatiek, die
wij hebben gewraakt.
Be mogelijkheid om Dogmatiek en Ethiek uit elkander te
houden en zelfstandig te ontwikkelen, ligt in de opvatting van
de Theologie als KENNISSE GODS, die voor het diepe inzicht onzer
vaderen getuigt.
Met dit uitgangspunt worden wij reeds dadelijk instaat
gesteld een uitgebreid terrein aan de Ethiek terug te geven,
dat wederrechtelijk aan haar gebied is onttrokken.
Zij strekt hare jurisdictie verder uit dan tot het „Christelijk
leven," de „practijk," de „wandel," het „willen" en „handelen"
van den mensch. Zijn „denken" en „voelen," de „waarheid," die
hij belijdt, de „overtuiging," die hij is toegedaan, draagt mede
een zedelijk karakter en is dus een voorwerp van „Ethische" be
schouwing, van wetenschappelijke behandeling op „Ethisch"terrein.
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Voor zoover deze grondgedachte aangaat, scharen wij ons
gaarne aan de zijde van Dr, J. II. Gunning, in zijne beschouwing
over „het Ethisch karakter der waarheid."
Rothe heeft in zijne Ethiek reeds terecht gewezen op het
onzuivere

der

tegenstelling tusscheu „het intellectueele" en

„het zedelijke."
„Eiue Hauptursache des unlaiigbareu Zurückbleibens der
Ethik, als philosophischer, wie als theologischer Wissenschaft,
hinter den meisten übrigen philosophische

und theologische

Disciplinen, liegt augenscheiulich in der Unklarheit über die man
bei der Feststellung des Objects nicht hinaus zu kommen pflegt.
Das hergebrachte ist, das man als der Gegenstand der Sittenlelirc den Willen angibt, das inenschliche wollen und handeln
dasselbe in Gegensatz gegen das denken und erkennen, gegen
die Vernunft genommen." (34)
Dit is ontegenzeggelijk waar. Slechts moet hem het recht wor
den bestreden, om op dezen grond het gebied der Dogmatiek
geheel of gedeeltelijk bij de ETHIEK in te lijven.
Tegenover

Rome,

het Socinianisme

en

Remonstrantisme

hebben onze vaderen „het Ethisch karakter der waarheid" ge
handhaafd.

Maar evenmin als wij gewoon

zijn het beeld

in of achter den spiegel te zoeken, dat zijne oppervlakte aan
ons vertoont, kwamen zij er toe, de kennis der waarheid, die
zij bij den mensoh waarnamen, uit hem af te leiden, haar toe
te schrijven aan ee?iig vermogen, dat hij van nature bezat. Inte
gendeel zij wisten, dat die kennisse Gods, tenzij de genade
weerhield, zou worden vervalscht en verwrongen, ontkend of
ten ondergehouden.
Den bovennatuurljken oorsprong der waarheid handhaven wij,
wanneer wij de stelling uitspreken, dat UE ETHIEK EEN THEO
LOGISCH KARAKTER BEZIT.

(35)
3
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Op geen beding, of op geenerlei wijze mag de waarheid uit
den mensch worden afgeleid.
Staat dit evenwel vast, dan moet tevens worden erkend, niet
alleen dat God zich aan den mensch, den heiden, den meest diep
gezonkene ingesloten, niet onbetuigd heeft gelaten, maar ook,
dat die openbaring voor hem is bestemd en berekend, zoodat
zijne conscientie der waarheid getuigenis geeft, de diepste be
hoeften van zijn wezen daardoor worden bevredigd en ze in den
volsten zin des woords zijn eigendom wordt.
Onze oude Godgeleerden plachten reeds een onderscheid te
maken tusschen de theologia archetypa of protetypa, dat is,
de godgeleerdheid van de zijde Gods beschouwd, in wien het
uitdrukkende gronddenkbeeld was, dat naar ziju welbehagen aan
den mensch werd bekend gemaakt, en de theologia ectypa, die
het uitgedrukte beeld daarvan in den mensch bevatte. (38)
De stralen van het licht worden gebogen en gebroken door
het medium, dat ze doorlaat.

Daarom zien wij de haak of

de roeispaan dichter bij de oppervlakte dan ze werkelijk zijn.
Zou het anders wezen met het licht der waarheid, wanneer het
doordringt in de eindige, zondige, menschelijke natuur?
Als de objectiviteit van onze Godskennis wordt gehandhaafd
is

daarmede

het

zielkundig en ethisch onderzoek niet over

bodig gemaakt. De overtuiging draagt „een zedelijk karakter,"
onze beschouwingen staan onder den invloed van den wil. (39)
Vergun ons ten slotte en in het voorbijgaan nog op te mer
ken, dat, wel verstaan, haar theologisch karakter niet uitsluit, dat
zij ook een philosophisch karakter bezit, zonder dat dit aan de
objectiviteit van de Godskennis uit de natuur geput, eenigszins
tekort doet. Er bestaat immers ook een theologia Naturalis, die
alleen in hare verbastering als theologia Rationalis, met de
zuivere Godskennis strijdt, die uit het Woord Gods is verkregen.
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Onze Godgeleerden, verre van die natuurlijke Godskennis te
loochenen of gering te schatten, hebben daaraan veel waarde
gehecht. Het gebruik, dat zij van de heidensche moraal hebben ge
maakt, vertraagde zelfs de formatie van een eigen Ethiek.Allen zijn zij
bij de heidensche wijzen ter school geweest, en hebben zij zich (40)
hunne lessen ten nutte gemaakt. Van waardeering getuigen zelfs de
uitspraken, waarin zij op het onvoldoende van die leeriugeu wijzen.
„Quamvis splendida et cuiu magni ingeni laude Pliilosophi
de

moribus disserant,

quidquid tarnen

ornatus refulget in

eoruin praeceptis est ac praeclara superficies sine fundamento:
quia omissis principiis mutilam doctrinam non secus ac corpus
capite truncatum proponunt," schreef Calvijn, in Rom. 12 : 1.
Wij moeten echter dieper in het roezen van „het zedelijke"
indringen.
Niet alleen loordt de waarheid den mensch lekend gemaakt,
maar

die

waarheid

openbaart

zich

in het leven van den onwedergeborene.
schenk,

ah

eene

macht

zelfs

„Het uoodlottigste ge

zegt Pecaut, „dat men den mensch

kan geven, is

dat, waardoor zijn gevoel van kracht en verantwoordelijkheid
wordt verzwakt, gelijk dit door de leer der vrije genade ge
schiedt. (41) In enkele gevallen moge daarin eene kracht liggen
tot opheffing van verlorenen, bij wie de hoop op verlossing
eerst weder de verlamde veerkracht moet spannen, voordat zij
met het vertrouwen op God ook dat op zichzelven herwinnen,
in den regel zijn goede resultaten voor het werk der opvoeding
en dat der zedelijke verbetering alleen te wachten van eene
methode, die uitgaat van het beginsel, dat de verborgen vrucht
baarheid van den mensch als zoodanig moet worden gewekt." (42)
De beschuldiging is niet nieuw, maar daarom van niet min
der gewicht, en ofschoon het ons niet moeielijk zou vallen haar
in het afgetrokkene genomen, te ontzenuwen, en op onze beurt
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uiteen te zetten, waarom hij, die met de ontzettende macht
der

zonde

niet

rekent,

die het verheven ideaal van den

mensch tot liet niveau van zijn gevallen toestand doet dalen,
die geene andere krachten kent, dan die der natuur, geen
hoogere prikkels dan die aan het eigenbelang, of aan het ge
voel van eigenwaarde zijn ontleend, niet met de zedelijke vor
ming van den mensch kan worden belast, is het thans noodig op
een andere wijze te werk te gaan, omdat, helaas, de gods
dienstige dwaling, beide in de theorie en in de practijk, maar
al te veel recht geeft, de juistheid van de stelling in twijfel te
trekken, dat de waarheid zich altijd en overal als eene macht
in het leven betoont.
Be lijdelijkheid misbruikt de leer der verkiezing, het Methodisme die der wedergeboorte, het Farizeisme die der zonde, om
het besef der verantwoordelijkheid te verminderen, de beteekenis der algemeene werkingen des Heiligen Geestes te verklei
nen, en den prikkel weg te nemen tot de uiterlijke plichtsbe
trachting, die door Gods Woord wordt gevorderd.
De geringste afwijking van de waarheid brengt onbereken
bare schade voor het leven teweeg. (43)
Maar het geneesmiddel voor al deze verkeerdheden is niet
in de miskenning van de genade, niet in de ontkenning van de
leer der verkiezing, niet in de verzwakking van het schuld
besef, niet in eenige transactie met de dwaling te vinden, die
in het Pelagianisme en Remonstrantisme door de kerk werd
buitengeworpen. Integendeel, zij is in eene meer consequente,
juiste ontwikkeling van de waarheid gegeven, zooals zij in de
Gereformeerde kerk werd geleerd, in de geschriften onzer va
deren uiteengezet, en in hun leven toegepast is geworden. (44)
„Alhoewel na Adams droevigen val in hem niets is gebleven
van dat heilige beeld, waarin hij eerst geschapen was, zoo is het
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nochtans waar, dat hij behouden heeft het verstand, de conscientie
en dergelijke faculteiten van de redelijke ziel, die, hoewel zij
ten eenenmale zijn bedorven ten opzichte van eenig geestelijk
en bovennatuurlijk goed, waartoe hij in zichzelven geene be
kwaamheid ter wereld heeft, zoo is het nochtans waar, dat er
zulke natuurlijke indrukselen omtrent de religie en de burger
lijke eerbaarheid ziju overgebleven, die (als ze inzonderheid wat
geholpen

worden door

de gemeeue werkingen des Heiligen

Geestes) de burgerlijke deugd onder de nienschen zeer kunnen
bevorderen

en als een grond zijn, waarop God de Heere

naar zijne vrije en genadige besturing (als die aan niemand
is gebonden) voorts werken wil." Aldus laat Wittewrongel in
zijn Christelijk huisboek zich hooren. (45)
Daarmede is het standpunt aangegeven, dat de Gereformeerde
kerk

inneemt

ten

opzichte

van

hetgeen

„zedelijk

leven"

wordt genoemd.
Daarin ligt niets verdienstelijks.
Het dient zelfs niet „tot voorbereiding voor de genade."
Het verandert niets aan den doodstaat van den mensch,
maar het is te danken aan de „gemeene," de „weerhoudende
genade Góds" en het behaagt God de Deugd rijkelijk te beloonen door den zegen, dien Hij voor het natuurlijke leven
daaraan verbond; ja, wat meer zegt het komt eerst geheel tot
zijn recht na de bekeering. Deze uitwendige deugdeu en voor
treffelijke hoedanigheden, met alles wat vrucht is van eene
opvoeding naar den Woorde Gods, kunnen dan strekken, om
de godzaligheid te versieren, en de beletselen tot de practijk
der godzaligheid uit den weg te ruimen. (46)
Voor onze vaderen toch, lag het oogmerk der verkiezing niet
in de zaligheid, afgescheiden van de heiligheid, en bepaalde zich
haar beteekeuis niet tot het enkele moment van de toebrenging
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der uitverkorenen.

Van uit dit gezichtspunt beschouwde men

het geheele uit• en inwendige leven, met al de leidingen en
werkingen Gods, met de gaven, die den mensch uit de eerste
schepping toekwamen, eu de genade, die hij door de tweede
schepping deelachtig werd.

Men rekende zelfs met de geschie

denis van het geslacht, waaruit de mensch was geboren. (47)
Buitendien lag het motief tot „een zedelijk leven' voor hen,
afgescheiden van alles wat de mensch was of werd, bezat of
verwierf, in het beginsel, dat het in alles om de eere Gods
ging.

Daarin was de objectieve grondslag voor „de zedelijk

heid" gegeven.

Indien God het recht heeft het meerdere te

eischen, dan mag ook het mindere Hem niet onthouden worden.
In dien zin b. v. spreekt Lampe, als hij zegt: (48)
„Deus exigendi obedientiam etiam ab iliis. qui in peccatis mortui sunt, jus habet, quia vigor foederis operum per amissionein
imaginis Divinis non destruitur, et quia homo corruptus in liac vita
per longaniinitatetn Dei novis beneficiorum vinculisconstringitur."
In soortgelijken geest laat ook Witsius zich uit: (49)

„Die

het beginsel des geloofs niet heeft, begeert het ook niet te heb
ben. Daarom ziet hij naar geen middelen uit om het te verkrijgen.
Hij is er ook niet om bezorgd.
„Maar," zult gij zeggen, „moet hij dan niets doen, die nog
niet met het geloof is begaafd?"

