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INLEIDING

Wie vandaag theologisch en kerkelijk meeleeft, weet dat de
prediking overal in diskussie is. Dit is een verblijdend verschijnsel,omdat
het een levendige belangstelling toont voor één van de wezenlijke opdrachten van de kerk en van de kernen van het gemeentelijk leven.1 Er is
in deze diskussie echter meer aan de orde dan een toegenomen belangstelling voor de preek. Er wordt ook heel duidelijk gewezen op de krisis
waarin de prediking zich bevindt. Men vraagt in onze tijd konkreet naar de
zin, de plaats, de inhoud en de werking van de preek2.
Zo is er een intense bezinning op de prediking gaande zowel aan
rooms-katholieke als aan protestantse zijde .
In april 1956 werd van rooms-katholieke zijde op Burg Rothenfels
een zeven dagen durende konferentie gehouden van zielszorgers, vaktheologen en oudere jaars theologische studenten in Duitsland. Het thema
van de bezinning luidde: Onze preek. Niemand minder dan Heinrich
Schlier refereerde over: Wort Gottes. Eine neutestamentliche Besinnung.
Hij begint met de konstatering van de krisis in de prediking en stelt
vervolgens dat deze niet alleen en zelfs niet op de eerste plaats door
perifere moeilijkheden en persoonlijke of eventuele methodische tekortkomingen is ontstaan, maar ook en vooral doordat we ons nauwelijks meer
bewust zijn, wat er in de preek en meer algemeen in het 'Woord', dat in de
godsdienstige bijeenkomst verklankt wordt, plaats grijpt. Hij ziet dit
samenhangen met het ontbreken van "een theologie over het heilswoord"
en daarom wil Schlier hierover het Nieuwe Testament gaan horen 4 .
Dit wil ook Johannes Ries die zijn brede situatietekening van de
huidige prediking de veelzeggende titel gaf: Krisis und Emeuerung der
1. Mark. 16:15ev., Rom. 10:4w. Vgl. G.N. Lammens, Tot zijn gedachtenis,
blz. 191.
2. Vgl. M. H. Bolkestein ƒ J. Thomas, Over preken gesproken, blz. 5w.
3. Het is onbegrijpelijk dat in "Brandpunten van de hedendaagse theologie', van
H.U.Baithasar e. a. geen enkele aandacht voor de problematiek van de prediking te
bespeuren valt. Zou deze problematiek buiten de huidige brandpunten vallen? !
4. Het Woord Gods. Een onderzoek op basis van het Nieuwe Testament (Nedvert
van Wort Gottes), blz.7,llev.
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Predigt . "Zur Kennzeichnung der heutigen Seelsorgetheologie gehort", zo
stelt Ries, "eine intensive Bemühung um die Erneuerung der Predigt, von
der man das untrügliche Gefühl hat,-dasz sie in einer kritischen Situation
steht". Nodig is "eine klare Erkenntnis der Situation, an der die Predigtnot
entstanden ist und in der sie sich offenbart", terwijl de vernieuwing
gezocht moet worden "in der Richtung der Verkündigung Jesu und seiner
Apostel"6.
Twee jaar later verschijnt er aan roomse zijde opnieuw een
publikatie over de prediking die de diskussie voortzet, namelijk het boek
van Anselm Günthör: Die Predigt. Theoretische und praktische theologische Wegweisung, 1963. Uitgegaan wordt van de overtuiging dat het de
permanente opdracht van de Heer aan zijn kerk is Gods Woord te verkondigen. Want "Gott will den Menschen sein Heil grundlegend durch die
Predigt der Kirche schenken". Daarom is bezinning op de prediking van
levensbelang en de verantwoordelijkheid van de predikers groot om "gute
Verwalter dieses so wichtigen Dienstes zu sein . Dit is geen eenvoudige
opgave gezien de huidige krisis en problematiek van de preek . Waardoor
het nu komt "dasz die Predigt so sehr zur Frage geworden ist? " Günthör
wijst op faktoren in de geestelijke situatie van onze huidige wereld en de
moderne mens. Hij legt ook verbanden met de ontwikkeling in de kerk
zelf9. Bij een analyse van de eerste faktoren ziet hij de positie van de
moderne mens als "technisch ausgerichteter Rationalist' , als "ruhelos
aktiv" en uitgerust met een sterk "Freiheitsgefühl"11. Ook is de huidige
mens gevangen in het materialisme en vitalisme, vijandig aan autoriteit,wat
zich openbaart in een veldwinnend nihilisme12. Verder is er de
"laizistische Haltung, die auf der Trennung von Religion und Leben, also
auch von Predigt und Leben, besteht". Vervolgens voelt de mens zich
bedreigd door een existentiële angst voor eigen technisch kunnen , want
"Unsicherheit, Bedrohung, Heimatlosigkeit angstigen einen Groszteil der
Menschheit". De moderne mens loopt het gevaar zijn persoonlijkheid te
verliezen door onder te gaan in de massaliteit . Tot deze mens nu wendt
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Met als ondertitel: Studiën zur Situation der Verkündigung, 1961.
a.a.O.S.13.
a.a.O.S. V.
a.a.O.S. 1.
a.a.O.S. 2.
a.a.O.S. 2.
a.a.O.S. 3.
a.a.O.S. 4.
a.a.O.S. 6.
a.a.O.S. 7.
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zich de prediker. Hij staat daarbij in een kerk die zelf in onzekerheid
gekomen is door een "Neubesinnung der katholischen Theologie", door
"die liturgische Bewegung", "die Bibelbewegung" "die missionarische
Bewegung" en "die Wiedervereinigung der getrennten Christenheit"15.
Van belang is hier ook de publikatie van Heinrich Jacob: Theologie
der Predigt, 1969, waarin een overzicht wordt gegeven van de huidige
katholike visie op "Heilswort und Verkündigung"17 en de lijnen aangegeven voor verdere bezinning. Jacob gaat uit van de overal om zich
heengrijpende "Entleerung und Wertloswerdung des Wortes,.. . Herabwürdigung und Miszbrauch der Sprache,.. . Hiatus zwischen Wort und
Wirklichkeit, Wort und Wahrheit". Dit alles heeft gevolgen voor de preek.
Want: "Parallel zu diesen Erscheinungen, mit ihnen verwandt und in
vielem von ihnen bedingt, hat sich die Situation der kirchlichen Verkündigung entwickelt. Auch sie ist in steigendem Masze Gegenstand von
Besorgnis und warnenden Hinweisen. Man spricht hier von "Überdrusz am
Wort", von "Predigtnot" und "Predigtkrisis", von "Verwesung der Predigtsprache". Man halt dafur, dasz die Predigt der Kirche heute neu zur Frage
geworden sei. Von daher wird die Sorge in der Kirche um Wort und
Verkündigung verstandlich. Sie findet ihren Niederschlag in einer groszen
Zahl von Arbeiten und Veröffentlichungen, in Kongressen und bisschöflichen Anweisungen, und schlieszlich im Vatikanum II" 1 8 . Op de achtergrond van de genoemde nood en krisis staat een totale omkeer van de
theologische "Verstehens-Strukturen" en van het christelijke wereldbeeld.
Dit dringt temeer tot de noodzaak van een bijbelse bezinning en leer van
het Woord en zijn heilskracht , vooral omdat het gaat om "die zentrale
Verkündigungsaufgabe der Kirche", want: "Alles Heilsgeschehen ist im
Grunde (enadenentsprungenes und heilstiftendes) Verkündigungsgeschehen"2®.
In Handbuch der Verkündigung, 1971, wordt gesteld dat ook
vroeger kritiek op de preken is gehoord, maar vandaag krijgt men de
indruk "dasz wir uns in einer fundamentalen Predigtkrise befinden, dasz
viele Glieder der Kirche geradezu allergisch geworden sind gegen die
Predigt
. Er zijn dan ook vele vragen over de verkondiging vandaag in
15. a.a.O.S. 8ff.
16. Met als ondertitel: Zur Deutung der Wortverkündigung durch die neuere
katholische Theologie, 1969.
17. zie: Vorwort.
18. a.a.O.Einleitung,S.l.
19. a.a.O.S.272.
20. a.a.O.S.273.
21. Herausgegeben von B.Dreher u.a., Bnd.I S.5.
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diskussie o.a. hoe men over God en de wereld spreken kan,zodat het bij de
22