Ik antwoord: „Hij wordt

door Gods bevel verbonden tot alle plichten der godzaligheid
en bijzonder tot het gebruik

van die dingen, waardoor God

gewoon is het geloof in het harte te werken, enz."
Wij gaan eene schrede verder.
Niet alleen draagt het ideaal een onverdelgbaar karakter;
niet alleen behoudt God het recht om de verwezenlijking daar
van te eischen; niet alleen kan er in betrekke] ij ken zin van
„deugden'

worden gesproken, die ouder zeer onderscheidene
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invloeden, maar in den grond ouder dien van „de algemeene
genadewerkingen des Heiligen Geestes," uit den wortel van het na
tuurlijke leven ontstaan, en voor dat leven de edelste vruchten
dragen. Maar wat meer zegt, krachtens het genadeverbond icordt
aan den mensch gegeven en in hem gewerkt datgene, waardoor
weer van

leven' kan worden gesproken, dat in den volsten

zin des woords „een zedelijk karakter' bezit.
Gij kent liet tweeregelig versje van Rückert:
„Die Sittliclikeit erledigt den Glaube nicht,
Doch weh dein Glaube, dem die Sittlichkeit gebricht."
Gij kunt geen vrede hebben met de beschouwing, waarvan de
dichter uitgaat, waut op den bodem van het Dualisme, waarvan
hier de mogelijkheid wordtondersteld, ligt eene verkeerde voorstel
ling èn van „het geloof" èn van „de zedelijkheid."

Toch is

het een vrij algemeen gevoelen, dat hij hier uitdrukt.
Geloof en werken, godsdienst en zedelijkheid, zijn volgens de
publieke opinie in vele kringen twee afzonderlijke verschijnselen,
die men moet trachten zooveel mogelijk in overeenstemming
met elkander te brengen.
Volgens de Heilige Schrift daarentegen zijn deze twee een, en
wordt

die eenheid in het leven der wedergeborenen eerst

recht aanschouwelijk gemaakt.
Is het geloof ook voor den onwedergeboreue een eisch en
een plicht:
voor hem, die het nieuwe leven ontving, is het èn eene gave
èn eene daad.
Bij den on wedergeborene oefent het reeds invloed uit. Dat ligt
in den aard van het geloof.
In den wedergeborene is het de wortel van alle deugden.
Immers, die deugden zijn èn als vruchten èn als werken te be
schouwen, naar gelang van het standpunt, waaruit wij ze bezien.
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Het geloof is, naar de eigenaardige uitdrukking van BÉihr,
„itnmcr Ruhe," maar hare dochter heet „nimmer Ruhe."
Maar

die

rustelooze

werkzaamheid

is eene vatizelfsheid.

„Look upon faith," zegt Bisschop Hall in een van zijne wer
ken, „she is attended with a bevy of graces. He that believes
cannot but have hope. If hope, patience. He that believes and
hopes must needs find joy in God, if joy, love of God. He that
loves God, cannot but love his brother: Mis love to God, breeds
piety and desire to please; sorrow for offending, fear tooffend;
his love to men iidelity and Christian beneficence. Vicesseldom
go single, but virtues go in troops; tliey go so thick, thatthey
are sometimes liid in the crowd, which yet are, although they
appear not.

They can be shutt out from sight, but they can

not be severed."

Diezelfde concatcnatie van deugden vinden

wij b. v. in het leven van den aartsvader Abraham. (50)
In tweeërlei zin moet dus aan het geloof „een zedelijk karak
ter" worden toegeschreven.
Het is in de eerste plaats

EENE WERKZAAMHEID,

waartoe de

mensch wordt bewrocht. Zij gaat niet buiten den wil om, maar
komt door den wil tot stand.

In de stellingen, waarin de

Portsche Synode het IVde artikel der Remonstranten heeft
weerlegd, wordt hierop met nadruk gewezen. In de Ilde stel
ling heet het:
„Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkore
nen uitvoert en de ware bekeering in dezelve werkt, zoo is
het, dat Hij hun het Evangelie niet alleen uiterlijk doet pre
diken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest ver
licht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de
dingen, die des Geestes Gods zijn, maar Hij dringt ook in de
binnenste deelen des menschen met de krachtige werking van
denzelven wederbarenden Geest. Hij opent het hart, dat geslo-
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ten is; Hij vermurwt wat hard is, en Hij besnijdt wat onbe
sneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden, en maakt
dat dezelfde wil, die dood was, levend wordt, die boos was,
goed wordt, die niet wilde nu dadelijk wil, die wederspannig
was gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt denzelveu wil
alzoo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken
kan voortbrengen."
Aan het slot van het XII<le artikel wordt gezegd:
„En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen
van God gedreven en bewogen, maar zijnde van God bewogen,
werkt hij ook zelf. Daarom ook terecht gezegd wordt, dat de
mensch door de genade, die hij ontvangen heeft, gelooft en zich
bekeert."
Terwijl de IVde stelling dit nader op de volgende wijze
verklaart:
„Zoo is dan het geloof eene gave Gods, niet omdat het den
vrijen wil des menschen van God wordt aangeboden, maar
omdat het den mensch dadelijk
wordt medegedeeld,
•»
O
' ingegeven
O O
en ingestort.

Niet ook daarom, dat God de macht alleen om

te gelooveu zoude geven, en daarna de toestemming of het
dadelijk gelooven van den vrijen wil des menschen verwach
ten; maar omdat Hij, die daar werkt het willen en volbren
gen, ja, alles werkt in allen, in den mensch teweegbrengt beiden
den wil om te gelooven en het geloof zelf."
Maar in de tweede plaats ligt het ook IN DEN AARD des
geloofs „goede werken'' voort te brengen. Op dit feit steunt
de verklaring van den Heid. Cat., Zondag XXIV, vraag 64:
„Het is onmogelijk, dat, wie Christus door een waarachtig ge
loot is

ingelijfd, niet zou voortbrengen vruchten der dank

baarheid."
Zooals de stand der tegenovergestelde en afwisselende bladen
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op den stengel, naar de wet, die den groei van de plant
beheerscht, in mathematische formules kan worden uitgedrukt,
alzoo

draagt ook de openbaring van het nieuwe leven „een

zedelijk karakter," waarop de formules van wat men gewoon is
„het zedelijk leven" te noemen, kunnen worden overgedragen.
Wij zijn dus aan het einde van onze redeueering gekomen?
Het eeuige „zedelijke leven", waarvan na den val sprake kan
zijn, is dat des geloofs ?
Verre van dien.
Met deze conclusie toch zouden wij de reeds verkregen resul
taten weder omverstooten.
„Godsdienst" en „zedelijkheid", „wet" en „genade" mogen
niet worden vermengd.
Indien de mensch door het geloof in een stand werd ge
bracht, waarin hij, wat voor de bekeering een onbegonnen werk
bleek te zijn, aan de zedelijke eischen van zijn bestaau, zij het
dan op gebrekkige wijze zou voldoen, dan en dan alleen mochten wij
in het geloofsleven de voortzetting zien van het leven, hem
oorspronkelijk in den staat der rechtheid verleend.
Maar deze opvatting zou niet in overeenstemming zijn met
de uitspraken der Heilige Schrift.
Die zaak wordt meestal zoo voorgesteld, alsof de geloovige
het werk weder opvatte, dat door den val werd afgebroken.
Ilij wordt wel gerechtvaardigd „door het geloof, zonder de
werken der wet," maar het zedelijk ideaal moet nog en kan
juist nu door hem worden verwezenlijkt.
Deze voorstelling zien wij heenschemeren door de minst aanstootelijke onzer Gezangen. Zij ligt op den achtergrond van het
gros onzer predikatiën, zij wekt tegenzin bij het vrij aanzienlijk
deel van het kerkelijk publiek, dat in den regel, „als het volk,"
„de massa" wordt aangeduid; een tegenzin, die soms tot tegen-
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stand overslaat; waarvan het zichzelf niet altijd rekenschap weet
te geven, en waarvoor de verklaring door voorgangers veelal in de
afwezigheid van enkele „geijkte termen" in hunne prediking
wordt gezocht, of ook wel in de getrouwheid, waarmede zij ge
woon zijn den eisch van „het Evangelie aan te dringen," dat het
geloof zich niet alleen in „een rechtzinnige belijdenis, maar bo
venal in „een heiligen wandel" zal doen kennen. (51)
Gods Woord nu weet niets van zulk eene zich ontwikkelende
heiligheid, die, al wordt de uitdrukking vermeden, slechts eene
inconsequente

toepassing van het Supranaturalisme,

de leer

eener steeds voortgaande „zedelijke verbetering" is.

* „Consummatum est!"
Dat ziet niet alleen op de rechtsbetrekking, maar op het
geheele werkverbond in al zijn deelen.
In het „volbracht" van den Heiland toch vinden wij rust, niet
alleen met het oog op den eisch van Gods wet, maar evenzeer op
dien van ons eigen wezen.
Op Hem loopt het zedelijk streven uit.
In Hem vindt het niet een, maar het en wél ons ideaal.
Dit is m. a. w. gezegd, dat de Heiligmaking, evenals de
Rechtvaardigmaking geheel Gods werk is.
Christus is ons niet alleen tot „Heiligmaking'' zoowel als tot
„Rechtvaardigmaking" gegeven, maar ook in denzelfden zin en op
dezelfde wijze.
Daarom behoort de uiteenzetting van dit leerstuk in de
Dogmatiek en alleen in de Dogmatiek.
In Christus zijn wij heilig.

Dat is de stand, dien wij door

het geloof innemen.

Niets wordt later door ons aan deze

heiligheid toegevoegd
kregen.

Zij is geen bedrag door optelling ver

De heiligmaking is eene in zichzelf voltooide daad Gods,
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Er kan wasdom

wezen, maar wij wassen op in de genade,

wij worden slechts wat wij zijn.
Wij kunnen ons liet leven meer bewust worden, maar het
leven

zelf

gaat

aan

j bestaan onafhankelijk

de

bewustheid

vooraf

en

heeft een

van den vrede en de vreugde, die van

, zijne openbaring, ziju krachtsbetoon onafscheidelijk is.
Het woord „geloof," „geloofs-leven" is dubbelzinnig.
In het geloof hebben wij te onderscheiden zijn voorwerp Jezus
Christus en de gerechtigheid, die Hij heeft aangebracht, d. w. z.
datgene waaraan het zijne beteekenis ontleent, waardoor het recht
vaardigt eu heiligt; zijn wezen, de genadegave, waarvan Gode
da eer niet slechts toekwam, maar ten alle tijde toekomt;
zijn vorm zooals het, gelijk wij zagen, niet buiten den wil
omgaat, maar door den wil wordt geoefend.
Vatten wij nu dit alles samen, om daarmede den oorsprong
en het karakter van het nieuwe leven aan te duiden, dan laten
wij niet alleen het werk Gods, maar ook het godsdienstig of
geestelijk leven, in het zedelijke opgaan,... en dit is toch slechts
DE VORM,

waarin alles wat in en door den mensch tot stand

komt, verwezenlijkt wordt. Wij verwarren m.a,w. „Dogmatiek,"
„Practijk der godzaligheid" en „Ethiek."
Hebben wij dit eerst ingezien, dan kunnen wij, evenwel, trachten
„het zedelijk leven" naar zijne onderscheidende kenmerken, in
zijn eigenlijk wezen, zijne openbaring en beteekenis te schetsen.
Welk predikant, die het voorrecht bezat kinderen Gods in
zijne gemeente te ontmoeten, heeft zich niet geërgerd over
de wijze, waarop zij gewoon wareu, over „het geestelijk leven"
te spreken, als ging „het werk der heiligmaking" in een soort
natuur-proces op, als ontwikkelde zich het geloof, onder „de
vruchtbaarmakende werking des Geestes" vanzelf.
Waar bleef bij deze beschouwing de opvoeding;
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waar, de vermaning dat „bij het geloof, deugd" zou worden
„gevoegd";
waar, de strijd des geloofs, het waken en bidden; „het afleg
gen van allen last, die omringt," het „eerlijk houden van den
wandel" onder degenen, die buiten zijn?
En er was zooveel verkeerds bij die „kinderen Gods!"

Het

geloofsleven viel niet in twijfel te trekken. Dat leverde de stof
voor de gesprekken op de gezelschappen der vromen.
afstand

Maar

te doen van het geld, als „de zaak des Heeren" dit

vorderde, den wandel „te versieren met deugden," die menige
wereldling, ook in de naaste omgeving, tot diepe beschaming
van hen, bij wien men ze eigenlijk zocht en van wieu men ze
ook op grond van het Woord Gods verwachtte, in rijke mate
bezat; — daar kwam het niet toe.
Was het wonder, dat de lijn tusschen vroom en onvroom
in de prediking meer en meer onzichtbaar werd, en vooral de
vromen hun deel kregen van de slagen door „getrouwe han
den" tegen het verkeerde gericht, dat juist bij hen tot zooveel
aanstoot aanleiding gaf?
Misschien zou de ergernis minder zijn geweest, indien men
het verstaan had „zedelijkheid en godsdienst" uit elkander te
houden, en misschien ook zou naar diezelfde mate de vrucht
van

de

prediking niet het minst in „het zedelijk

leven"

zijn gezien.
Wat is zedelijkheid?
Wij resumeeren.
Naar de idee, UET NORMAAL MENSCHELUKE. d i. wat de mensch
moet wezen, om aan het oogmerk van zijne schepping, aan
het ideaal van zijn wezen te voldoen.
Van zedelijkheid in dien zin kan echter na den val, gelijk
wij zagen, geene sprake meer zijn.
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Zij vindt bare verwezenlijking voor den geloovige in den
Christus Gods.
Maar aangezien de mensch mensch bleef, doet het zedelijke
zich in hem voor als deti vorm van al zijne handelingen.
De wetenschap, die zich de beschrijving van dit „zedelijke"
ten doel stelt, leert ons hoe hij als een redelijk, verantwoor
delijk wezen, dat het vermogen van zelfbepaling bezit, werk
zaam

is

in het toeëigenen en verwerken van alle c/aven en

krachten, hem in de eerste schepping geschonken, van het licht
door de openbaring verleend, van de genade des Vaders, des Zoons
en des Heiligen Geestes, hem langs verschillenden weg, in ver
schillende mate medegedeeld; voorts hoe het nieuwe levert, dat de
mensch door wedergeboorte deelachtig wordt, niet maar als
vanzelf vrachten voortbrengt des geloofs en der bekeering, maar
ook in handelingen xoordt omgezet, die naar den zedelijken maat
staf van de wet Gods moeten worden beoordeeld, onder het gericht
doorgaan van de conscientie, van den naaste, van God zelf in
het in- en uitwendig leven, handelingen, die rechtstreeks in ver
band staan met zijne roeping op aarde, de verheerlijking van Gods
naam, de blijdschap des geloojs en de openbaring van zijn gees
telijk leven.
Ook voor den geloovige, juist voor den geloovige is er een
„ze d e l i j k l e v e n , " d a t i n C h r i s t u s t o t z i j n e v o l l e o p e n b a r i n g k w a m ;
Hij, die zeggen kon: „Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelven, alzoo heeft Hij den Zoon gegeven, het leven in zichzelven
te hebben." Joh. 5 : 26.
Het nieuwe leven toch wordt omgezet in zedelijke kracht
en werkzaamheid.
Dat moet zoo zijn.
Immers, de contiuuiteit van het natuurlijke leven is door de
wedergeboorte niet verbroken. Wij blijven dezelfde menschen na
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als voor de bekeering,

De zonde heeft zich vastgezet in onze

natuur en haar geheel vergiftigd. Kwade gewoonten, verkeerde
neigingen en hebbelijkheden zijn niet als met een tooverslag
te niet gedaan.
De gevolgen van een leven, dat niet onder de tucht stond
van het Woord, worden levenslang, ook door de vromen onder
vonden.
In het koude Noorden, uit den bevrozen grond, blootgesteld
aaii de ruwe stormen en sneeuwjachten van dat onherbergzaam
oord, ontwikkelt zich de denneboom anders dan in het zach
tere klimaat, den vruchtbaren bodem van een meer zuidelijke
landstreek.
En, ofschoon nu het geestelijk leven niet alleen uit zijn aard een
heilig

leven is, maar zelfs onder de

kracht der goddelijke

genade, vooral in den tijd van overgang, of later wanneer
die genade heerschappij voert, de zalige nabijheid des Heeren
wordt ondervonden en de ziel, gelijk het wordt uitgedrukt
IN HET LEVEN STAAT,

over liet kwade, — neiging, gewoonte, heb-

belijkheid en alles, —- volkomen triurnpheert. wordt de zedelijke
roeping van het kind des Ileeren daardoor alleen niet volbracht.
Integendeel, er worden zelfs toestanden van doodigheid, veraclitering en

verslapping gevonden, waarbij het nieuwe leven als

liet ware ligt te zieltogen, en zich slechts in machtelooze zuchten,
klachten, in een gevoel van schaamte en vrees openbaart.
Dan, ja dan heeft de beschuldiging van Pecaut schijnbaar
recht, dat het een noodlottige gave was, die 's mensehen ge
voel van eigenwaarde, die zijn krachtsbesef te niet deed.
De

heerlijkste waarheden worden dan zoovele windselen,

waardoor de openbaring van het leven Gods wordt belemmerd.
Arme geloovige! Daar ligt gij neder. Uwe fierheid verbroken,
uw trots vernederd, uwe natuurlijke veerkracht verlamd en
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het eenige, wat u van de wereld onderscheidt en boven haar
verheft, in zijne uiting onderdrukt en belemmerd!
Waart gij nu slechts een Farizeër! Hij heeft althans een sterken
prikkel om de wet, althans voor het uiterlijke, te vervullen!
Waart gij nu slechts wat gij geweest zijt, een Simson in
eigen kracht, gij zoudt uitgaan en u schudden als andere malen!
Maar nu zijt gij een aanfluiting en een aanstoot geworden.
„lkabod"! De heerlijkheid is uit Israël verdwenen!
Laat ons het uitspreken, M. H! geen ellendiger volk dan
Israël, wanneer het zijnen God heeft verlaten.
Wee ons! indien de betrekking tusschen hetgeen wij zijn en
hetgeen

wij doen,

tusschen de

openbaring van

het nieuwe

leven en de werkzaamheid, die daardoor wordt opgewekt, tus
schen

godsdienst en

zedelijkheid in

het ongereede geraakt;

indien de geestelijke kracht zich geheel verloopt in gevoel, in
belijden en strijden, in steê van hare impulsie te geven tot
dien wandel naar het Woord, die voor den geloovige geen
anderen prikkel en geen ander doel bezit of behoeft, dan om
„God te verheerlijken met lichaam en ziel, toel/ce Godes zijn!'
Het is een van de diepten des Satans, dat dit kan geschieden.
Maar het geschiedt.
Zelfs is het niet onmogelijk, dat de ziel onder godvruchtige
werkzaamheden en verrichtingen inslaapt, en den arbeid nalaat,
waartoe zij door Gods Geest wordt bewrocht, 0111 zich straks
in de strikken van den booze, de wereld en het eigen vleesch
gevangen te vinden.
De geloovige is heilig.
Maar wordt zich die toebedeelde, door genade verleende hei
ligheid meer bewust, naarmate het kwade in de natuur, in de
gewoonte van het leven meer wordt afgescheiden en uitgeworpen.
_ Zijne blijdschap, zijn vrede, zijn invloed zijn daarvan afhankelijk.
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IJ et zedelijk leven is gelijk de schors, die den boom geheel
omsluit.

Ook die schors is onmisbaar tot bescherming van het

inwendig leven van het cellenweefsel, waardoor de levenskracht
wordt opgetrokken, die het leven uit den wortel des geloofs,
uit den grond der genade onderhoudt, voedt en daardoor ook
zijn bloei bevordert.
Wij meenen dus te hebben aangewezen, dat wij niet alleen
verre zijn van het zedelijk leven gering te schatten — dat zegt
weinig; maar dat de normale openbaring des geloofslevens daarvan
onafscheidelijk is.
Dat leven nu, staat geheel onder de tucht van het Woorden
de leiding des Heiligen Geestes. Het kent geene adbphora, omdat
al wat niet uit den geloove is, moet worden geacht zonde te
zijn. Het kent geene kleinigheden, omdat alles in verband staat
met de eere Gods en des naastens heil.
Het kent geen onderscheid tusschen geioijd en ongewijd, omdat
„de onvervalschte godsdienst," „eten en drinken," „de aan
bieding van een beker koud water, in deu naam des Heeren,"
„lichaam en ziel, welke Gods zijn," gaven en krachten, die als
„talenten

zijn te beschouwen, de wandel, „die eerlijk moet wor

den gehouden ouder de volken, opdat Gods naam niet gelasterd
worde," in éen woord het geheele in- en uitwendig leven omvat.
T}r

bestaat dus ook eene wetenschap, die tot taak heeft beiden

het natuurlijke en het geestelijke leven, van een bepaalde zijde,
uit het oogpunt van 's menschen wezen en werken, zijn aanleg en
bestemming, in verband met het oogmerk van zijne schepping, het
ideaal, hem gesteld te beschouwen, d. w. z. die „het zedelijke" tot
haar object heeft,.
Het zou evenwel de vraag kunnen zijn, of deze wetenschap
in den cyclus der theologische wetenschappen, ook afzonderlijk
moest worden behandeld.

4

50
Immers wij hebben „het zedelijke" als den vorm leeren ken
nen, die zijne stof grootendeels van elders ontleent.
Voor die afzonderlijke behandeling pleit, dat zij ons instaat
stelt, ons aan te sluiten bij het tegenwoordig wetenschappelijk
spraakgebruik, en ons leidt, het „natuurlijk" en het „geestelijk
leven beter in hunne eenheid eu verscheidenheid, hunne onder
linge verhouding en wederkeerigen invloed te beschouwen.
Hiertegen spreekt, dat wij gevaar loopcii te veel nadruk op den
menschelijken factor te leggen, het leven te veel uit het gezichts
punt van „het normaal menschel ij ke" te bezien, en onwillekeurig
bevangen blijven in de tegenstelling tusschen „zedeJijkTfeid eu
„godsdienst. Terwijl wij daarenboven toch ook géroepen worden,
het nieuwe als een leven uit, tot en van zalige gemeenschap met God,
in zijn oorsprong, krankheden, strijd en ontplooiing, dat is als DF.
LEVENSGESCHIEDENIS VAN DEN MENSCH IN ClIRISTUS

te beschouwen.

De Ethiek en de Practijk der godzaligheid zijn twee stam
men uit een zelfden wortel opgegroeid.
Zal het volk des Ileeren niet alleen worden bestraft en ver
maand, maar ook gevoed en geleid, dan moet naast het zede
lijke ook het geestelijke leven het onderwerp van een opzettelijk
onderzoek worden
Onze gemeente moet in leering en prediking beide elementen
vereenigd vinden, en niet verplicht zijn, tot de werken van oude
schrijvers de toevlucht te nemen, zoo dikwerf het haar te doen
is om in hun geestelijke ervaringen te worden voorgelicht. De
gebonden zielen moeten losgemaakt, de dwalende bestuurd, de
zwakke versterkt, de neergebogene opgebeurd, de kranke ge
nezen, en ter onderscheiding en zelfbeproeving van allen, de
kenmerken en vruchten der ware godzaligheid, mocht het zijn tot
ontdekking van hen, die zichzelven bedriegen, aangeduid worden.
Tusschen deze twee valt evenwel niet te kiezen.
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Du Ethiek en de Practijk der godzaligheid vinden hunne eenheid
in de Praclicale godgeleerdheid, die ten onrechte niet alleen haar
naam, maar ook haar eigenlijk terrein van werkzaamheid (52) heeft
moeten afstaan aan de wetenschap, die in den lateren tijd „het
ambt van den Herder en leeraar", of breeder opgevat, „de werk
zaamheid van de instandhouding des Christendoms" beschrijft,
en „in dit laatste geval met de Homiletiek, Katechetiek, Liturgiek
en Pastoraal, ook de Halieutiek of arbeid der zending omvat."
Dat deze beschouwing niet buiten verband staat met het
Clericalisme, in de vorige eeuw, waardoor de predikant, opeen
afgezonderd terrein, buiten de gemeente als de eigenlijke Godge
leerde is geplaatst, worde slechts in het voorbijgaan herinnerd.
Het is thans de plaats niet, om dit uitvoerig te ontwikkelen.
Ook de Encyclopaedie moet worden herzien.
Genoeg. De richting is thans aangeduid, waarin wij ons
onderzoek wenschen voort te zetten.
Onze hulpe staat in den naam des lleeren, die hemel en
aarde gemaakt heeft en dien wij als „de God der wetenschappen"
belijden!