mens overkomt .
Tenslotte geeft F. Kamphaus duidelijk aan waarop de problematiek
rond de prediking aan roomse zijde zich toespitst, namelijk op de vraag:
"wie das einmal ergangene, in der Schrift bewahrte Wort Gottes so zur
Sprache gebracht werden kann, dasz es heute verstanden wird u. zur
Wirkung kommt.. . . Der Mangel der P.(redigt)-praxis liegt darin, dasz der
Zusammenhang zwischen dem Gesagten u. der erlebten Wirklichkeit
brüchig geworden ist. Das Wort steht neben der Erfahrung, es hat sich
verselbstandigt u. führt sein eigenes Leben.. . . Diese ïsolierung musz
überwunden werden. Die Predigt musz in Zusammenhang stehen mit der
gesamten Wirklichkeit unseres Lebens
.
Ook aan protestantse zijde is de preek volop in diskussie vanuit de
krisis en nood van de prediking. Julius Schieder begint zijn pakkende
uiteenzettingen in Unsere Predigt, 1957 met de stelling: "Unsere Gemeinden sind predigtmüde geworden. Jedenfalls sagen viele Pfarrer so.
Viele Pfarrer sind predigtmüde geworden. Das sagt man nicht nur so; es ist
so" . Daarom storten predikanten zich in allerlei andere aktiviteiten,
maar is dat geen vlucht? Schieder wil al die andere arbeid niet direkt
veroordelen, doch stelt de volgende kondities: "Wenn man nur nicht mit
all diesen Dingen die Predigt ersetzen will! Wenn nur nicht die Arbeit für
die Predigt zu kurz kommt! Wenn man nur bei all diesen Dingen den
Menschen zur Predigt ruft und ihn fahig macht die Predigt zu begreifen!
. Hij wijst dan op Paul Althaus die eens schreef: "Ich streite
ab, dasz es an sich eine Predigtmüdigkeit der Gemeinden gibt. Sie warten
vielmehr auf die Predigt mit neuen Zungen, aus neuer Geistesmacht. Sie sind
vielleicht unserer Predigten müde geworden aber nicht der Predigt
. Dit
roept volgens Schieder om de noodzaak "immer wieder einmal seine
Predigt kritisch zu durchforschen, ob sie wirklich Predigt ist' ' en daartoe
wil zijn publikatie meehelpen.
Nadat Manfred Josuttis een 900 "Predigten, Andachten, Bibelarbeiten aus dem Bereich der Rheinischen Kirche gesammelt, nach bestimmten Gesichtspunkten untersucht und in bestimmten Zusammen22. a.a.O. Bnd.IS.33.
23. Predigt, in: Handbuch der Pastoraltheologie, Bn&V, Lexikon, 1972 S.422.
24. a.a.O.S.7.
25. a.a.O.S.8.
26. Dit is een citaat uit P.Althaus, Das Wesen des evangelischen Gottesdienstes,
Gütersioh 1926 S.21 uf.
27. Unsere Predigt, S.9.
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hangen ausgewertet" had, ontdekte hij het recht van de ergernis en
teleurstelling van de hoorders over de preken én het feit van de nood en
verlegenheid van de predikers zelf. Het vindt alles zijn oorzaak in het feit,
dat zo "wenig evangelisch,. . . wenig klar richtend und eindeutig tröstend
in dieser Kirche geredet wird" 28 . Zou dit alleen het geval zijn in de
Rheinische Kirche?
In zijn boek Predigtlehre, 1912 y stelt Rudolf Bohren "die Ratlosigkeit. . ., in der sich der Prediger beflndet". Deze radeloosheid gepaard
met moedeloosheid is op de noemer te brengen van de "Sprachlosigkeit"
en "Unwirksamkeit" van de prediking . Het woord dat de prediker
spreekt, komt niet over bij de mensen, slaat niet bij hen aan. "Mit dem
Schweigen Gottes und dem Fehlen der Frohbotschaft korrespondiert, dasz
das Predigen als Kommunikationsgeschehen nicht recht gelingen will
.
Binnen dit raam ligt de verlegenheid van de prediker en de prediking.
Ook in ons land is er een chaotische situatie ontstaan rondom de
prediking, aldus H. Jonker in Actuele Prediking, 1965. Hij vervolgt: "Op
allerlei wijze wordt de prediking heden ten dage aangevochten en de stem
harer verdedigers is nauwelijks hoorbaar. De prediking is meer dan ooit in
het heden een omstreden zaak geworden". Daarom zien kandidaten en
jonge predikanten als een berg op tegen het preken. Wie houdt dat vol:
twee nieuwe preken per zondag. Men vlucht voor dit werk. "De geroepenen Gods zien er geen gat in, staan voor een muur en vluchten
weg" 32 . Geen wonder dat de vraag publiek gesteld wordt: Heeft de preek
nog toekomst?
Dat deed W. D. Jonker in 1970 . De preek is volgens hem in onze
tijd in een krisis gekomen als nooit tevoren. Het verschil met vroeger is
"dat toen de praktijk van de prediking op allerlei manier onder een
vraagteken stond, terwijl het beginsel, dat er gepreekt moet worden,
vrijwel algemeen aanvaard werd. Vandaag echter stelt men de vraag naar de
noodzakelijkheid en zelfs het bestaansrecht van de preek" . Dit klemt
bizonder in de kerken van de Reformatie voor wie het Woord Gods, de

28. Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart, 1966, S. 10,9.
29. We gebruikten de 2. Auflage.
30. a.a.O.S.28,30.
31. a.a.O.S.31.
32. a.w. blz. 12 en 14. Aan dit boek werkten ook mee J.J. Buskes, Jac. van Dijk, B.
van Ginkel en P. Lugtigheid. Vgl. id., En tóch preken, blz. 10 vv.
33. in: Gereformeerd Weekblad voor de opbouw van het gereformeerde leven, 20e
Jrg. nr. 19 -22, onder de titel: Heeft de preek nog een toekomst?
34. a.w. nr.19, blz.116.
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prediking, de kerk en het heil ten nauwste op elkaar betrokken zijn.
Vervolgens noemt Jonker "enkele gronden waarop men de gedachte van de
betekenisloosheid van de preek baseert", namelijk a. de veranderde positie
van de kerk in de samenleving, b. de veranderde kommunikatie-struktuur,
c. het door onderzoek vastgestelde geringe effekt van de preek, d. de
inherente zwakheid van de preek als kommunikatie-gebeuren35, e. het feit
dat de preek eigenlijk niet een vorm van kommunikatie in de ware zin van
het woord kan heten, ƒ het feit dat de preek niet meer past bij de mondige
mens, g. de gekompliceerdheid van het leven waardoor het onmogelijk is
dat één man er in zijn preek recht aan zou kunnen laten wedervaren, h. het
theologisch verzet tegen de theologie van het Woord en het accent op de
prediking, en i. het feit dat de preek teveel introvert is, zich teveel bezig
houdt met de individuele noden van de getrouwe kerkgangers, ten diepste
de religie en de status quo dient en niet meer deugt in een tijd waarin men
geen stichtelijkheid meer wil, maar maatschappelijke verandering36. Na
deze gronden kritisch doorgelicht te hebben, komt Jonker tot de konklusie
dat er in de prediking, al is het gebrekkig, toch wel degelijk en existentieel
kommunikatie plaats vindt en dat het een eindeloos verlies zou zijn voor
de gemeente "als de preek in de gemeenschap der gelovigen tot zwijgen
gebracht zou worden. Dit verlies is niet goed te maken door andere vormen
van verkondiging, vooral niet door verkondiging via de massa-media" .
Hij legt er accent op dat de prediking moet ingaan op zaken van vernieuwing en wedergeboorte, van "innerlijke verlossing en vrede" en niet
mag verzanden in een stuk aktivisme noch mag blijven steken in maatschappelijke en politieke bevrijding . Daarom "moeten we werken en
bidden om een reformatie van de prediking en om innerlijke versterking
van de kerk met de kracht van de Heilige Geest om van de zondagse
verkondiging in de gemeente opnieuw een gebeurtenis te maken" 39 .
Het probleem waar men allerwege mee worstelt is: komt het
gepredikte woord nog wel over bij de mensen, werkt het wat uit in de
menselijke existentie. Hiermee staat of valt dan het bestaansrecht en de
geloofwaardigheid van de preek.
Wanneer wij ons in deze studie bezig houden met de prediking van
de Nadere Reformatie, gaan we op een hoogst belangrijke theologische
35. a.w. blz. 116ev. Ook M.H. Bolkestein/ J. Thomas wijzen op "de problematiek
van het communicatieproces" van de preek, a.w. blz. 6 en wijden hieraan hun onderzoek, blz. 7. Vgl. ook: Voor wie is de preek. blz. 6.
36. W.D. Jonker a.w. nr.20 blz.l21ev.
37. a.w. nr.21blz.131.
38. a.w. nr.22blz.139.
39. a.w. nr.22blz.140.
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aangelegenheid in. Het is mogelijk dat het resultaat van onze studie hulp
kan bieden in de huidige diskussie over het bestaansrecht en het effekt van
de prediking, omdat in de prediking van de Nadere Reformatie een
duidelijk accent is waar te nemen op het kommunikatie-aspekt van de
prediking, omdat die predikers wel terdege ingingen in de innerlijke wereld
van ongeloof en wedergeboorte en vele mensen zich daardoor in hun hart
voelden aangesproken. Mogelijk worden lijnen zichtbaar, die ons in de
recente moeiten rondom de preek de weg kunnen wijzen.

Ons onderzoek richt zich speciaal op de prediking van de Nadere
Reformatie en wil een bijdrage leveren aan de beschrijving van de geschiedenis van de prediking.
Is in het algemeen de beschrijving van de geschiedenis der prediking
aan rooms-katholieke40 en aan protestantse zijde 4 ! weinig beoefend en
ontwikkeld, dit geldt wel met name ten aanzien van de prediking van de
Nadere Reformatie.
A.Niebergall bijvoorbeeld handelt wel over de prediking in de tijd
van de orthodoxie en van het piëtisme, maar over die van de Nadere
Reformatie vindt u niets, terwijl deze stroming hem toch bekend kan zijn
door publikaties in het duitse taalgebied van Ritschl, Heppe, Goeters en
Lang.
T.Hoekstra geeft in zijn Gereformeerde Homiletiek meer een
overzicht van de homiletische opvattingen bij de gereformeerden in de tijd
na de Reformatie dan van hun prediking zelf, zoals die wekelijks plaats vond
bij o.a. de voetianen en lampeanen. K.Dijk besteedt slechts één bladzijde
40. A.Günthör a.a.O.S.V. spreekt over "die Darstellung der Geschichte der
Predigt, die allerdings noch auf viele Einzelforschungen wartet", welke wezenlijk tot
de homiletische studie behoort; H.Jacob a.a.O.S.271 konkludeert dat "auf dem Feld
einer Theologie des Wortes und der Verkündigung noch oft (gerade gegenüber einer
ausgebauten Sakramententheologie) das Fehlen von Einzeluntersuchungen und
Monographien auch geschichtlicher Art" opvalt
41. Zelfs A.Niebergall geeft in zijn voortreffelijke bijdrage Die Geschichte der
christlichen Predigt, 1955, slechts een "Überblick über die Geschichte der Predigt.
Dabei können weder alle Zeitraume noch alle Kirchengebiete und Konfessionen
gleichmaszig berücksichtigt werden", S. 182. Biedt het duitse taalgebied grote verzamelingen en brede overzichten van preken, zoals van G. Leonardi/ W. von Langsdorff,
Die Predigt der Kirche, 32 Bande 1888-1905, vgl. A. Niebergail, a.a.0. S. 183, ten
aanzien van het nederlandse taalgebied moest J.J. van Oosterzee in 1855 zeggen, dat de
geschiedenis der kanselwelsprekendheid in menig opzicht "een nog bijna onbebouwd
veld" is, J.Saurin, blz.4, en sindsdien is daarin nog geen verandering gekomen!
42. Zie voor hun handboeken over de Nadere Reformatie de literatuurlijst.