.Jongelieden, wat wenscht gij?
Theologie te studeeren en predikant te worden?
Weet dan dit:
Een godgeleerde wordt in de school wel gevormd, maarniet
geboren.
„De waarheid, waarin gij onderwijs zult ontvangen, is TOT
„de godzaligheid." Daarin vindt zij haar einddoel, haar rustpunt,
haar vrucht.
Indien zij niet aan uw hart wordt geheiligd, dan is de be
diening, die gij zoekt, u een last, een strik en een oordeel.
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Een last; omdat gij het geloof, het leven, de hope der
gemeente niet deelende, evenwel geroepen zult zijn haar voor
te gaan in het woord, naar den troon der genade, op den
weg der godzaligheid.
Een strik; omdat het zooveel gevaar medebrengt voor zelf
bedrog en werktuigelijkheid, voor huichelarij en heiligschennis,
voor zelf bedoeling en zelfbehagen.
Een

oordeel-,

omdat

de

waarheid verhardt wie ze niet

verteedert; verblindt, wie ze niet verlicht; veroordeelt, wie ze
niet vrijspreekt.
Het zou vreeselijk zijn, anderen te moeten prediken en zelf
verworpen te worden!
Maar, indien gij theologie wilt studeereu en predikant hoopt
te worden, waarom dan tot ons gekomen?
Ons getal is zoo klein.
Het is nog geene eere, onder de studenten aan onze school
te behooren.
De handpalmen van Zebah en Zalmuna zijn nog niet in
onze hand, dat de lieden van Sukkoth ons brood zouden geven.
!)e hoofddeur, die tot de bediening, althans in de Hervormde
kerk van dezen lande, toegang verleent, is bovendien gesloten —
alleen niet voor hen, die een onderwijs hebben genoten, dat
in strijd met de leer van onze kerk moet worden geacht, eu
die daarenboven de openbare hoogere school hebben bezocht,
om in naam van den Staat te worden onderwezen in wat zij
als leeraars in de Gereformeerde kerk moeten weten.
Mag ik vertrouwen, dat het beginsel u herwaarts trok; dat
het u om waarheid, naar den Woorde Gods te doen is? Dat
gij niet gekozen hebt, maar gekozen zijt, toen gij uw lot met
ons inwierpt?
Hoe zou ik mijn God daarvoor kunnen danken!
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Met zulke mannen

moet, wat ons te doen staat, worden

verricht.
Ons oog is op Hem, die in den eisch en den drang van
het oogenblik en in het Woord zijner waarheid den weg heeft
aangewezen, dien wij hadden te volgen.
Daarom steunen wij op de kracht van het beginsel, het rechts
besef van het publiek, de lief de van Gods volk, de getuigenis van de
conscientie dergenen, die om der waarheid wille in dezen onze te
genstanders zijn, en de aperte dwaasheid van ieder pogen, om door
dwangbevel of monopolie te schragen, wat anders vallen kost,
neen, de onzedelijkheid van het Protectionisme, op het terrein der
wetenschap, het gebied der waarheid.
Maar M. H.! laat ons elkander van meet af goed verstaan.
Er moet gewerkt worden. Gewerkt, niet voor een proponents
examen, maar voor de Kerk, wier schatten ten deele onder het
stof der eeuwen bedolven liggen.
V oor de gemeente des Heeren, die niet vraagt of aan N. N.
een brevet voor het herders- en leeraarsambt is uitgereikt, maar
of zij uit zijnen mond de stem van den herder herkent, die
door Jezus Christus, de eenige deur, de deur tot de schaaps
kooi, is ingegaan.
Voor onzen tijd, wiens wonden moeten worden gepeild, wiens
eischen wij hebben te kennen, en wiens ellende, die zich in deze
eischen uitspreekt, moet worden geholpen.
Ik had

bijna gezegd voor de toetenschap, indien onder dat

woord niet zooveel doorging, dat wij niet mogen begeeren en
niet willen zoeken. Maar in ieder geval voor die waarachtige
wetenschap, die slechts door biddend onderzoek, bevindelijke
kennis, voortgezette studie en onverdeelde toewijding kan wor
den verworven.
Ook mag ik niet verzwijgen, dat, menschelijker wijze gesproken,

54
van u, hare eerste leerlingen, zeer veel voor de naaste toekomst
van onze Universiteit afhangt.
In de dagen,
toen het Amsterdamsche Athenaeum den naam
o
7

en de rechten van eene Universiteit ambieerde, heeft Prof. Moll
luidkeels verkondigd, dat het niet aan de wetgeving stond eene
inrichting met het

wetenschappelijk prestige te beleenen, of

haar omgekeerd, op den duur, de bevoegdheid te onthouden, om
hare alumni een graad te verschaffen, die iu de wetenschappe
lijke wereld zou worden erkend en begeerd, indien zij zich
daartoe eerst liet zedelijk recht had verworven.
Hij had gelijk.
Op het gebied der wetenschap wordt ons niets in den schoot
geworpen, zelfs geen titel.
„Was du ererbst hast, muss du erst erobern um es zu besitzen", zegt Goëthe; of om een ander woord van denzelfden
dichter te bezigen: „Setz du Perrücken auf, von millionen
Locken, Setz deinen Fiiss auf ellenhöhe Sockeu. Du bleibst doch
immer was du bist,''
Was het ons dan, met het oog hierop, wel kwalijk te nemen
dat wij ons vóór en bij den aanvang van onze stichting zeer
bezorgd maakten over onze eerste leerlingen? Indien zij nu
slechts

jonge lieden van het echte gehalte waren, mannen

voor hunne taak berekend, toegerust met gaven en talenten, die
hun te stade en de stichting ten goede zouden komen!..,
Hadden wij onder dezen indruk gehandeld, de toegang tot
de school zou, voor zoover wij daaraan iets konden toebrengen,
zeker beveiligd en de deur slechts op een kier geopend zijn
geworden.
Maar ook dat geven wij den Heere over.
Wij wenschen in deze de plaats en de roeping van eene
Hoogeschool niet te vergeten. Niet aan ons staat het aanleg en
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talenten te keuren. Indien sleclits aan de meest gestrenge
eisolien, die als voorwaarden van toelating tot de lessen kunnen
worden gesteld, wordt voldaan.
Wij gelooven iu de Voorzienigheid Gods. En konden wij, ter
wille van het beginsel wenschen, dat allen, die geroepen zijn het
te dienen, te dienen hetzij als leeraren, hetzij als leerlingen van onze
school, niet kennis waren toegerust en inet talenten beschonken, die
alles wat wij onszelveu toekennen en van u verwachten, zeer
verre overtroffen, wij blijven ons onze roeping bewust en zijn
niet minder overtuigd, dat indien het den Heere, die aan geen
mensch en middel zich bindt, behaagt ons te gebruiken, wij
ook de noodige krachten en gaven van boven kunnen ver
wachten.

Maar dit zeggen wij alleen in het besef van eene

verantwoordelijkheid, die op ons, die ook op u, M. H. kwam
te rusten.
Het devies van Spurgeon's college te Londen, eene hand, die
een kruis omvat houdt, met de zinspreuk „Teneo et teneor,"
„ik draag en word gedragen", zij ook het onze!
Dat geldt van het Evangelie, dat wij wenschen te prediken,
van de taak, die wij in de kracht Gods hebben aanvaard, van
het beginsel, dat wij voorstaan en vertegenwoordigen.
„Teueo et teneor" zij onze lijfspreuk en leus!
„Die den Heere verwachten worden nimmer beschaamd."

AANTEEKENINGEN.

(1) Voordrachten over de Christelijke Moraal. Prof. Dr. Chr. Ernst Lutliardt, Kemink & Zoon.
(2) A. Pierson. Richting en Leven. I. 28. A. C. Kruseraan.
(3) De wetenschap van het zedelijk leven. Redevoering ter opening van
zijne Academische lessen. Dr. T. W. B. Yan Bell. Blz. 30. P. Noordhof.
(4) Practicale Godgeleerdheid of algemeene plichten der Christenen, enz.
H. Witsius. Blz.' LXIII.
(5) G. Yoetius disput, select. Pars tertia. Blz. 1.
(6) Onder

wde

Scholastieken der Gereformeerde kerk//, die het kerkelijk

leerstelsel //in een logisch formalistisch keurslijf regen//, behoorde zeer zeker
P. van Maastricht.
Hij leefde meer dan eene eeuw na de Synode van Dordt, en zijne //be
schouwende en prakticale Godgeleerdheid//, ten jare 1749 uit het Latijn
vertaald, zou zeker meer genietbaar zijn, indien hij zijne stof niet eindeloos
deelde en splitste.
Juist daarom is het goed hem in dezen te hooren.

Yan zulk een man

zou men tenminste kunnen verwachten, dat //het leven// achterstond bij
//de leer.//
in het 1ste hoofdstuk van zijn werk, waar hij de redenen uiteenzet,
waarom hij //niet blotelijk op eene Christelijke'/, maar zeer bepaald op eene beschouwende-praclicale Godgeleerdheid aandringt, zegt hij o. a. het volgende:
//Vele dingen zyn er, welke op de oeffening van zulk ene betrachtende
Godgeleerdheit, en van zulk

ene

Godgeleerde

betrachting

aandringen.

Omdat de Christelijke Godgeleerdheit niet beschouwende is, of
wendt-praktikaal,

ofschoon

dus benoemen: maar
wy

hier

wy

zuiver

vooronderstellen,

dezelve naar de wyze van

en by uitnemendheit praktikual.

doch

't

welke

ter

beschou-

behandelinge
't Welke

zyner plaatse zal moe-
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ton verklaart en bewezen worden. "1°. Omdat niet alleen de gansclie God
geleerdheit genoemt wordt ene Lere der waarheit, die naar de Godzaligheit is, 1 Tim. VI, 3, en Tit. I, 1, en er gezegt wordt, dat ze strekt tot
lering, tot verbetering en tot onderwyzing, welke- in de rechtvaardigheit is,
opdat de mensche Godts tot alle goedt werk volmaaktelyk zy toegerust,
2 Tim. III, 16, 17. Maar omdat men ook leest, dat hare byzondere deeltjes
elk met zyne betrachtinge, verbonden worden; zoals wy, indien Godt wil,
het gehele lisjchaam der Godgeleerdheit door aantonen zullen ; tot zo verre,
dat het gelove en de liefde, 2 Tim. I, 13, het horen en het doen, Jak. II,
22, 23, t' zamenlopen, en dat het einde des gebodts gezegt worde te zyn
liefde uit een rein harte, en uit ene goede konscientie, 1 Tim. I, 5, en dat
er ontsta ene gehoorzaamheit des geloofs, Hom. I, 5, insgelyx, dat er in de
betrachtinge zy ene kracht der Godzaligheit of der Godgeleerdheit; daar in
tegendeel de blote beschouwing niets anders te wege brengt, dan ene ge
daante van dezelve, 2 Tim. III, 5.
2°. Omdat aan de betrachting de zaligheit wordt vastgemaakt, maar
geweigert en ontzegt aan de blote bespiegelinge, Joh. XIII, 17. Jak. II, 22—29.
3°.

Omdat ook insgelyx van de betrachtinge meer afhangt de over

winning der tegensprekeren, dan van de bespiegelinge, Jak. II, 18, 19, als
mede derzelver bekeering, 1 Petr. III, 1,2. ja ook daarenboven meer veilig,
beproeft en bestendig is, welke uit liefde tot de betrachting geboren wordt,
dan die alleen uit de beschouwinge voortvloeit.
Om nu niet aan te dringen dat wy door de oellening der betrach
tende

Godgeleerdheit,

en

der

Godgeleerde

betrachtinge, de lasteringen

der Arminianen en Papisten, die onze Godgeleerdheit betichten onnut, ydel
en enkel beschouwende te zyn, op 't allerkrachtigste wederleggen. En om
dat de Satan, met de zynen, zich mot geen minder geweldt tegens het
Praktikale, als tegens het Theoretische aankant; ja, van dagh tot dagli,
allerhande nieuwe, en nieuwelvx uitgedachte inzettingen voortbrengt, 1 Tim.
lil, 6, om meer de prakticale studie en de praktijk der studie uit te sluiten."
En

wat nu de Practicale Godgeleerdheid in engeren zin aangaat. Men

hoort melding maken van het feit, dat hare beoefening werd verzuimd.
Niet zelden worden dan ook hierover klachten aangeheven. Maar dat het verzuim
niet uit geringschatting voortkwam en niet onopgemerkt bleef, en de aan
leiding werd, dat men zich met meer ijver op deze wetenschap toelegde,
hiervoor zijn bewijzen te over te vinden.
In de Voorrede b. v. van Amesius //de Gonscientia et eius jure//, 1630,
vinden wij b. v. het volgende:
„Quod enim haec pars prophetiae in scholis prophetarum hactenus minus
fuerit exculta, hoe inde fuit, quod primipilares nostri perpetuo in acie ad-
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versus hostes pugnare, fidem

propugnare, et aream Ecclesiae purgare. ne-

cessitate quadam cogebantur; ita ut agros etc. vineas plantare et rigare non
potuerint ex voto, sicut bello fervente usa venire solet.

Cogitabant interim

secum, ut non nemo profitetur, si nobis adsit simplex ac lucidus ille oeulus
ex Euangelio, si domus animi purae fidei

lucernam habeat candelabro im-

positam, minuta ista facile iri discussa. Sed experientia tandem docuit, ex
agriculturae liujus neglecta, famem pietatis multis in locis esse secutam, etc.
ex illa fame, gravem pestem spiritualem: atque adeo Neliemiae consilium
dignum esse quod in usum liic revocetur, ut scilicet una manu sua quisque agat in hoe opere, altera tenente liastam aut missile quo hostium violentiam propulset."
Als Fr. Ad. Lampe in zijne ^dadelijke Godgeleerdheid" in afkeurenden zin
spreekt over de gewoonte der meeste Akademiën, om //deze alleredelste oefe
ning der Dadelijke Godgeleerdheid'/ of geheel voorbij te gaan, of alleen in
hoofdzaak aan te voeren", beroept hij zich op de vermaning van de Zeeuwsche
broederen, in de Synode van Dordrecht (XVIIIde zitting).
//Eindelyk, dewyl tot noch toe in de onderzoekingen (examens) voor de
bevorderinge tot de Heilige Bedieninge alleen maar op de lere is acht ge
geven, of zy, namelyk, rechtzinnig waren, 't welk wy bekennen het voor
naamste te zyn; zo zou men echter in bedenkinge kunnen nemen, of het
ook niet nuttig was een plichtbetrachtend onderzoek te doen, waar in ze
onderzocht wierden, of zy ook vasthouden aan dat woord, 't welk naar de
Godtzaligheit is, en bequaam zyn om te onderwyzen in de Christelyke zedekunde.... Tot welk einde het te wenssen was, dat in de huisoeffeningen
en Akademien de gemoederen der Jongelingen in de Plichtbetrachtende Godtgeleertheit wierden geoeffent en in de velerhande gewetensgevallen onder
richt.//
(7) I)e Nasireër Gods, tot den Heiligen dienst toegerust, of heilzame raad
geving aan studenten, proponenten

en jeugdige leeraren, hoe zij in het

huis Gods met vreugd kunnen verkeeren; door H. Kavestein. 1743. I.
Bladz. 164.
(8) Geschichte der christlichen Sitte von H. J. Bestmann. I Theil. Nordlingen 1880.
(9) De Christliche Ethik von Ph. The. Culmann I Theil. Stuttgard 1864
Bladz. 140 — Wutke's Christ. Sittenlehre und der Nothstaud dieser Diseiplin.
(10)

Encyclopaedie

der Christelijke theologie. Bladz. 199. Aanm. 5.

Kemink & Zoon 1876.
(11) Schets der christel. zedeleer door E. J. Oomela Nieuwenhuis, Utrecht
en Meppel 1850.
(12) Protest. Bijdragen tot bevordering van Christelijk leven en Christelijke
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wetenschap, Ie jaarg. M. Wijt & Zonen 1870.^Opstel over Christelijk leven.
Bladz. 113 vv.
(13) Theologische Ethik. Dr. Richard Rothe
op Bladz. 25.
(14)

Idem

Anm. 1

Bladz.

6.

„Wenn

die

le Band. § 2. Aanm. 3
Ethik die Wissenschaft

vom Sittlichem ist, so muss ihre allererste Sorge die sein, zich des Begriffs
dieses sittlichen zu versichern. Wolier nun nehmen wir denselben? Niimlich innerhalb die Theologie, und ohne iiber ihre Grenzen hinaus zu greifen.
wirckliche, eigenliche (d. h. volstandig fertige) Begriffe nun können über
haupt nur auf spelulativen Wege gefunden werden.//

Op deze wijze weet

Rothe eene speculatieve theologie uit eene theologische Ethiek af te leiden.
De afleiding is hier bloot formeel.

In het wezen der zaak rust de gc-

heele redeneering op eene vermenging van Ethiek en Dogmatiek, en nog
verder op zijne beschouwing van //Godsdienst.»
Zijne

definitie van Dogmata leidt hem van „Speculatieve Theologie'' te

spreken, waar anderen zouden gewagen van Philosophische Dogmatiek. Verg.
Rothe zur Dogmatik. Bladz. 6 vv.
(15)

Schleiermacher, die Christliche Sitte. Bladz. 27.

(16)

Wanneer Doedes op bladz. 193 van zijne Encycl schrijft: //Zij (de

Ethiek) doet het ideaal kennen, dat de mensch op aarde na zijne weder
geboorte uit den Heiligen Geest te verwerkelijken heeft, welk ideaal tevens
het oogpunt bepaalt, waaruit zijn vroeger leven voor zijne bekeering moet
beschouwd worden//, missen wij de scherpe belijning van zijne gedachten,
die wij gewoon zijn van

hem te verwachten.

Om slechts éene vraag te doen uit vele, die bij ons oprijzen:
Wil de Hoogleeraar zeggen, dat de mensch dit ideaal vroeger niet te
verwerkelijken I ad, of wel dat hij het thans verwerkelijken lean; iets waartoe
hij vroeger niet in staat was? Dit maakt een groot verschil.
(17)

Religion und Sittlichkeit in ihrem Yerhaltniss zu einander von

D. J. Kostlin, Studiën und Krit. i 870, bladz. 51. //Das Wezen der Christlichen
Religion von Dr. Jul. Kaftan. Bascl 1881, en //Moral und Religion nach
ihrem gegenseitigem Verhaltniv/, van Otto Pfleiderer. Leipzig 1872.
(18)

Verg. Doedes. De leer van God. Kemink & Zoon 1871 bladz.

2—11.

(19)

In het N. T. alleen in het citaat uit Menander 1 Cor. 15 : 33,

en in Hand. 16 : 21 //de zeden der Rrmeinen//, alsmede in Hand. 26 : 3
//de gewoonte der Joden.'/
(20) Langs dezen weg wordt ons het onderscheid tusschen „zedelijkheid"
het individueeleen//humaniteit" het gemeenschappelijke ideaal duidelijk, als
mede de reden waarom dit laatste in deze eeuw weder meer op den voor-
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grond treedt.

Het is de terugkeer tot liet Heidensche denkbeeld, waarvan

de ontwikkeling oorspronkelijk is uitgegaan.
//Der

Ausdriick

Humanitat beieichnet den Adel der Menscliheit, als

unverüusserliches Erbtlieil der Gattung, als einen für alle menschlichen
Individuen gemeinsamen

Ausgangspunkte

der auf eine für alle ebenso

unterschiedlos gemeinsam normirte Entwicklung auf ein gemeinsames Ziel
für die Menscliheit liinweist.// Hundeshagen. Rede Ueber die Natür und die
geschichtlichen Entwicklung der Humanitatsidee. Berlin -1853.
(21)

Men vergelijke o. a. de Essai van A Vinet, /,La volonté cherchant

sa loi", in de Essais de pliilosopliie morale et de morale religieuse. Paris 1837.
(22) . Kant ging uit van liet feit, dat hem als factum des reinen Vernunft gold, het feit, t. w. dat men slechts behoefde te constateeren, niet
uit iets anders af te leiden, n. 1. dat wij het besef van verplichting in ons
omdragen, dat wij onze
moeten regelen.

handelingen

naar een algemeen

geldende wet

Hij putte de stof voor deze wet uit haren vorm.

Indien

nl. — zoo redeneerde hij — de redewet bestaat, dan bestaat zij voor allen.
Bijgevolg luidt de eenvoudige regel voor ons gedrag: //Wandel zoo, dat de
grondregel, waarnaar gij aldus hebt gehandeld, het beginsel van een algemeene wetgeving zou kunnen worden, d. w. z. als regel voor aller ge
drag zou mogen gelden.//
Shopenhauer heeft do fout in

deze redenering

aangewezen, toen

hij

zeide : //Getrennt von der theologische Vorausetzungen aus den sie hervorgegangen, verlieren diese Begrifte alle Bedeutung, und wenn man, wie Kant,
jene dadurch zu ersetzen vermeint, dass man von absoluten sollen und unbedingter Pflicht redet, so speist man den Leser mit Worten ab, ja gibt ilini
eigentlich eiue contradictio in a'ljecto zu verdauen.

Ieder soll hat Sinn und

Bedeutung slechterdings nur in Beziehung auf angedrohte Strafe und verheissene Belohnung." (Die beide Grundprobleme der Ethik S 123).

Of hij

zelt het zooveel beter maakt met zijne grondstelling neminem laede imo
omnes, quantum potest juva" t. a. p. bladz. 137, valt te betwijfelen.
Het aantal „principiën," dat men heeft voorgeslagen, is evenwel legio.
Palmer heeft een beknopt resumé van de meest belangrijke gegeven in
zijn ^Moral des Christentliüms", waar hij zegt :
tfGut

ist dein Wille, so sagt der Eine, wen du in allen Dingen vernünf-

tig handelst; der Andere: wenn du der Natur gemüsz zu leben bedacht
bist; der Dritte: wenn du dich vom Wohlwollen, der Yierte, wenn du dich
vom Mitleid, der Fünfte, wenn du dich vom Gefühl der Menschenwürde
leiten lassest; gut ist dein Wille, belehrt uns ein Sechster, wenn du immer
solches willst, von dem du wünschen kansst, dasz alle Menschen eben dasselbe wollen; ein Siebenter sagt: gut bist du, wenn du dich allem, was
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auszer der ist, aucli allem, was auf dicli wirkt, als freies Wesen entgegcnsetzest, deine Selbststiindigkeit behauptest; ein Achter fordert zum guten
Willen das Bestreben, sich selbst immer mehr zu vervollkomnuien; ein
Neunter meiut, das Gute bestehe vvesentlicli in der Uebereinstimmung des
Menschen mit sich selbst; ein Zehnter setzt die TCechtschaffenheit

— unter

Voraussetzung, dasz man in einer sittlicli geordneten Gemeinschaft lebe, wie
der Staat eine Solche ist — einfach darein, dasz man sich den Verhaltnissen, in dencn man lebt, angemessen verhalte; ein Eilfter sagt uns, das Gute
sei niehts als die richtige Mitte zwischen zwei Extremen, das rechte Masz
zwischen zu viel und zu wenig; ein Zwolfter findet

das Gute immer nurin

dem, was dem Menschen Glückseligkeit bereitet; und noch Andere meinen
sogar, gut handeln heisze blos, nach Ueberzeugung handeln, unangesehen,
wesz Inhalts diese Ueberzeugung ist."
Yerg. ook Cousin „Cours de 1'Histoire Morale 10 vr., die tenminste
nog eene poging doet, om het princiep uit het wezen van den menscJi af
te leiden, en als zoodanig beschouwt ,/het recht om zichzelven te zijn, zichzelven te bepalen."
Consequent is in dezen evenwel alleen het Socialisme met zijne prediking,
dat //de meerderheid de zedelijke norma bepaalt en dat wat de eene meerderheid
schiep, door eene volgende «kan worden te niet gedaan".
over een

In eene kritiek

werk tegen het socialisme, schreef de „Volksstaat» in 1873 —

wij vonden het opstel meermalen geciteerd: —
„Hier haben wirs ganz deutlich, dass der Verfasser an eine göttliche
Autoritüt glaubt, welche ein für allemal „Recht" und „Sitte unabanderlich festgesetzt habe.

Glaubt er nicht an Gott — desto schlimmer daun

für ihm, denn in diesem Falie giebt es gar niclits, worauf er allenfalls
seine höhen sittliche Ordnung u. s. w. begriinden könnte.
Yon zwei Dinge eins :
Entweder giebt es keinen Gott, und dann können wir die alten Gesetze
iLndren so viel wir zur Lust haben.
Oder es giebt einen Gott und dann waren wir allerdings geleimt.
Glücklicherweise hat noch niemand das Dasein Gottes beweisen können.
Die sogenannte ewige Grundsatze bleiben nur
so lange bestehen, als wir sie für passabel halten."
(23) Waddington „Dieu et la Conscience." Paris 1874. Bladz. 93 vv.
(24) August. Contra Julian lib. IV. Yerg. ook Calv. Inst. III. XIV 2.
(25) Melanchton. Hypoth. 39. Vgl. ook Calvyn Instit. III: 14, 3, die zich
o. a. op Haggai II: 12—15 beroept.
(26) Keim. Freundenworte an die Gemeinde. I, p. 195. Zurich 1874.
Het woord //deugd// is dubbelzinnig.
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Deugd is deugen, geschikt zijn voor Let een of andere doel.