43. a.w. blz.l07w.
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aan deze prediking in zijn "De dienst der prediking
. De enige die
onzerzijds de prediking van de Nadere Reformatie breed belicht, is
J.Hartog45, maar zijn boek is wat taal en stijl, ordening en literatuurverwijzing betreft sterk verouderd.
Al zijn er verschillende historische en dogma-historische monografieën over personen en problemen van de Nadere Reformatie verschenen46, elke homiletische monografie ontbreekt. Ook in de handboeken van de genoemde auteurs Ritschl, Heppe, Goeters en Lang komen
we geen verhandeling over de prediking van de Nadere Reformatie tegen.
Dit is een duidelijke omissie.
Hierdoor wordt de aktualiteit van onze studie, speciaal over de
prediking van de Nadere Reformatie, onderstreept.
In ons onderzoek houden we ons niet zozeer bezig met de in die tijd
geldende homiletische visies en publikaties — al zullen we enkele lijnen
daarvan trekken in de poging het spoor te vinden van de klassifikatiemethode binnen de genoemde prediking — doch we richten ons onderzoek
allermeest op de preken zelf van de representanten van de Nadere Reformatie en proberen van hieruit zicht te krijgen op deze hele beweging .

Het is niet gemakkelijk het verschijnsel 'Nadere Reformatie' precies
te omschrijven. Tot nu toe zijn er allerlei namen en typeringen ter
aanduiding bedacht en beproefd.
A.A. van Schelven spreekt over het piëtisme in Nederland. Hij doet
dit om vier redenen: 1. hij kent geen betere term, 2 de beweging heeft
iets eigens, vergeleken bij de tot die tijd vastgehouden inzichten, 3. het
begrip pietas staat in deze stroming op de voorgrond en 4. deze richting
beaccentueert tegenover een meer en meer formalistisch wordend gods44. a.w. blz.61.
45. Geschiedenis van de predikkunde in de Protestantsche Kerk van Nederland^,
1887.
46. We noemen van de laatste tijd: J. van Genderen, Herman Witsius;G.Snijders,
Friedrich Adolph Lampe; C. Graafland, Zekerheid des geloofs; J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie.
J. Veenhof schrijft evenwel terecht: "Een groot deel van dit uitgestrekte gebied ligt
echter nog op 'ontginning' te wachten en daarom is elke bijdrage, die over deze
geestesstroming meer licht verspreidt, welkom", De spiritualiteit van de Nadere
Reformatie, pg.258, koLl.
47. We zien vandaag de poging opduiken om juist vanuit de preken een beweging
te benaderen, vgl. J. Konrad, Die evangelische Predigt, 1963 en M.H. Bolkestein/ J.
Thomas, Over preken gesproken. 1972.
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dienstig leven een persoonlijk christendom48. Ook C. van de Ketterij wil
de term piëtisme gebruiken maar met onderscheid. Hij onderscheidt konsekwent "tussen 'Piëtistisch' — betrekking hebbend op de nader te omschrijven religieuze beweging uit de zeventiende en achttiende eeuw — en
'piëtistisch', als soortnaam, om daarmee aan te duiden de latere godsdienstige groeperingen, die bepaalde opvattingen van het Piëtisme huldigen
en wier taalgebruik op een aantal punten grote overeenkomst vertoont met
dat van de bedoelde beweging' . H.H.Kuyper wijst evenwei deze naam
af, want men gebruikt ze 'avant la lettre', omdat de term pas gangbaar
wordt omstreeks 1700 . J.van Genderen vindt de term piëtisme eenveel
vager en ruimer begrip dan Nadere Reformatie. Volgens hem past hij ook
veel beter voor de 18e dan voor de 17e eeuw. Wil men van piëtisme
spreken dan zal het nog nader bepaald moeten worden als 'gereformeerd
piëtisme' 51 . C. van de Ketterij merkt terecht op "dat de inhouden waarmee in de loop der jaren de term 'Piëtistisch' verbonden is, dermate
verschillend zijn dat op grond daarvan geen categorie van taalgebruik af te
bakenen is" 5 2 . Om al deze redenen zien we af van het gebruik van de term
piëtisme in welke nadere omschrijving en met welke nadere toevoeging
ook.
H.H.Kuyper staat de naam puritanisme voor, omdat er veel verwantschap bestaat met het puritanisme in Engeland en omdat het in de
nederlandse stroming ook gaat om preciesheid des levens . Doch
kon genialiteit betekent nog geen gelijkheid. Het gaat in de nederlandse
beweging ook om meer dan alleen preciesheid des levens. Derhalve kan
deze beweging niet met de naam puritanisme gedekt worden.
J.Koelman gebruikte als eerste de uitdrukking 'Nadere Reformatie'.
Hij deed dit in aansluiting aan de Schotse 'second reformation . Deze
aanduiding is dus authentiek te noemen. Daarom spreken wij in het vervolg
over de Nadere Reformatie. A.Vergunst acht dat deze naam de voorkeur
48. VgL De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente, blz.7.
49. De weg in woorden, blz. 10; vgl. blz. 381 noot 1. Ook M.J.A. de Vrijer spreekt
van Nederlands piëtisme, Ds. Bernardus Smytegelt en Zijn "Gekrookte Riet", blz. 9,
11, 16, 75 ca.
50. Vgl. Heraut no. 1784.
51. Vgl. De Nadere Reformatie, blz.2ev. S.van der Linde wil de naam piëtisme wel
gebruiken, omdat het in deze beweging gaat om pietas, vgl. Gereformeerd Protestantisme, blz.5.
52. a.w. blz.7; vgl. blz,391 noot 14,15.
53. Vgl. Heraut no.1784. Op deze verwantschap hebben ook H.Heppe a.a.O. en
A.Langa.a.O. gewezen.
54. VgL Reformatie, Noodig omtrent het gebruyk der Formulieren, p. 267w; J.
van Genderen, Herman Witsius, blz.220.
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verdient omdat hij van veel oudere datum is dan piëtisme, welke term in
later tijd belast is met een ontaarding, die de Naderei Reformatie in zijn
eerste inzet en tijd niet kende én omdat in Nadere Reformatie duidelijker
tot uitdrukking komt de verbondenheid aan de Reformatie, wat door de
voorstanders van de Nadere Reformatie met klem benadrukt is 5 5 .
Er zijn verschillende omschrijvingen gegeven van de beweging der
Nadere Reformatie. We willen er enkele weergeven om al enigszins het
klimaat van deze stroming aan te duiden.
S.van der Linde omschrijft als volgt: "De nadere reformatie is de
radicale, gereformeerde reformatie, die 'preciesheid' wenst in plaats van
vrome (onvrome) algemeenheden, een piëtisme dus, een bewust wijden van
het hele leven aan God" . Hiermee plaatst hij deze beweging in een
puriteins-piëtistisch kader. Anders is de visie van H.Heppe, die de Nadere
Reformatie meer vanuit de Reformatie benadert als hij zegt: "Piëtismus. . .
ist. . . Streben nach Vervollstandigung der Kirchenreformation des sechszehnten Jahrhunderts als einer blosen Reform der Lehre durch Erweckung
der pietas oder durch Reform des Lebens
. J.van Genderen vat verschillende aspekten samen in zijn omschrijving van de Nadere Reformatie
als "een beweging in de 17e eeuw, die reageerde tegen de dode orthodoxie
en de verwereldlijking van het christendom in de kerk der Reformatie en
aandrong op persoonlijke beleving van het geloof', waarbij de praxis
pietatis het centrale begrip is .
Ten dienste van ons onderzoek en om aan te geven het historisch en
dogmatisch raam van deze beweging willen we uitgaan van de algemene
aanduiding die A.F.N.Lekkerkerker geeft, wanneer hij de Nadere Reformatie typeert als "een stroming in de Gereformeerde Hervormde Kerk, die
in de jaren na de nationale synode van Dordrecht (1618-1619) heeft
aangedrongen op een voortgaande reformatie, dié zich dan vooral richt op
de praktijk der godzaligheid, heiliging des levens, persoonlijk verkeer met
God.... De beweging ontstond o.a. als waarschuwende reactie tegen de
leerheiligheid, die zich na de synode van Dordrecht dreigde meester te
maken van de Kerk en van de prediking; ze was met name gericht op de
praktijk van het kerkelijk leven en gaf daarom veel aandacht aan de
prediking, de catechisatie, het huisbezoek en de meditatie. De klemtoon

55. Zie: G.C.Udemans en zijn 't Geestelyck Roer van 't Coopmans Schip, blz. 37
noot 4.
56. a.w. blz. 9.
57. Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande, S.6.
58. a.w. blz.220; vgL A. A. van Schelven a.w. blz.7.
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lag op de groei en de vrucht van het geestelijk leven, van het leven als
christen. Veel werd gesproken over de uitverkiezing; het woord en de zaak
van de zgn. bevinding namen een sleutelpositie in' .
De vraag die nog steeds om antwoord roept, is: Waar liggen nu de wortels van deze eigenaardige stroming in het nederlandse protestantisme?
Men heeft gewezen op het puritanisme in Schotland en Engeland en
de Nadere Reformatie in het verlengde hiervan gezien60. Anderen denken
aan verwantschap met de middeleeuwse mystiek
en met de moderne
devotie0 . Van groot belang is ook de verhouding tot de Reformatie.
Vanuit onze analyse van de prediking der Nadere Reformatie kan
wellicht een bijdrage geleverd worden met betrekking tot de situering van
deze beweging.