Beschouwt

men nu de handelingen, hebbelijkheden en karaktertrekken op zich zelf,
afgescheiden

van het einddoel, het ideaal van

'3

mensehen leven, dan kun

nen de vlijt van een gierigaard, de volharding van den eerzuchtige, de ijver
van den werkheilige, als zoovele deugden worden beschouwd.
Immers, in 's menschen natuur, zijne stelling, de betrekking, waarin hij
tot anderen staat, zijn velerlei ondergeschikte doeleinden gegeven.

Ieder

doelmatig middel, om een dezer oogmerken te bereiken, kan //eene deugd'/
worden genoemd.
Denken wij ons b. v. het lichamelijk, huiselijk, maatschappelijk leven
van den mensch, als voorgesteld door even zoovele concentrische kringen.
Vullen wij iederen kring in met de eigenschappen, die geschikt zijn om den
hoogsten bloei

van het correspondeerende leven te bereiken, dan kunnen

wij aanschouwelijk maken, welke deugden in ieder dezer kringen behooren.
In de eerste vinden wij «matigheid'/, //kuischheid//, waardoor de gezond
heid van het lichaam bevorderd wordt; in de tweede //geduld'/, //zachtmoe
digheid'/, //vlijt'/, die onmisbaar zijn tot het huiselijk geluk van den mensch;
in de derde brengen wij dan //vaderlandsliefde//, //rechtvaardigheid//, die ons
in staat stellen onze taak als burgers te volbrengen.
Wie zou deze deugden aan den onwedergeborene willen ontzeggen? Men
kan den zeeroover prijzen

om zijne waakzaamheid, ofschoon die lof ten

slotte weinig waarde heeft. Zoolang niet alles in het leven van den mensch
ondergeschikt is aan het hoogste doel, is er geen waarachtige deugd.
(27) P. Wittewrongel. Christelijke Huishouding. I, 291.
(28) Men kan van //wedergeboorte// spreken// en evenwel //iets in den
mensch stellen//, een //aanknoopingspunt voor de goddelijke genade// in
hem zoeken, zich eene voorbereiding" denken, waarbij //de wedergeboorte// veel
eer //de voortzetting en ontplooiing'/, dan //den aanvang van een nieuw
leven// moest worden genoemd. Verg. hierover A. Comrie, Catechism. VII
Zondag. Amsterdam, P. v. d. Sluijs Jr. Blz. 362:
//Als wij het woord wedergeboorte in deszelfs nauwen zin aanmerken, zoo
als het te kennen geeft de levendigmaking door eene bovennatuurlijke,
krachtdadige en onwederstandelijke werking Gods, ons levend makende
en vvederbarende in een oogenblik, zoo hebben wij bewezen, dat er niets
voorafgaat, om ons daartoe te bereiden of te schikken. Want tusschen dood
en leven is geen middelstaat, alzoo min als tusschen iets en niets.
Het
het

woord

inboezemt

voorbereiden
iets,

dat

is

zoo

juist

van geen goeden klank, vermits

voortgaat,

dat

het

eenigen werkelijken

invloed heeft om het gevolg te veroorzaken; doch dit is ganschelijk zoo
niet in het geval van des zondaars levendigmaking; het is niet desgenen
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die wil, nocli desgenen die loopt, ook in dit geval. Daarom was het beter
die werkingen te noemen //voorafgaande dingen// (nu zijn er dikwijls honderd
dingen, die voorgaan, die nochtans niet voorbereidend zijn; een schepsel,
een redelijk schepsel, een zondig schepsel enz. zijn voorafgaande, maar niet
voorbereidende dingen), liever dan voorbereidende dingen tot de wederge
boorte. En dus willen wij, dat gij ons, in ons spreken hier en elders alleen
verstaan zult, dat er dingen zijn, die de loedergeboorte voorafgaan; en wij
moeten nooit denken gelijk de halve Pelagianen en Pajonisten, die de on
middellijke werking Gods in en aan ons ontkennen, dat wij uit de natuur
door eenige voorbereidselen

van ons of in ons tot de genade opklimmen,

en dat men een Christen wordt, gelijk men een geleerde filosoof
opklimmende trapswijze van de eene school tot de andere.

wordt,

Dit zoude zijn

de werking Gods in het wederbaren geheel te verloochenen/'
(29) De veritate Eelig. fieform,

libr. "VII quibus doctrina de oeconomia

de S. S. trinitatis in negotio Salutis humanae explicetur Traj ad Eh.
Amst., 1690. Blz. 77.
(30) In het October-nommer van den Tijdspiegel vinden wij nog een op
stel over de vraag, „of de Remonstranten in 1618 met recht veroordeeld
zijn//, van Dr. Hofstede de Groot, terwijl de Gids eenige maanden geleden
//de laatste dagen der heerschende kerk// ter sprake bracht.
(31) Prof. Scholten spreekt in de rede, waarmede hij den 14en Juli 1881
zijn ambt, na veertigjarigen dienst heeft nedergelegd, als volgt: „De philosophie op dit standpunt leerde mij het souvereiniteitsbeginsel van Paulus
en Calvijn waardeeren, den strijd tusschen de Remonstranten en de Dortsclie vaderen voor iets meer houden dan eene theologische haarkloverij, en
de eenzijdigheid inzien, waarmede de supranaturalisten gewoon waren voor
Arminius partij te trekken tegen de volgers van Calvijn. Dit een en ander
in

mijne //leer der Hervormde kerk// in hare grondbeginselen uiteengezet,

bracht de geheele Protestantsclie theologie in ons vaderland in opstand.
Oud-liberalen niet slechts en Groningers, oud-Eemonstranten en Doopsge
zinden, kwamen in verzet, maar ook de zich noemende rechtzinnigen, die
van mij moesten vernemen, dat zij van het grondbeginsel der Kerk waren
afgeweken, zooals hun dit ook later, van confessioneelen (?) kant, door
Kuyper is verweten.
(32) „Ernst en vrede" Vide jaargang, 1858, bladz. 492.
(33) Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte.

1ste

jaarg. Botierdam 1867, bladz. 412. Iets verder gaat de Hoogleeraar voort:
„Is dus de Dogmatiek eene beschrijving van de gedachten en gewaarwor
dingen des Christens, voor zoover die leven in zijn verstand, de Ethiek is
desgelijks de wetenschappelijke beschrijving van het Christelijk leven, zooala
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het zich openbaart in zijn inwendig zedelijk besef, geheiligd door den Geest,
die in hem woont, benevens de uiteenzetting der beginselen, waardoor hij
zich in zijn leven in deze wereld laat besturen.// Wij moeten ons met deze
aanhaling uit een vroeger geschrift vergenoegen, omdat de stukken bij het
debat behoorende, dat nog in den laagten tijd tusschen Dr. Lamers enden
Hoogleeraar van Oosterzee over deze kwestie is gevoerd, niet in ons bezit zijn.
(34) Rothe Ethiek, t. a. p. § 1. Aanm. i.
(35) ^Daarmede is tevens onze verhouding aangeduid tot de twee hoofd
richtingen, die zich tegenwoordig op het terrein der Ethiek laten gelden :
de Intuitieve, ten onzent vertegenwoordigd door Prof. Cannegieter, (36) die
beweert, dat wij van nature het vermogen bezitten, om het zedelijk goede
waar te nemen, dat ten gevolge van de inrichting onzer natuur, de ver
plichting wordt erkend om, afgescheiden van alle gevolgen, de deugd te
zoeken, het goede te doen.
Ziedaar hel Rationalisme in de Ethiek.
Tegenover het Materialisme, dat den mensch eene zedelijke natuur ontzegt,
sympathiseeren wij vanzelf met het streven, om het objectief onderscheid
tusschen goed en kwaad te handhaven en den mensch in den mensch te
redden. Dit coincideert met de leer van onze Kerk, dat enkele //vonkskens//
van oorspronkelijke Godskennis zijn overgebleven, en dat God zich ook in
de Heidenwereld niet onbetuigd heeft gelaten.
Het is eenvoudig onzinnig, om met Paul Re'e te zeggen „Wiichsejemand
unter genau entgegengesetsten Verhaltnisse auf, hatte er von Jugend an
Harthertzigkeit, Neid, Schadenfreude gut genannt und gelobt, die Selbstlosigkeit hingegen schlecht gênant und getadelt, ein solcher wurde nach Ausführung egoistischer Handlungen Gewissensbisse haben.// (37)
Men kon even goed leeren, dat het louter conventioneel was, recht op te
gaan, in stee van op handen en voeten te loopen. Maar daarmede is niet
gezegd, dat het mogelijk is, de kennis van goed en kwaad, bijgevolg die
van den oorsprong en de bestemming des menschen uit het zedelijk gevoel of the
//moral faculties// of die //sociale instincte//af te leiden. Laat staan een gebouw
van de wetenschappelijke Ethiek op dien grondslag op te trekken.
Het was Kant juist te doen om a priori een Urdatum van de Ethiek le
vinden, dat van de metaphysica onafhankelijk zou zijn. Met welken uitslag
weten wij.
Wel is waar aehten wij het volstrekt niet onmogelijk, om staande in liet
jnjdden der Christelijke maatschappij, uit de Ethische denkbeelden, die na de
verwoesting, die het ongeloof op het gebied van de Dogmatiek heeft aangericht,
nog altijd in de publieke opinie en de heerschende gewoonte belichaamd
zijn, eene Ethiek te construeeren, die veel voortreffelijks heeft.

Het vuur
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moge uitgaan, de warmte, die het uitstraalde, doet zich onder gunstige om
standigheden nog vrij lang gevoelen.

Dit feit is door Rothe op treffende

wijze verklaard, waar hij een antwoord geeft op de vraag: of de idee in den
mensch te vatten is, onafhankelijk

van liet geloof aan God.

Maar zelfs

in onzen tijd, die nog altijd eenigermate onder den invloed van het Chris
tendom staat, zijn de bewijzen niet ver te zoeken, dat eene gansch andere
zedeleer met geheel andere deugden en plichten uit den wortel van het
Atheisme en Materialisme opschiet, die de theorie van de zedelijke intuitie
ten eenenmale omverstoot, bewijzen,

die

door de geheele geschiedenis

van het godsdienstig en zedelijk leven in hun onderling verband worden
bevestigd.
De andere hoofdrichting, die van het Utilitarisme hier te lande door Prof. Van
Wijck voorgestaan, die in Spencer en Mill zulke talentvolle woordvoerders vond,
gaat uit van de stelling, dat de uitkomst van onze handelingen, de winst,
die ze brengen, hun karakter bepaalt. Zij is ons reeds alleen daarom verwerpelijk, j
dat zij zich de mogelijkheid afsnijdt een zedelijk oordeel over daden te
vellen, waarvan de uitkomst nog niet bleek; dat zij de liefde tot den naaste
uit eigenliefde verklaart; alle toewijding aan en zelfopoffering voor hoogere
belangen te niet doet, en het feit negeert, dat zaligheid en niet geluk het
loon van eene waarlijk „goede" handeling zou ziju.
(36) De zedelijkheid. Haar wezen, grondslag en doel door Dr. I. Cannegieter. Groningen, 1879. Idem. //De nuttigheidsleer//, van 1'rof. van Wijck.
(37) Paul Ree. ,/Der Ursprung der moralische Empfindungen." Chemnitz
-1877, bladz. 21—24, 39 vv.
(38) C. Vitriuga Doctr. Ohrist. Relig. I. c. 1. q., alwaar naar Joan Polyander
oratione de Theol. Ectypa in zijne syntagm. Exercit. Theol. pag. 30 seq. ver
wezen wordt.
Verg. ook Brakel Red. godsd. I. n. en B. de Moor comm. in Joh.
Marckii I. i & vu.
(39) ^/The eye of the intellect, zegt Baco van Verulam, is not dry, but
receive

a suffusion of the will and tlie affections.

Wliat a man wishes to

be true, that he prefers believing.//
Juist daarom valt er af te dingen op de voorgegeven oprechtheid der
ongeloovigen. De zondaar kan geen rechter zijn over de waarheid.