Eén van de belangrijkste middelen waardoor de mannen van de
Nadere Reformatie hun inzet trachtten te verwezenlijken was de prediking.
Ze hebben ontzaglijk veel gepreekt en zo kwam hun woord, invloed en
boodschap direkt onder het volk. Juist in deze prediking ligt hun kracht en
door de prediking is de Nadere Reformatie van zo grote betekenis geworden 63 . Honderden preken en vele preekbundels zijn uitgegeven, bewaard
gebleven en worden nog gelezen.
Een eigenaardig gegeven in de prediking van de Nadere Reformatie is
nu de klassifikatiemethode. Daaronder verstaan we de indeling van de
hoorders in allerlei klassen, staten en standen64 en het behandelen van hen
59. Nadere Reformatie, in: Encyclopedie van het Christendom. Protestants Deel,
blz. 557 kol. 1; vgi. id., De tafel des Heren, blz. 116.
60. Vgl. Hoofdstuk IV sub 3.4.
61. Zie Hoofstuk VI sub 1.4.1.1.1.
62. Vgl. J.de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvattingvan
de Nadere Reformatie, blz.l5,48ev.
63. Vgl. F.E. Stoeffler, The rise of evangelical pietism, p. 3,4.
64. Onder 'staat' verstaan we: het behoren tot de bekeerden of tot de onbekeerden. Er zijn dus twee staten: de onbekeerde en de bekeerde staat. Onder 'stand'
verstaan we dat men in één van de twee staten in een bepaalde toestand verkeert,
zoals in de bekommering, in de toevluchtneming tot Christus, in de verzegeling e.d.
aan de ene zijde en in onverschilligheid, in uiterlijke burgerlijkheid, in schijnvroomheid e.d. aan de andere zijde. Er zijn daarom verschillende standen. In de term
'klassen' vatten we zowel de statelijke als de standelijke indeling samen. Dit woordgebruik komt veel overeen met het "piëtistisch woordgebruik na 1900", hoewel we
niet mogen vergeten dat in het laatste een verfijning en verdere ontwikkeling ligt in
vergelijking met het woordgebruik bij de Nadere Reformatie, vgl. Cvan de Ketterij
a.w. blz.326w., 62. In Hoofdstuk IV sub 4.4. komen we hier nader op terug.
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overeenkomstig deze indeling in de preken. Door deze klassifikatiemethode is de prediking van de Nadere Reformatie onderscheiden van alle
andere prediking. In deze klassifikatie methode namelijk kulmineert haar
eigensoortigheid. Vandaar dat onze analyse zich op deze klassifïkatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie toespitst.

Wanneer we deze prediking nader gaan onderzoeken, volgen we deze
weg:
Eerst geven we een historische (lengte-) doorsnede van de ontwikkeling der prediking vanaf de Reformatie in ons land tot aan de
prediking van de Nadere Reformatie. We zien dan hoe het tot deze
prediking onder ons gekomen is.
Vervolgens vergelijken we de prediking van de Nadere Reformatie
met die van stromingen in dezelfde tijd of in dezelfde gereformeerde kerk
om te meer haar eigensoortigheid te ontdekken en te beschrijven. Dit is
een dwarsdoorsnede in de geschiedenis van de prediking in ons land ten
tijde van de Nadere Reformatie.
Hierna kunnen we overgaan tot een nadere analyse van de prediking
der Nadere Reformatie aan de hand van de preken van de meest bekende
en gelezen predikers. Deze analyse wordt bijzonder gericht op de vorm en
inhoud van de zogenaamde toepassing en daarin met name op de klassifikatiemethode. We overwegen daarbij of deze methode alleen of eerst in praxi
bestond of ook en soms voorafin homileticis te vinden was.
Hebben we zo het meest typerende in de prediking van de Nadere
Reformatie beschreven, dan stellen we de vraag, waar de wortels en de
uitlopers van deze prediking met zijn klassifikatiemethode te vinden zijn.
Duidelijk zal worden dat de klassifikatiemethode verschijnt binnen een
niet ongeniale kombinatie van scholastieke benaderingsmethode én
aandacht voor het mystieke, innerlijke leven van de hoorders in de prediking.
In deze klassifikatiemethode ligt het antwoord van de Nadere Reformatie op een legitiem en permanent homiletisch probleem verscholen,
namelijk hoe het gepredikte heil resulteert in het leven van de hoorders en
of de beschrijving van dit resulteren behoort tot de verkondiging van Gods
Woord. Al is het antwoord van de predikers van de Nadere Reformatie
eigentijds en eigensoortig, ze hebben geworsteld met een probleem dat in
elke tijd de predikers tot beantwoording dwingt. Daarom hebben we dit
homiletisch probleem naar zijn verschillende facetten nader bekeken.
In een laatste hoofdstuk trachten we een beoordeling te geven en
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onze studie dienstbaar te maken aan een meer afgeronde omschrijving van
de beweging der Nadere Reformatie, aan een nadere bezinning op de vraag
wat we onder 'gereformeerde prediking' moeten verstaan en aan de formulering van enkele wezenlijke elementen der prediking,.waarmee elke
prediker rekening zal moeten houden,wil zijn preek in wezenlijk rapport
blijven met zijn hoorders.
In de toegevoegde lijst van literatuur vindt men de volledige titels en
jaartallen van de werken waarnaar verwezen of waaruit geciteerd werd. In
de aantekeningen onderaan de bladzijden zijn deze titels in verkorte vorm
aangegeven en worden de jaartallen weggelaten, tenzij ze van belang zijn
voor een historische plaatsing van de schrijver of het boek. Een afzonderlijke lijst van preken en prekenbundels is naar chronologische volgorde
van de predikers toegevoegd.

HOOFDSTUK I
De prediking van de Reformatie

tot de Nadere Reformatie

in

Nederland.
(Historische ontwikkeling)
1. De prediking tot aan 1566.
1.1. Eerherstel van de prediking.
In de middeleeuwen werd er binnen de roomse kerk op verschillende
manieren gepreekt. Vlak vóór de doorbraak van de Reformatie neemt de
frekwentie van het preken toe 1 . Maar we kunnen niet spreken van een
regelmatige prediking als het belangrijkste en best verzorgde element in de
samenkomsten van de gemeente 2.
In de kloosters van allerlei orden zijn heel wat preken gehouden en
opgeschreven. Men zou deze prediking kunnen noemen 'intermurale
prediking . Ook ontstond de zgn. 'kansel dienst' met een eigen liturgische
orde, de pronaeus, die weldra los van de misdienst ging funktioneren en
rondtrekkende predikheren de gelegenheid bood zich regelrecht tot het
volk te richten . Verder ontwikkelde zich aan het eind van de middeleeuwen de 'volkspre diking'. Bedelmonniken uit de franciscaner, domini1. Zie: A. Niebergall a.a.0. S. 256, 252; R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in
nederland vóór de reformatie van ± 1500 tot ± 1580, blz. 411 w.; i d , Kerkgeschiedenis van nederland in de middeleeuwen, dl. II blz. 310w.; id., De zestiendeeeuwse nederlandse vóór-reformatische zielzorger in functie, blz. 4 w .
2. Bekend is de uitspraak van de kerkvergadering te Doornik 1366, waarin de
preek wel als een erkende plicht wordt gezien, maar tegelijk blijkt zijn verwaarlozing,
als het luidt: "Zo er pastoors waren die zelf niet preken konden dan zouden zij, op
zijn minst eens in de maand, iemand ontbieden die het in hun plaats zou doen", W.
Moll, Johannes Burgman I blz. 148. Al geldt deze verordening allereerst de zuidelijke
nederlanden, het was in de noordelijke niet beter gesteld. Ook in het bisdom Utrecht
lieten de parochiepriesters en andere predikers voor zich optreden, vgl. W.J.Kühler,De
prediking van Geert Groote, blz. 56.
3. A.M. Baaij geeft in "Jhesus Collacien" een analyse van een laatmiddeleeuwse
prekenbundel uit de kringen van de tertiarissen, zie vooral blz. 124-127.
4. VgL Rapport over de orde van de eredienst voor de Generale Synode der Geref.
Kerken, Middelburg, blz. 12.
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caner en augustijner orden preekten "auf den Straszen und Gassen der
Stadte und Dörfer, auch auf dem freien Feld - volkstümlich, derb,
zupackend, lebensvoll, anschaulich"5.
Doch in de parochiekerken en publieke samenkomsten van de
gemeente vormde het misaltaar met heel het offergebeuren het centrum
van de eredienst. Men achtte de preek bijkomstig en ondergeschikt .
Gewoonlijk onderscheidt men de middeleeuwse prediking in
scholastieke, mystieke en populaire prediking7.
In de scholastieke prediking werd een formalistische behandeling
gegeven van dorre, spitsvondige, theologische kwesties die in pro- en
contraredeneringen uiteengerafeld en in allerlei delen en onderdelen uitgewerkt werden . In de mystieke prediking vervluchtigde de heilshistorie
tot een immanent proces van de ziel, die door gelatenheid en geduld
'ontworden', d.i. haar bestaan verliezen moet om als een arm creatuur weg
te zinken in de ongeschapen afgrond en zo verenigd te worden met God. In
deze prediking werd in de regel een allegorische uitleg van de Schriften
toegepast . De populaire prediking voerde de mensen naar het terrein van
de moraal, was levendig, meer illustratief en indringend, stelde zonden en
deugden met schrille kleuren tegenover elkaar binnen een pelagiaans
kader 10 .
Ph.J.Huijser beweert: "Voorzover er in de Roomse kerk van dit
tijdvak sprake kan zijn van prediking, was het zeer beslist geen prediking
van het zuivere Woord Gods, geen prediking van Christus, van de genade en
van het geloof overeenkomstig de Heilige Schrift' .
Met de komst van de Reformatie treedt er ook in dit opzicht een
duidelijke wending op. Er wordt weer volop en allerwege gepreekt. Dit is
het eerste wat men doet en het laatste wat men nalaat. Men acht de preek
5. A. Niebergall, a.a.O. S. 245; vlg. S. 247.
6. VgL Ph. J. Huijser, De reformatie der prediking, blz. 4ev.
7. VgL A. Niebergall a.a.O. S. 244ff.; H. Hering, Die Lehre von der Predigt, S.
68ff.; G. Biemer, Verkündigung in der Geschichte der Kirche, in B. Dreher u.a.. a.a.O.
Bnd. IS. 31 Off.
8. Vgl. PhJ. Huijser a.w. blz. 8; G. Biemer a.a.O. S. 313ff.; Th. Charland, Artes
Praedicandi, p. 7ff, 225ev.
9. VgL G. Biemer a.a.O. S. 316uf.; A. Niebergall a.a.O. S. 248ff; Ph.J. Huijser a.w.
blz. 8. Deze mystieke prediking kon gevuld zijn met lijdens- en/of bruidsmystiek, zie: W.
Kremer, Een prediker uit de 15e eeuw, V. blz. 34.
10. Vgl. K. Dijk a.w. blz. 49; PhJ. Huijser aw. blz. 8; i&, De paraenese in de
prediking blz. 48vv.
11. De reformatie der prediking, blz. 6, 11, waar hij ook enkele voorbeelden geeft
van wat hij noemt het "diep verval", blz. 18 van de middeleeuwse prediking. VgL G.P.
Hartvelt, Tastbaar Evangelie, blz. 196 ev.
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het belangrijkste middel waardoor God zijn gemeente bouwt en mensen
tot geloof in de Verlosser Jezus brengt. De prediking is ook voluit uitlegging en konkretisering van het Woord van God, bevrijd uit de overheersing van traditie en filosofie. Met de Reformatie bloeide de prediking
op in ons land
en omgekeerd: toen hier weer uit en naar de Schriften
gepreekt werd, zette de Reformatie zich door!
1.2. Twee