Hij is

een der partijen in het geding.
(40) Petrus Martyr legde de Ethica van Aristoteles ten grondslag van
zijne colleges over de Ethiek.
Dr. C. Schmidt, die in zijn leven van Petr. Martyr. Vermigli (Vater und
Begriind. der Ref. Kirche. 6<ie en 7^e deel, blz. 150 vv.) uiteenzet,* op welke
wijze de hervormer gewoon was dit onderwerp te behandelen, besluit met de
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volgende opmerking:

/;Statt

aber diese (de Christelijke Ethiek) systematisch

aus den Lehren Christi und der Apostel abzuleiten, sucht, wie oben bemerkt
worden ist, Martyr sie gelegentlich auf Bodem der Aristotelischen Etluk zu
pflanzen, diese entweder Christlich deutend oder sie bald vervolstiindigend,
bald beriohtigend. Es lag dies im Charakter der "Wissenschaft des XVIteii
Jahrhunderts; erst spiiter hat Melanchton Nachfolger gefunden, die den
von ihm angedeuteten Weg weiter verfolgend, die Sittenlehre von den Alterthum dnabhangig gemacht und rein Theologisch behandelt haben.//
(41) Eelix Pecaut. //De invloed der godsdienstige denkbeelden op het
zedelijk leven.'/ Maronier Bibl. Mod. Theol. 1871. Blz. 132 vv.
Piersoïi

heeft eenige jaren geleden bijna

hetzelfde gezegd, toen

hij

in zijn Gidsartikel over Moody en Sankey en de godsdienstige beweging
in Engeland toegaf, dat de moderne richting zich minder dan de orthodoxe
verstond op de Therapie, maar beweerde, dat zij des te beter de Hygiène
beoefende; dat zij niet bij machte was de geknakte bloem op den stengel
te bevestigen, maar het daarom toch ver had gebracht in de Horticultuur.
(42) Dat

vde

zedeleer" weinig of niets met

7/de

Dogmatiek" had uit te

staan, werd jaren achtereen door de oud-liberalen geleerd.
Daarin lag, in hunne schatting, het groote voordeel van „de Moraal"
boven hare meer twistzieke zuster

/;de

Dogmatiek."

Wat wij nog dezen zomer in allen ernst van een onzer kansels hoorden
beweren, dat er volkomen overeenstemming was tussclien Roomsch en Onroomsch, Orthodox en Modern, op het terrein van de practijk, werd week
in

weck uit door deze naïeve lieden verkondigd, wier verbazing steeds

gaande was, als zij tot de ontdekking kwamen, dat er nog altijd boos
wichten of gauwdieven bestonden.
De Modernen gaven hun, vooral in de eerste periode van hun bestaan,
niets toe.
Jezus Christus was het ideaal van

„zedelijke volkomenheid."

Naar zijn

voorbeeld, naar zijne voorschriften zocht men te leven, en maakte daarom
aanspraak op zijnen naam,

Discipelen van Jezus. Christenen wilde men

heeten.
Wel is waar valt er eene kentering in de publieke opinie van deze krin
gen in dezen waar te nemen.
Pecaut staat niet langer alleen. Strauss hield op een //enfant terrible// te
zijn. Op den Protestantenbond kwam de vraag aan de orde, of men niette
veel nadruk op „het Christelijke", tot schade voor „het algemeen menschelijke" element had gelegd. In 't kort, men is gewaarschuwd om niet te veel
met „Jezus van Nazaret" te dweepen. Maar nog altijd is men niet genoeg
ontuolsterd, om te kunnen zeggen, dat het beginsel van deze richting zich
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zelfstandig heeft ontwikkelt! en vruchten „naar zijnen aard" kwam tc dragen.
Dit kan ook niet anders; zoolang men zich van die zijde niet uit de
omarming van de kerk heeft, losgemaakt, zoolang men nog amicitiae causa
verplicht is zich naar hare manieren te conformeeren.
Wij behoeven evenwel niet op de consequentie van het Modernisme te
wachten, totdat de wetgevende macht der natie den eed heeft afgeschaft, en
de bepaling, dat „de kinderen op de volksschool tot Christelijke deugden
zullen worden opgeleid'/, uit de wet heeft verwijderd, om te constateeren,
dat eene moraal, die ver van Christelijk is, zich reeds aanvankelijk onder
«de kinderen van onze eeuw/ heeft baangebroken.
Spreek niet meer van «heiligheid.// Het woord is in discrediet. Zelfs het
Kantiaansehe, //zedelijke volkomenheid//, is weinig beter. Met zulke over
spannen idealen en vorderingen komt men in het practische leven niet
verder!
Ootmoed behoort niet meer in den catalogus van deugden en plichten.
Alleen die deugden kunnen daar voorshands nog blijven bestaan, die met
;/de fierheid", ;/het zelfbesef" van den mensch niet in tegenspraak zijn.
Liefdadigheid — naar vermogen? Niet zonder eene tendenz, om de Kerk
en de geschiedenis ten trots, eene Philanthropie indépendante te vesti
gen, wordt ook door de kinderen van onze eeuw aan armenzorg enz. enz.
gedaan, en dat met een praktischen zin, dien men zou kunnen benijden... .
Maar of de broederliefde in die Philanthropie niet te loor ging; of de
//Christelijke'/ liefde niet in onchristelijk //hulpbetoon'/ is veranderd!
Hoeveel eerbied zij hebben voor de rechten van den mensch, die in den
mensch niet het schepsel Gods zoeken, maar de werkkracht, de machine
heeft zekere raadsvergadering bewezen, waar slechts een paar stemmen zicii
verhieven om liet zedelijk-godsdienstig belang van de conducteurs op onze
tramway's te bepleiten, en een zeker dagblad-artikel, dat met de effronterie
van het ongeloof het cachet van den tijdgeest op het besluit der vergade
ring drukte.
In den handel vooral komt duidelijk uit, dat onze tijd eene gansch an
dere moraal dan die van het Christendom heeft en moet hebben, omdat zij,
gelijk Lange het uitdrukt, «de Dogmatiek van het Egoïsme meer en meer
toegedaan blijkt.'/
En wil men weten, wat op den achtergrond ligt van dit alles, laat mij
het mogen zeggen met de woorden van Louis Viardet, vriend van SainteBeuve en Littré, in zijn «libre examen apologetique d'un incrédule,» Paris
1881, gebezigd.
De vrees voor den dood, //est un instinct sagement donné par la nature
pour la conservation de 1'espèce. Sans eet instinct, et si chacun pouvait. mou-
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rir au seul commandement de la volonté, l'humanité se détruirait par le
suicide. On disait comme Senèque: La vieteplait? Demeure. Elle te déplait?
II est

permis

de retourner d ou 1'on

est venu.

Mciis la réflexion peut

combattre victorieusement eet instinct de conserver la vie, et le reduire a sa
juste mesure.'t
Daarover zal de individu oordeelen. En de maatschappij? Of die enkelt,
al

o( niet

voor haar gevaarlijk is. Zoo het kan, quarantaine, een cordon,

een plakaat //besmettelijke ziekte//, een gasthuis of een hospitaal.

Zoo het

moet, waarom niet het stelsel van afmaking toegepast, ook op den dier-mensch ?
(43) //Zedelijkheid'/ en //godsdienst// schijnen elkander niet te allen tijde te
dekken.
Met

het oog op de ongelijkvormigheid van hen, wier rechtzinnige belij

denis niet altijd gewenschte vruchten draagt in het leven, mogen wij her
inneren aan

hetgeen G.

oetius zegt in zijn werkje: //De uitnemendheid

van de leer der Gereformeerde Kerk, tot bevordering van troost en heilig
heid, in tegenoverstelling van de troostelooze en krachtelooze leer der Re
monstranten.// Amsterdam, 1833. Bladz. XII en XIII:
//Deze practijk moet worden aangemerkt in haar eigen aard, natuur, kracht,
oorzaken en middelen,

zooals die uit deii grond der heilzame Leere voor

komt, en in den vorm of het ontwerp van den waren godsdienst en belij
denis onzer Kerk oprechtelijk vertoond wordt.

En moet dit niet bepaald

of afgemeten worden naar het bedrijf van dezen of genen, of nutteloosheid
ondei de onzen, in dewelken wij, met een scherpziend oog geene practijk
of wel eene verkeerde practijk meenen te zien, of in welken die ook waar
lijk niet is.

Ja, zij moet in dit geding aangaande de practijk, niet afgeno

men worden en beoordeeld, zooals zij is, of van ons begrepen wordt, in
deze ot gene bijzondere handelingen of practijken, zelfs van de besten onder
ons, (zoo doende zou niet e'en Artikel van ons Christelijk geloove zijn, dat
in de schaal der praktijk gewogen, niet te licht zou vallen :) want waarom
zal onze traagheid, misval en struikeling te laste gelegd worden aan den
Geest der heerlijkheid en der genade, die op ons rust

Waarom zal Gods

onverdiende goedheid de schuld dragen van onze ondankbaarheid en ver
zuim in zoo groot eene zaligheid ? Zal dan onze duisternis, zal de wolk van
onze gebreken zoo uit onze oogen wegnemen het gezicht en genot van dezen
hoogea middag der zaligmakende genade, die ons verschijnt in de Leere
onzei Keike r Neen, neen: ik bidde allen, die den Heere vreezen, en nogthans in de belijdenis van deze Leere der genade verdonkerd worden of
ontsteld zijn, dat zij toch, in het toetsen van onzen Leere aan de practijk,
het aftreden ter zijden van de practijk tot onze gebreken, of wat hen in
ons mishagen mocht, en alzoo een onrechtvaardig oordeel vellen.
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Overigens zouden wij, evenals Lodestcijn weleer, een werk kunnen schrij
ven over //de gebreken en struikelingen der geheiligden op aarde.//
In

de Ethiek// zelve komen de feiten, die wij hier op het oog hebben

tot voorlichting van den toekomstigen Evangeliedienaar, uitvoerig ter sprake.
(44) Van Luthersche zijde werd menigmaal de beschuldiging vernomen,
dat de Gereformeerde alleen, krachtens eene gelukkige inconsequentie, de
Ethiek kon beoefenen.
Ter wederlegging beroepen wij ons nogmaals op Yoetius, //Praktijk deiGodzaligheid//, bladz. 31, o. a. waar hij zegt:
//Onze eerste Kerken in Nederland immers durfden vrijmoedig de onschuld
van hunne zaak en de deugdelijkheid hunner Leere, in een openbaar ver
toog rechtvaardigen (Ziet de Remonstrantie aan de Overheid, in de Leere
der Kerken, bij D. Thysius uitgegeven,) met hunnen Christelijken en onstraffelijken wandel.

Laat ons deze Gemeenten, door den Heere geplant,

niet verachten, noch hare practijk gering in onze oogen doen zijn ; zij, die
met hun zweet en bloed ons den weg der Hervorming en het pad naar
het nieuw Jeruzalem geopend hebben
En opdat men niet zegge: de arme hoop, het gemeene Yolk was onver
standig. Ziet eens het gevoelen en de practijk van dezulken, die in den
grond en geleerdelijk deze stukken met al den aankleve van dien, verstaan
hebben, en daarop evenwel godzalig geleefd hebben, en zalig gestorven zijn.
Wat zal ik zeggen van zoovele voortreffelijke Leeraren in de Scholen en
Kerken onzer Keformatie.
Die Helden Gods, die nu nog onder ons en elders leven, en als met de
vingeren aan onze tegenpartijen kunnen getoond worden, (zoo het niet te
hatelijk ware) dien zal men, na hunnen uitgang ook gedenken, en zij laten
alreeds hun licht, zoo schijnen voor de menschen, dat de vromen daardoor
verheugd, en den nijd zijne oogen daardoor gekwetst en bedwelmd worden.
Is er wel, zoo roept hij uit, (blz. 54) //eene rede, spreuk, titul, woord
of geringste klank van deze Leere, die niet overluid zulks uitroept, en als
op zijn voorhoofd, gelijk de Priester Aiiron, de Heiligheid des Heeren draagt ?
Deze genade baart dank, deze liefde verwekt liefde, deze barmhartigheid
van onzen Vader, barmhartigheid.

Dit voornemen drukt in onze harten

een voornemen om God te dienen; deze zijn wille, eenen wil, om Uwen
wille te doen, o God ! dit welbehagen een behagen; dit welgevallen een
welgevallen aan de wegen des Heeren.

Dit zegel van God is een zegel op

onze harten, een zegel op onzen arm, ons gedurig krachtig verbindende, als
lijfeigenen des Heeren tot zijnen dienst.