volkspredikers.

We noemen niet alle predikers , die reformatorisch gezind waren
en reformatorisch getint
begonnen te preken in Nederland. We belichten
enkele representatieve figuren om de herleving van de prediking te illustreren.
Een groot aandeel, zo niet de grondslag voor de verheffing van de
prediking uit de deplorabele toestanden 1 5 hebben geleverd 'de broeders
des gemeenen levens'. Zij hielden op zon- en feestdagen collatiën die voor
ieder toegankelijk waren en de hoorders wilden brengen tot verzaking der
wereld, belijdenis van zonden en groei in het geloof . Deze 'preken'
hebben meegewerkt aan het bereiden van een bodem van meer bijbelkennis
en praktische vroomheid .
De stichter van de broederschap Geert Groote ging ook in dit
opzicht zijn geestverwanten voor . Zijn medekloosterlingen onderkenden

12. Onder ons land moet t.a.v. deze periode verstaan worden noord- en zuidnederland (= huidige België), vgl. E. A.D. Pichal, De Kerkreformatie in België, en O. J.
de Jong, De Hervorming in Nederland vóór en gedurende de 80-jarige oorlog: hoe te
kenschetsen? in: Rondom het Woord, 9e jrg. no 4, okt. 1967 blz. 32lw en 385vv.
13. Het gaat hier om grove historische lijnen naar de tijd van de Nadere Reformatie.
14. Onder 'reformatorisch' verstaan we hier nog het bredere begrip: de nieuwe
richting of beweging van herstel der roomse kerk toegedaan.
15. Vgl. voor de deplorable toestanden der prediking A. Troelstra, De toestand
der catechese in Nederland gedurende de vóór-reformatorische eeuw, blz. 134vv.; W.
Moll a.w. I blz. 147ev. De onkunde en daarmee de onbekwaamheid om te preken
waren groot Dit was mee de reden dat pastoors het preken na- of aan anderen
overlieten.
16. ad contemptum saeculi, ad confidentum peccata sua et religionis ingressum,
vgl. A. Troelstra a.w. blz. 147; Ph.J. Huijser, Deparaenese in de prediking, blz. 51ev.
17. Vgl. J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der
Nederlanden, blz. 3ev.; W. Jappe Alberts, Moderne Devotie,«blz. 6.
18. Zie voor de levensgeschiedenis van Groote: J. van Ginneken, Geert Groote's
levensbeeld, naar de oudste gegevens bewerkt; O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, blz. 65ev.
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zijn grote gaven en spoorden hem aan het evangelie te gaan verkondigen .
Hij doorloopt de opleiding tot prediker, laat zich tot diaken wijden en
ontvangt in 1379 van bisschop Floris van Wevelinchoven volmacht tot
preken.
Zijn eerste preken hield hij in zijn vaderstad Deventer . In het
begin preekt Groote in het latijn en alleen voor de geestelijken. In Amsterdam moet hij voor het eerst in het 'diets' gepreekt hebben voor het gewone
volk 22 . In allerlei steden treedt hij op 2 3 . Er is zelfs één bericht van zijn
verblijf in Zeeland waar hij vooral de woeker bestreden zou hebben 23a .
Machtig was de toeloop. Het volk hunkerde naar het brood des
levens. Wat het gewoonlijk voorgezet kreeg, was óf niets óf slappe kost. De
woorden van de prediker werden meestal door zijn leven ontkracht. Toen
Groote optrad, voelde het volk dat nu een man voor hen stond van heilige
ernst bezield en hoger geest vervuld. Dit was iets unieks2 . Zijn leven
onderstreepte zijn woorden. Soms konden de kerken zijn hoorders niet
bergen. "Men vergat zijn maaltijden, de vreugde en de zorgen des dagelijkschen levens en hing aan de lippen van den man, die dikwerf tweemalen op
denzelfden dag den predikstoel beklom, om twee en drie uren aanéén
leerredenen uit te spreken, welke men niet moede werd te hooren
.
Zijn tegenstanders wisten gedaan te krijgen dat hem in 1383 het
spreekconsent werd ontnomen. Slechts drie en een half jaar is Groote dus
openbaar opgetreden . Men is het er niet over eens wat de eigenlijke
reden voor dit preekverbod was. Enerzijds ziet men die in Groote's felle
kritiek op priesters en kloosterlingen, welke hun vijandschap opriep en hen
om opheffing van zijn preekvergunning deed verzoeken27. Anderzijds
wordt gewezen op zijn uitgangspunt dat zou liggen "in het rigoristisch,
laicistisch streven naar armoede, in de voorkeur voor de apostolische kerk
bij een (betrekkelijke) indifferentie voor de kerk der traditie, in de

19. Vgi. W.J. Kühler, De prediking van Geert Groote, biz. 53.
20. Een rang die nodig was om volgens de kerkelijke bepalingen te mogen preken,
vgL W. Molla.w. I blz. 150.
21. VgL J. van Ginneken a.w. blz. 218, vgL blz. 66 en 236.
22. Zie: W.J. Kühler a.w. blz. 60; J. van Ginneken a.w. blz. 240.
23. In o.a. Zwolle, Kampen, Utrecht, Leiden, Delft en Gouda.
23a. VgL W.J. Kühler a.w. blz. 60.
24. VgL id. a.w. blz. 57vv; W. Moll a.w. I blz. 151; J. van Ginneken a.w. blz.
237-239.
25. W. Moll a.w. I blz. 151.
26. VgL W.J. Kühler a.w. blz. 51.
27. Zo M. Goossens, Geert Groote, koL 1639; Ph.J. Huijser a.w. blz. 52; D. Nauta,
Geert Groote, blz. 117ev.
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kritische houding tegenover alles wat van het apostolische afweek, in de
subjectivistische waardeering der hiërarchie, in den spiritualistischen nadruk op de vita interior onder (weer betrekkelijke) verwaarloozing van
alles wat de vita exterior betreft" 28 .0.i. zal het één met het ander hebben
samen gehangen: zijn kritiek op de geestelijken kwam voort uit zijn spiritualistische en moralistische visie op het heil en de kerk. Pogingen tot
opheffing van het preekverbod leverden geen resultaat op. Geert Groote trok
zich gedwongen terug in het besloten leven van zijn gemeenschap. Het
edikt werd uitgevaardigd, dat voortaan alleen priesters zouden mogen
preken 29 .
Wanneer we op de inhoud van de preken van Groote ingaan30,
worden ons de volgende aspekten zichtbaar:
a. het is boeteprediking. Als een Johannes de Doper31 stond
hij onder het volk en ontzag niemand. Hij fulmineerde tegen de uitspattingen op zedelijk gebied, waaraan vele geestelijken zich schuldig
maakten, zoals simonie, ontucht, wraakzucht en tegen het invoeren van
ketterijen32. Een hele strafpreek is gericht tegen de geestelijken die in
ongeoorloofde gemeenschap met hun huishoudsters leven, waardoor de
kerk en de eer van God belaagd worden 3 3. Allen die in deze en andere
zonden leven, preekt hij "van den pijnen der hellen, van
den ordel ende van der uren des doets" 34 . Toch dreef hem de liefde tot
zijn hoorders. Want zij moesten eerst met vrees en beven voor God en het
jongste gericht worden vervuld, misschien zouden ze zich dan gaan bekeren
van hun kwade praktijken. Of liever, God zou hen door de ontreddering
vanwege de oordeelsaankondiging een 'inslag' geven tot betering des levens.
Deze nieuwe gezindheid moesten ze meteen in hun daden openbaren en
zich zo de verdiensten van een "vuriche wanderinghe" verwerven .
b. het is prediking van Christus ter navolging. ïn zijn brief De
28. J. Lindeboom, Geert Groote's preeksuspensie, blz. 124ev. Dezelfde gedachte
bij J. Reitsma a.w. blz. 2 en W.J. Kühler a.w. blz. 218vv.
29. Zie: W.J. Kühler a.w. blz. 222; J. Lindeboom a.w. blz. 117.
30. Een analyse van de bestaande preken geeft W.J. Kühler a.w. blz. 63-86 en
208-217, waarbij we ons hier aansluiten. In de literatuurlijst van'andere geraadpleegde
preken' vermelden we de preken van Geert Groote afzonderlijk.
31. Deze typering gebruiken W.J. Kühler a.w. blz. 217 en J.W. Gunst, Johannes
Pistorius Woerdensis, blz. 44.
32. VgL M. Goossens a.w. kol 1639ev.; Ph.J. Huijser a.w. blz. 52; J.W. Gunst a.w.
blz. 237; J. Lindeboom a.w. blz. 99; W. Jappe Alberts a.w. blz. 11.
33. Sermo contra Focaristas, in: Archief voor kerkelijke Geschiedenis, van N.G
Kist en H.J. Royaards I blz. 364-379, II blz. 307-395, VIII blz. 3-107.
34. Aangehaald bij W.J. Kühler a.w. blz. 69.
35. Vgl. id a. w. blz. 70; H. Jonker, En tóch preken, blz. 97.
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Paciencia
schrijft hij: "Altijd en bijna overal preek en leer ik, dat het
lijden van onzen Heer Jezus Christus steeds en voortdurend in ons hart
gekoesterd en overdacht moet worden, niet alleen opdat door het overleg
ons verstand er weet van hebbe, maar ook en méér nog, opdat het door iets
na te volgen van zijn folteringen, bespottingen en zielesmarten en daarnaar
te verlangen, die koestering en kracht ten leven in ons moge blijken: zóó
moeten wij in werk en daad Christus gelijkvormig worden. Want de wensch
en de begeerte met Christus iets te lijden, ja gekruisigd en verworpen te
worden, zoodra daartoe een gelegenheid zich vertoont, is het einde- en
hoofddoel der lijdensmeditatie. Daarom moeten wij bij de overdenking van
elk onderdeel van Christus lijden als uit den hemel een stem hooren: "Doe
en leeft zóó als ik" of: "Zoo heb ik voor u en om u geleden, opdat gij in
mijne voetstappen moogt treden
. De weg naar de zaligheid loopt,
volgens Groote, achter Jezus aan per crucem ad lucem. Zelfverloochening
is dan ook de eerste eis van het leven in Christus. Verder tekent Groote
Jezus vooral ais het vleesgeworden ideaal van de armoede, als het normatieve voorbeeld van het ascetische leven. Daarom wordt de armoede aan
kloosterlingen, maar ook aan alle christenen voorgehouden. Zo'n leven is
o o