Heeft Hij ons uitverkoren, o wij

willen Hem wederom verkiezen tot ons deel, tot onze erve, tot ons goed,
tot onzes harten vreugd, tot onzen Heere, tot onzen Bruidegom, tot ons
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eenig Al! uitgelezen onder duizenden, ja onder allen, en boven allen. Heeft
Hij ons voorgekomen, o hoe willen wij Hem navolgen, zeggende met de
Discipelen: Heere! wij hebben alles verlaten, en zijn U nagevolgd! Heeft
Hij ons uitgescheiden, onderscheiden, voorbereid : och ! hoe zullen wij ons
genoeg uitscheiden, als het kostelijke van het slechte; als een bijzonder
volk van het gemeen; en bijzonder ons toebereiden tot de weggelegde
Heerlijkheid, tot die bereide vreugde ! Hoe zullen wij ons genoeg toerusten
in heilige sieradiën van goede werken, waartoe wij in Christus geschapen
zijn, en die Hij voorbereid heeft, dat wij in dezelve zouden wandelen. Heeft
de Heere ons gesteld niet tot toorn, maar tot zaligheid, hoe moeten wij
ons stellen naar zijn welbehagen, en ons bouwen op ons allerheiligst geloove!
A an het misbruik, waardoor de zondaar de leer der verkiezing en vol
harding tot voorwendsel voor zijn ongeloof en goddeloosheid bezigt, zegt
hij, blz. 90:
Wat dunkt u, geloovige ziel, zouden deze woorden niet zijn, gruwelijke
en monstereuse besluiten, wanhopige dolheden van ongelukkige verworpelin
gen ? Bijaldien eens iemand besloot: //lk ben een mensch met reden en
verstand begaafd, en zal, hoe het mij gaat, altijd in 't wezen der zaak, een
mensch blijven, en de menschelijke reden niet verliezen : derhalven zoo mag
ik nu, uit kracht van deze mijne bewustheid, alles wat beestelijk, onredelijk
en onmenschelijk is, spreken en doen.//

Wat zouden de verstandigen hier

van oordeelen ? Of indien men een deugdzamen zoon eens wilde doen be
sluiten, op de zekerheid van zijns vaders getrouwe liefde en vaste gunst
te hemwaarts tot der dood toe: gij moogt en kunt, uit aanmerking van
deze zekerheid en dit goed toevoorzicht op uwen vader, niet anders doen,
dan hem tergen, haten, bespotten en vervolgen.

Meenen wij niet, dat een

deugdzame zoon, zoodanig een vuilen mond en schandelijken laster zou ver
vloeken ? En zouden wij denken, dat het vaste volk des Heeren, kinderen,
die niet liegen zullen, die niet zijn van degenen, die zich onttrekken, het
van hunne harten zouden kunnen verkrijgen, en in hun vernieuwd geestelijk
\erstand besluiten tot zulke vleeschelijke en onzalige stukken, als daareven
genoemd zijn.

"Voorzeker, t alles in tegendeel.

Zoo aan eenige zekerheid,

aan eenig goed toevoorzicht op Gods toekomende genade, iets kan toege
schreven worden, als dienstig ter godzaligheid : zoo kan het immers aan
de volstrekte en volkomene zekerheid niet onttrokken worden.

Meerder

zekerheid maakt de geloovigen te zekerder, en dienvolgens te vaster om
Gode aan te kleven, in Hem te rusten boven alles, en in Hem hunne
vreugde en vermaak te scheppen.
Die deze hope heeft (te weten van de volharding) die reinigt zichzelven, enz.
Veig. de wederlegging, door Schleiermacher in zijne //Vertheidigung der
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Erwiihlüngslehre Calvinsv gegeven, en het Tlieol. Zeitschrift 1819, blz. 27, vv.
Dat de Gereformeerde Kerk meer zedelijke energie heeft betoond dan de
Luthersche, wordt tegenwoordig vrij algemeen toegegeven.
Verg. o. a. Max troebel, //Die religiöse Eigenthümlichkeit der Lutherische
und der Keformirte Kirche//, blz. 124, 125:
Luther's Reformation war, was deren Gegenstand betrifl't, im wesentlichen
nur eine Glaubensreformation, eine Glaubensverbesserung, eine dogmatische
Reformation der Kirche, von einem bestimmten Glaubensgrundsatze aus, und
zwar vermittelst der heiligen Schrift, die daher für die Glaubenslehre positive Norm geworden ist; in bezug auf Sittenlehre, Cultus, Verfassung, Zucht
und religiöses Leben überhaupt, nur negative Norm, indem von allen, was
man in der Katholischen Kirche vorfand, alles der Schrift nicht widerstreitende beibehalten, und das Uebrige möglichst schonend

ungeandert wurde,

In der Reformirten Kirche wurde dagegen, durch consequente Anwendung
ihres Grundsatzes vollstiindiger Schriftmiiszigkeit, alles in der Schrift nicht
Enthaltene verworfen, die heilige Schrift ward die lebendige Quelle, aus
welcher das Christenthum selbst volstandig erneuert wurde nach den Muster
der ersten apostolischen Kirche, und die heilige Schrift blieb nicht nur
Glaubensnorm, sondern

ward auch objectiv bindende Sittennorm, Cultus-

norm, Verlassungsnorm, und die Reformation daher wesentlich auch eine
Sittenreformation, eine Cultus- und Verfassungsreformation, und weniger
eine Reformation der Kirche als eine Renovation des Christenthums. In
bezug auf die Art und Weise des beiderseitigen Verfahrens, handelte Luther
durchaus conservat.iv, regressiv, defensiv, allmahlich; die Reformirten: radikal, progressiv, offensiv, durchsetzend; die lutherische Kirche had das monarchische Princip des Widerstandes und der Stabilitilt, die reformirte das
republikanische Princip der Bewegung und der Agilitat durchzuführen gesucht; jene behielt immer einen kirchlichen Charakter, diese vermischte fast
ganzlicli ihren kirchlichen Charakter und behielt nur einen rein biblischen.
Verg. verder blz. 148, 149.
Dat ook de Ethiek vroeger en beter in de Gereformeerde Kerk werd be
oefend, dan in de Luthersche, heeft o. a. Schweizer uiteengezet in de Stu
diën und Kritieken, 1850:

//Die Entwicklung des Moral-Systems in der

Reformirten Kirche//, waarvoor hij een dieperen grond zoekt in het Gere
formeerd beginsel.
^Siud die Lutheraner wesentlich befriedigt bei der dem Glauben geschenckten Rechtfertigung, und lassen wenn nur diese Hauptsache für das Heil des
Subjectes im Ordniing ist, gerne die Entwicklung der Menschheit in Staat
und

Kirche, als eine vom könichlichem Herscherampt Christi, schon uber-

nommene Sache ihre Gang gehen: so ist es dem Reformirten hingegen höch-
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wichtig, dasz sie selbst als Trager des Heil. Geistes Staat und Kirche uragcstalten ; eine patriotische, das Leben heiligende Moral ist ihnen erst dan
sichere Zeichen der wircklich vorhandene Rechtfertigung, und befriedigt
können sie erst sein wo diese Zeichen des Kechtfertigende Glaubens und der
angeeigneten Erwahlung sich energisch einstellen, enz."
Terwijl onze Godgeleerden, in de oude sleur van het supranaturalisme
bevangen, zich nog altijd schuldig maken aan eene miskenning van de
Dogmatici en de prakticale schrijvers onzer Kerk en de poging om onze
//klassieken// weder tot eere te brengen, uit een zucht tot repristinatie ver
klaren, komen Duitsche Godgeleerden ons zeggen, welke schatten wij nog in
onze eigen Theologische literatuur bezitten. Heppe en Ritsclil hebben in den
laatstcn tijd

beiden over //der Pietismus// geschreven werken, die alleszins

de aandacht verdienen, ook om de kennis, die zij verraden, van hen, die
in de wandeling verachtelijk „oude schrijvers// worden genoemd, en die ook
uit het gezichtspunt der Ethiek, een uitlokkend onderwerp voor eene Theo
logische dissertatie zouden vormen.
(45) Wittewrongel. I. 289 en 293.
(46) Vgl. Calvijn Inst. III. 14, 2.
(47) Onder hetgeen ontwaakte zielen dikwerf stof tot vreeze geeft, be
hoort het bezwaar, dat de predikant dikwerf geroepen wordt op te heffen :
//In mijn geslacht is niemand, die den Heere vreest.//
Een der eerste vragen, die op de gezelschappen der vromen //gewoonlijk
tot de jeugdig bekeerden worden gericht, behoort deze : zijn er onder uwe
naastbestaanden ook kinderen Gods?/.
Dit ingaan in het verleden zou zelfs gevaarlijk zijn, indien

meu in

Gereformeerde kringen niet evenzeer overtuigd was, dat God wel een God
der geslachten is, maar zich in zijne vrijmacht daardoor geenszins laat binden.
(48) Delin. Theol. Act. Fr. A. Lampe I. 3. 1.
(49) Witsius, practijk der godzaligheid II. h & g.
(50) Hoedemaker, Handboek voor godsdienst. Bijb. Geschied. //Abraham.//
(al) Onder het afdrukken ontvingen wij de toespraak, waarmede de Hoog
leeraar Van Oosterzee zijne lessen dit jaar heeft hervat.
Wat de titel deed verwachten, — ZHGel sprak over //VOORUITGANG// —
heeft de inhoud bewezen. Onze geachte leermeester is nog niet tot het in
zicht gekomen, hoeveel schade hij niet alleen aan de broederlijke liefde, maar
ook aan de verhouding tusschen zoo menigen leeraar en zijne gemeente, niet
het minst aan de beoefening der Theologische wetenschap, berokkent, wan
neer hij zijne leerlingen in en buiten de collegiekamer opzweept door uit
spraken als deze:
//Och, spreek slechts naar den mond der menigte, prikkel hare hartstoch-
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ervaring, die onzen van Oosterzee ook weer in deze rede, zulke aandoenlijke
passages deed neerschrijven, eene ervaring, die ons voor hem kon doen
wensehen dat hij een ander oog op de dingen mocht krijgen, straks in de
publieke opinie, later ook van den Ileere God, die de eere van zijne waar
heid en het recht van zijn volk niet straffeloos laat beleedigen.
Wij zouden ons op dat gericht kunnen verlaten — en zwijgen. Wij zou
den tot onszei ven kunnen zeggen, met Galilei //è pur si muove //

Maar

dit mogen wij niet ter wille van Prof. van Oosterzee in den diepsten grond
van ons hart, in wiens theologie de liefde tot den Verlosser en de wensch
om aan de genade Gods hare eere te geven, leeft en werkt. Het zou hem tot
onvergankelijken lof verstrekken, indien hij voor zijn verscheiden — moge hij
nog lang voor ons blijven gespaard! — zijne opinie in dezen herzag en tot
de verheven belijdenis kwam: //[k liet in dit alles gedwaald.// De gegevens
daartoe zijn voorhanden. Wij kunnen tot hem zeggen vsi quaeris Peninsulam
circumspice\" De theologie, die niet op eigen wortel stoelt, verflenst en ver
gaat. Geen talent, geene vroomheid is in staat haar te redden, en indien zij,
zooals bij hem, eene eigene en schoone gestalte verkrijgt, zij is in dien zin
met onvruchtbaarheid geslagen, dat er geene school komt, die opkweekt en tot
bloei brengt, wat de meester heeft geplant en nat gemaakt.
Maar dit mogen wij niet ter wille ook van onszelven.
Wij zijn ook met deze denkbeelden van de Academie gekomen. Zij hebben
ons schade berokkend en de gemeente, die wij zochten te dienen.

Het is

ons eene behoefte, om <awende honoralle te doen, en den smaad niet te ont
gaan, die in sommige kringen en wel dezulken, die ons het naaste staan,
voor hem ten beste is, die uitspreekt wat wij niet kunnen verzwijgen.
Voorts dit mogen wij ook niet om zoovelen onzer predikanten, die wij moeten
opwekken, met de traditie van
den

hun stand te breken, of liever de gron

voor hunne geringschatting van //de gemeente// en //hare oude schrij

vers ï te herzien. Dit schrijf' ik niet in den geest der partijschap: //è pur si
muove!" De waarheid zal gezien, zal erkend worden. De tegenzin entegenstand van enkelen

vertraagt, indien God, zooals wij meenen met recht te

gelooven, onze kerk wil herstellen en op weg is de harten van hare leer
aars tot de gemeente te brengen, den waren //vooruitgang// niet, maar het
is niet hetzelfde op welke wijze wij tegenover die waarheid staan, hoe wij
ook tegenover het volk, dat haar liefheeft, verkeeren.
En eindelijk, al gingen zij allen huns weegs, wat ons betreft, als het op
kiezen en deelen aankomt, dan hebben wij reeds gekozen.

Wij gaan met

die verachte massa mede, en wensehen met //liet volk Gods" te leven en
te sterven !
(52) Doedes Encyclopaedie, blz. 203 vv., vooral 206.