rijk aan verdiensten . Toch staat dit niet gelijk met loondienst, want men
moet Christus navolgen uit liefde zonder op loon te letten, de goddelijke
vruchten van het nieuwe leven liefhebben en aan Gods gerechtigheid, die
men zo zwaar beledigd heeft, voldoen 39 .
c. het is moralistische prediking . In de navolging van Christus is
privaat eigendom wel toegestaan, maar men heeft nauwlettend toe te zien
op misbruik ervan. Groote liep het gevaar armoede niet meer te zien als
middel, maar als doel. Voorts beval hij boetedoeningen. In de lange preek
De matrimonio ziet hij het huwelijk als een hinderpaal om het koninkrijk Gods in te gaan. Dit alles loopt bij Groote evenwel niet uit op een
radikaal ascetisch leven. Soms veroordeelde hij de ascese onvoorwaardelijk.
Men is er niet met uiterlijke onthoudingen, wanneer het hart er buiten
blijft . Naar mate de vrome gezindheid ontbreekt, vermindert de waarde
der goede werken. Meermalen wekt Groote in zijn preken de mensen op
36. Deze brief komt voor in W. Mulder, Gerardi Magni Epistolae, nr. 62, blz.
232w, het volgende citaat staat op blz. 238.
37. De vertaling is van W.J. Kühler a.w. blz. 71; vgL J. van Ginneken a.w. blz. 246.
38. Vgl. W.J. Kühler a.w. blz. 71ev.
39. id. a.w. blz. 72ev.
40. Vgl. Ph. J. Huijser a.w. blz. 52.
41. Deze preek is opgenomen in: Archief voor kerkelijke Geschiedenis, van N.C
Kist en H.J. Royaards VIII blz. 155w.
42. Vgl. W. Kühler a.w. blz. 74-78.
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tot liefde jegens de naasten en tot het dienen van God in een leven van
dagelijkse werkzaamheid. Een mystiek bespiegelend leven wantrouwde hij.
Vanuit de 'angst Godes' trachtte Groote de mensen te brengen tot
een konsekwent en waardevol leven in de navolging van Christus. Centraal
staan in zijn boodschap echter niet het kruis en de opstanding, de verzoening en overwinning van Christus als de basis en de kracht van de
bekering en het nieuwe leven. Daarom bleef zijn prediking middeleeuws en
is ze moeilijk voluit reformatorisch te noemen, al heeft ze meegewerkt aan
de herleving van de prediking in ons land . Want de invloed van Groote
drong door. Vooral via de broederhuizen en scholen die in de centrale
steden werden opgericht Daar werd gepreekt, de bijbel in de landstaal
uitgelegd, soms achter gesloten deuren en in besloten kring, en hier werden
toekomstige predikers van Gods Woord gevormd!
Het preken van Groote, van hoe korte duur ook, was baanbrekend.
Tot nu toe was bijna nergens zo indringend Gods Woord verkondigd, zo
openlijk en scherp tegen de uitwassen van zijn tijd ingegaan en zo tot het
gewone volk, de leken' gesproken met de bedoeling om hen te
"mobiliseren om de kerk van Christus te redden". Tenslotte preekte
Groote in de volkstaal, goed verstaanbaar en begrijpelijk voor iedereen .
Dat was nieuw!
Naast de praktisch ingestelde 'broeders des gemeenen levens' hebben
ook mystici een aandeel geleverd in de opkomende prediking van deze tijd.
Het gaat deze mystieke stroming om "de lust en neiging tot een 'ynnich'
leven
. Men sprak van 'stichtige mensen', die ijverden voor een mystieke
devotie die aan de praktische devotie voorafgaat. Hoewel deze beweging
zich vooral op de hervorming van het kloosterleven en haar verinnerlijking
toelegde , had toch ook de prediking volle aandacht.
Bijzonder treedt Johannes Brugman als prediker op de voorgrond.
Want al wordt Jan van Ruysbroeck de doctor extaticus en de vader van de
nederlandse mystiek genoemd , hij heeft niet de titel van volksprediker
gekregen zoals dit wel het geval is met Brugman49. Daarom letten we hier
speciaal op zijn preekarbeid.
43. VgL Ph.J. Huijser a.w. blz. 52; W.J. Kühler a.w. blz. 217; D. Nauta a.w. blz.
118;W. Jappe Albertsa.w.,blz. 80.
44. VgL W. Moll a.w. I blz. 151w; J.W. Gunst a.w. blz. 45vv.
45. Vgl. J. van Ginneken a.w. blz. 237vv. (geciteerde woorden op blz. 249).
46. J. Reitsma a.w. (4e dr.) blz. 20.
47. id. a.w. blz. 22ev.
48. id. a.w. blz. 22; S.v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie2, Dl. 2, blz. 698.
49. Vgl. A.H. van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman O.F.M., blz.
43; T. Brandsma, Pater Brugman-Problemen, blz. 163; W. Moll a.w. I blz. 162, die
hem zelfs "de beroemdste" van alle reizende predikers in ons land uit die tijd noemt
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Omstreeks 1452 begint hij zijn preektournee's door ons landD . Een
geweldige ijver dreef hem. Na een goede tien jaar tastte een ziekte hem aan
die hem belet langer uit te preken te gaan 51 . De invloed van zijn preken
was groot. Een machtige reputatie ging vóór hem uit. Hij preekte op de
man af en schilderde met felle woorden de zonden en rampen. Soms sprak
hij lang, wel vijf uur achtereen . Zijn woorden hadden gezag tot in de
raadszaal van de overheden der steden, zodat ze verordeningen begonnen
uit te vaardigen tot verbetering van het gedrag der burgers 53 . Niet
tevergeefs drong Brugman aan op beoefening van liefde onder alle mensen
en weldadigheid tegenover de behoeftigen. Zonder twijfel was hij een
uitzonderlijk populair prediker onder het volk . Dit heeft hem naam
bezorgd tot op heden en zijn naam zelfs spreekwoordelijk gemaakt.
Moest W.Moll in 1854 schrijven dat voor ons bewaard is "een enkel
kloostersermoen, dat hij, (nml. Brugman, T.B.) te Amsterdam of elders
voor eene vergadering van begijnen of nonnen heeft gehouden, en waaruit
dus de vorm en toon zijner eigenlijke volkspredikatie niet dan bij gevolgtrekking gekend kunnen worden" 55 , welk sermoen Moll liet afdrukken en
bespreekt, en geeft hij daarna rïog vier fragmenten van sermoenen van Brugman met een sermoen over de volkomen bekering en over de lijdende Christus 5 6 , sindsdien zijn veel meer preken teruggevonden5 7 . Van den Hombergh
noemt 44 sermoenen en fragmenten, waarvan er zeker 22, misschien wel 35
zijn gehouden voor zusters. Ze stammen uit de laatste tijd van Brugmans
optreden en leven.5 8
De prediking van Johannes Brugman is als volgt te karakteriseren:
a. Het is allegorische prediking. Als voorbeeld nemen we het sermoen
50. Vanuit de stad Groningen werkt hij in deze provincie, in Friesland vooral rond
Bolsward, te Kampen, Deventer, Arnhem, Nijmegen, Middelburg, in 1458 in ZuidHolland speciaal te YGravenhage, in 1459 in Gelderland vooral te Zutphen, in 1462
te Amsterdam en Haarlem, in 1463 te Gaasterland en in 1464 te Kuilenburg.
51. F.A.Hv.d. Hombergh a.w. blz. 32w spreekt nog wel over "kleine preekreizen", blz. 41, maar acht het juist te stellen dat Brugman zich na 1464 voornamelijk
wierp op "het schriftelijk apostolaat", blz. 36.
52. Zie: F.AH.v.d. Hombergh a.w. blz. 19.
53. Vgi. id. a.w. blz. 24vv.; W. Moll a.w. I blz. 169ev.; 178ev.
54. Vgl. F.AH.v.d. Hombergh a.w. blz. 7, die aanwijst dat er heel wat legendevorming rond Brugman heeft plaatsgevonden, maar het feit van "zijn uitzonderlijke
én langdurige populariteit bij het volk", blz. 8, 43, 52, historisch onloochenbaar acht.
55. a.w. I blz. 179ev.
56. a.w. I blz. 182-194, 221-239, 239-241, 250-258, 313-317.
57. In de literatuurlijst van 'ander geraadpleegde preken' is een afzonderlijk overzicht van zijn preken opgenomen. Daarom is het onjuist, als W. Kremer, Een prediker
uit de 15e eeuw (VI), blz. 43 schrijft: "De enige preek, die wij kennen, handelt over . . .
Ps. 23."
58. a.w. biz. 90, 41; T. Brandsmaa.w. blz. 163, 168, 190.
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over de "Drie tafelen" naar aanleiding van Ps.23:5,59. Uiteengezet wordt
dat onze lieve Heer drie tafels heeft bereid. De eerste in de woestijn om
vijduizend mensen met vijf gerstebroden en enkele vissen te voeden. De
gerstebroden zijn de vijf boeken van Mozes. Die waren niet licht verteerbaar, want ze hadden dikke korsten. De tweede tafel bevatte betere kost.
Hierop was smakelijke kost, namelijk de Heilige Schrift.De derde tafel is
het heilig avondmaal, gemaakt van bloem en tarwe, dat is des Heren heilig
lichaam, waarvan men feestvierend een.heerlijke pannekoek maakte, namelijk het heilig sacrament. In het volgende deel van dit sermoen gaat
Brugman met het allegoriseren zomaar een heel andere kant uit. De drie
tafels zijn nu: de Heilige Schrift, het sacrament en de hemelse glorie. De
eerste tafel lezen we, de tweede geloven we en de derde hopen we .
b. het is mysticistische prediking. We geven ook hier een voorbeeld . "Mijn allerliefste", aldus Brugman tot kloosterzusters "gaat ge
niet elke avond met Jezus naar bed? En zo ge het doet, waarom wilt ge
dan een overspeler behagen? Ik zeg u in der waarheid: als Jezus komt en
vindt, dat een ander zijn plaats heeft ingenomen, zo zal hij zich terstond
met grote verontwaardiging van u afkeren en weggaan.. . Want het
beddeke van uw hart wil hij tot zijn geneugten alleen gebruiken en hij wil
geen vreemden toelaten, want hij is een veeleisende en teergevoelige
bruidegom en een enig minnaar, daarom wil hij uitsluitend door u bemind
worden" 62 .
c. het is doemprediking. Hierin komt Brugman overeen met 'de
broeders des gemeenen levens' en Geert Groote. Richtte hij zijn prediking
allereerst tot zijn kloosterbroeders en -zusters om hen de wantoestanden in
hun orden onder ogen te brengen en tot reformatie van hun ordelevenaan
te sporen , niet minder vermaande hij het volk met apokalyptische
59. Afgedrukt in W. Moll a.w. I blz. 222vv.
60. Zie voor andere verdoorgevoerde allegorieën: sermoen "Over een uitverkoren
schip, waar Jezus de stuurman is", en "Over de geboorte van Christus", A. van Dijk,
Verspreide sermoenen, blz. 121w en 89vv.; "Over den lijdenden Christus", W. Moll
a.w. I blz. 313-317. Ook F.A.H.V.& Hombergh spreekt van sermoenen "met allegorische of typologische uitleg", a.w. blz. 91; vgL Ph.J. Huijser, Het exempel in de
prediking, blz. 112w.
61. Weergegeven door Ph.J. Huijser, De reformatie der prediking, blz. 16.
62. Door deze en dergelijke preken wordt weerlegd het oordeel van Van den
Hombergh, die beweert: " Brugman's aanleg was blijkbaar niet mystiek," blz. 88.
Juister is het oordeel van W. Moll, dat Brugman duidelijk de mysticistische beschouwing was toegedaan, a.w.I blz. 98, vgl. St.G. Axter, Inleiding tot een geschiedenis van de mystiek in de Nederlanden, blz. 50, 121.
63. Vgl. T. Brandsma a.w, blz. 183; W. Kremer, Een prediker uit de 15e eeuw, III,
blz. 11.
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geladenheid op te houden met hun volkszonden, zoals dobbelen, kaarten,
ontucht, drankzucht en ontwijding van de heilige tijden enz. 64 . Hij stelt
allen voor het heilig oordeel van God en drijft zo de mensen tot een
waarachtig christelijk leven. Dat bleef niet zonder gevolg!
Al kan van de prediking van Brugman niet gezegd worden dat ze de
inzet vond in Gods genade, in de verzoeningen overwinning van Christus dat zal eerst met de Reformatie doorbreken - , wel werkte zijn prediking
uit, dat het volk almeer preek-minded werd . Hier en daar werden
bekende predikers uitgenodigd om te spreken en stelden pastoors, die
zichzelf minder geschikt achtten of te gemakzuchtig waren, parochiepredikers aan 66 .
1.3. Kritische prediking61.
De volksprediking opende de mogelijkheid zich direkt tot het volk
te richten, wanneer men iets onder hun aandacht wilde brengen of bij en
door hen wilde bewerken. Hiervan maakten die predikers gebruik, die
allerlei kritiek op de roomse leer en praktijk wilden spuien. Was in de
volksprediking speciaal het verworden leven van het volk en de geestelijkheid onder het gericht gesteld, in de preken van de volgende periode
richtten kritiek en oordeelsaankondiging zich bijzonder op de kerk zelf
wegens haar onbijbelse leer en praktijken.
Deze kritische prediking werd geboren uit en gevoed door o.a. de
beweging van de zgn. humanisten en vooral van de onder deze humanisten
opgekomen sacramentariërs68. Zij oefenden bijzonder kritiek uit op de
roomse sacramentsleer met de offer- en transsubstantiatietheologie. Zelf
gaan ze sterk in de richting van de louter symbolische zin van het
sacrament. Zo is niet de aflaat, maar allermeest de mis het strijdpunt in
Nederland geworden69. Al waren deze humanisten i.c. sacramentariërs in de
64. Vgl. W. Moll a.w. I blz. 167vv.; F.J. Domela Nieuwenhuis, Johannes Brugman,
biz. 436; I\A.H. v.d. Homburgh a.w. blz. 23vv; W. Kremer a.w. I, nlz. 395; II, blz. 3; V,
blz. 34.
65. Vgl. W. Moll a.w. I, blz. 176; W. Kremer, Een prediker uit de 15e eeuw, blz. 51ev.
6 6 . Vgl. W.J. Kühler a.w. biz. 56.
67. Ook G.Biemer a.a. O.S. 317 spreekt van "Zeitkritische Predigt im Spatmittelalter".
68. Deze worden ook wel bijbelse of christelijke humanisten genoemd en beschouwd als een categorie binnen de humanisten, vgl. L.G. Rogier, Geschiedenis van
het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw-*, DL1 blz. 98ev. In de
naam sacramentariërs wordt direkt duidelijk in welke richting hun kritiek gaat.
Daarom gebruiken we deze naam hier.
69. Zie: R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, DU blz. 19; J. Reitsmaa.w. blz.
49
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eerste plaats wetenschapsbeoefenaars en geen predikers 70 , toch hebben
hun opvattingen weerklank gevonden onder het volk en begon in de
prediking de kritiek op de mis door te klinken. Eerst uitte men zijn
afwijkend gevoelen in geestverwante kringen, zoals Sartorius te Haarlem en
Amsterdam, Gnapheus te Den Haag, Canirivus te Delft en Van de Eist te
Amsterdam en Leiden71, langzaam waagden predikers hun gedachten ook
openlijk aan het volk door te geven, zoals Spengenberg te Groningen,
Wouter te Utrecht en Faber in Friesland72. "Zij bewijzen dat uit de kring
der geestverwanten van GANSFORT en ERASMUS nu en dan zuiverder
denkbeelden en zedeleer, dan de kerk aanbood, ook onder de aandacht van
de menigte werden gebracht
. Uit deze kring7 stamt hoogstwaarschijnlijk de bundel 'Sermonen op alle de evangeliën' van 1520 75 . Het
kritische geluid komen we overal in deze bundel tegen: ten aanzien van het
aanroepen der heiligen76, de verdienstelijkheid der goede werken met betrekking tot de zaligheid77, het avondmaal als offer en niet als teken van
Christus' liefde en als zegel van de belofte van de vergeving der zonden7 8,
verplichte vasten, wat genade zou verdienen enz. en ons treft hoe 'm deze
sermoenen keer op keer de uitleg van de Schriften domineert!
Een krachtige stuwing kreeg de kritische prediking ook vanuit de
doperse beweging. Omstreeks 1530 doet het anabaptisme zijn intrede in de
Noordelijke Nederlanden7 . Als fanatieke, profetische en apokalyptische
geladen predikers begeven de doperse leiders zich onder het volk en preken
de mensen met grote gloed en onstuimig vuur de doorbraak van een
nieuwe tijd en een nieuwe leer. Chiliastisch en rigoristisch breken zij met
de tot nu toe overgeleverde en in de roomse kerk geldende dogma's. Zij
moeten niets hebben van een hiërarchisch geleed priesterschap. Zij
70. Zoals Wessel Gansfort, Erasmus, Cornelis Hoen, Hinne Rode en Agricola.
71. Vgl. L.J. Rogier a.w. blz. 99w.; J. Lindeboom, De confessioneele ontwikkeling der reformatie in de Nederlanden, blz. 36vv.
72. Vgl. ida.w. blz. 37.
73. J. Reitsmaa.w. blz. 28; vgl. R.B. Evenhuis a.w. blz. 20vv.
74. Aldus J. Lindeboom a.w. blz. 37ev.
75. Zie voor volledige titel van deze bundel de afzonderlijke lijst van 'andere geraadpleegde preken' in de literatuuropgave. De bundel is uitgegeven door J.G.R. Acquoy.
Men heeft op grond van de tekst, zie blz. 473, de devoot Niclaes Peetersz. voor de schrijver gehouden, maar anderen hebben dit betwijfeld, zie J. Lindeboom a.w. blz. 37 noot
4.
76. a.w. blz. 15,65.
77. a.w. blz. 60.
78. a.w. blz. 357vv.
78a. a.w. blz. 5w.
79. Zie voor de namen Anabaptist, Wederdoper, Bondgenoot en Doopsgezing J.
Reitsmaa.w. blz. 50.
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beschouwen zichzelf als de enig ware gelovigen die geroepen zijn het rijk
van God op aarde te verwerkelijken en alle ongelovigen, dat zijn de nietwederdopers, van de aardbodem te verdelgen80. Radikalistisch en revolutionair wilden ze de strukturen der samenleving veranderen en het konink01

rijk der hemelen konkrete gestalte in deze wereld geven . Middelpunt van
de beweging in Nederland werd vooral de stad Amsterdam. Hier begon Jan
Volkertsz. Trijpmaker de profetieën van Melchior Hoffmann, de vader van
de hele beweging, onder het volk te brengen. In 1530 stichtte hij er een
doperse gemeente, waar de Bijbel gelezen en besproken werd en het brood
gebroken, niet als sacrament maar ter herdenking van het lijden des Heren.
In 1531 werd hij onthoofd . Hetzelfde jaar verscheen Hoffmann zelf in
Amsterdam. Velen werden door hem herdoopt. Jan Matthijsz. volgde
Trijpmaker op. Hij stelde eigen inwendig licht boven de uitwendige
openbaring der Schriften. Hij noemde zich de tweede Henoch die vlak aan
Jezus' komst zou voorafgaan. In 1533 zond hij zijn 12 apostelen twee aan
twee uit om in de Nederlanden de leer van het nieuwe Jeruzalem te
prediken0 . De Leidse kleermaker Jan van Leiden riep de stad Munster uit
tot het nieuwe Sion. Allerlei excessen treden op zoals de naaktloperij in
Amsterdam. Na de bloedige ondergang van het Sionsrijk te Munster en de
mislukte aanval op Amsterdam , werden de wederdopers door krachtig
ingrijpen van de overheden ter plaatse uiteengeslagen. Saambindende
kracht en leidende invloed gingen uit van Menno Simons, voorheen pastoor
te Witmarsum en vanaf 1536 strijder voor de doperse overtuiging85. Hij
wist de antinominiaanse en revolutionaire elementen in de beweging terug
te dringen en meer accent te leggen op gematigdheid en praktisch christendom 86 . Al bezitten we van hem "geene eigenlijk gezegde predikatien" 87 ,
verschillende van zijn boeken geven er blijk van door de praktische aanpak
en direkte aanspraak omgewerkte of uitgebreide preekstof te zijn. Daarom
80. Vgl. J. Lindeboom a.w. blz. 31 ev.
81. Vgl. Christelijke Encyclopedie2, DL II blz. 477; L.J. Rogier a.w. blz. 107ev.
82. Zie: J. Reitsmaa.w. blz. 49; L.J. Rogier a.w. blz. 109ev.
83. Voor de uitbreiding van de doperse beweging in andere delen van de Nederlanden, zie men L.J. Rogier a.w. blz. l l l e v .
84. Vgl. O. J. de Jong a.w. blz. 95 -97.
85. Zie over zijn levensloop, H.W. Meihuizen, Menno Simons, blz. 6w. Het was
ons niet mogelijk het boek van Chr. Bornhauser, Leben und Lehre Menno Simons,
hier nog te verwerken, omdat het uitkwam na het gereedkomen van onze studie.
86. Vgl. J. Reitsma a.w. blz. 56w; H.W. Meihuizen a.w. blz. 5ev., 19; O.J. de
Jong a.w. blz. 99; W. Balke, Calvijn en de doperse radikalen, blz. 209, die op blz. 1-5
ook een karakteristiek geeft van de hele doperse beweging.
87. J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de
Protestantse Kerk van Nederland, blz. 23.
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kan naar analogie van zijn publikaties gezegd worden dat zijn preken wel
van praktische inslag zullen zijn geweest, meer op mijding en ingetogenheid
dan op geweld en protest ingesteld88.
1.4. Op zichzelf staande predikers.
Er kunnen ook verschillende op zichzelf staande figuren onder de
optredende predikers genoemd worden die de herleving en hervorming der
prediking hebben voorbereid. Meestal waren het priesters die tot een breuk
met de roomse on
leer kwamen. Men heeft ze wel aangeduid als 'nationaalgereformeerden' . We noemen van hen:
a. Johannes Pistorius.
Tijdens zijn verblijf op de Hieronymusschool van de 'broeders des
gemeenen levens' te Utrecht kwam hij in aanraking met de Bijbel die hier
in de moedertaal gelezen en verklaard werd . Hier maakte hij kennis met
de verkondiging van het evangelie . Als hij in 1520 naar Woerden, zijn
geboortestad, gaat, laat hij dan ook niet na het gehoorde evangelie uit te
strooien , in de funktie van koster en schoolmeester. Op aandrang van
zijn vader laat hij zich tot priester opleiden en wijden93. In 1522 wordt hij
pastoor te Jacobswoude, waar hij met het celebreren van de mis stopt en
alle aandacht gaat besteden aan de prediking en onderwijzing van de jeugd.
Zo was Jacobswoude één van de eerste plaatsen in Holland waar de nieuwe
leer regelmatig en openlijk van de kansel werd verkondigd . Begin 1523
komt Pistorius als één van de zes pastoors ter plaatse te Woerden. Hij wilde
ook hier niets dan het evangelie verbreiden en zo voortbouwen op het
fundament in 1520 gelegd9^. D e Utrechtse hoge geestelijkheid echter
greep in, zette hem gevangen, maar waarschijnlijk was de slotvoogd hem
welgezind, want die liet hem vrij, waarna Pistorius naar Wittenberg
vluchtte. Dit bezorgde hem later de aanklacht een lutheraan te zijn, wat hij
ontkende; hij had zelfs in Wittenberg geen ontmoeting met Luther
gehad . Na drie maanden is hij weer in Woerden, wordt er met open
88. Zie voor deze praktische aanpak en direkte aanspraak, H.W. Meihuizen a.w.
biz. 163w.
89. VgL L.J. Rogier a.w. biz. 102; J. Lindeboom a.w. biz. 47 en O.J. de Jong a.w.
biz. 108ev.
90. VgL J.W. Gunst a.w. biz. 44w.
91. id a.w. biz. 52.
92. id a.w. biz. 70.
93. id a.w. biz. 86.
94. id a.w. biz. 95, lOOev. Pistorius heeft volgens J.W. Gunst maar vier missen in
heel zijn loopbaan bediend, a.w. biz. 100.
95. ida.w. biz. 109.
96. ida.w. biz. 126w.
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armen ontvangen en gaat rustig voort met het preken van het evangelie van
de verzoening in Jezus Christus. Doch weldra moet hij opnieuw door
maatregelen van de Utrechtse geestelijkheid de stad verlaten. Dan reist
Pistorius door heel Holland, preekt te Delft, Loosduinen en Haarlem, waar
hij o.a. kontakten legt met Hoen, Gnapheus en Wouter. Hij legt zijn
ambtsgewaad af, voorziet in eigen levensonderhoud als bakker en blijft
preken, vooral in huizen (een soort konventikels), hoewel hij het liefst
in een kerkgebouw voorging . Toen de aflaathandel ook Woerden bereikte, trof Pistorius maatregelen. Hij wilde zelfs in de kerk een mis lezen
om het hele volk bijeen te krijgen en voor de reformatie te winnen. Het
werd zijn laatste mis. Spoedig wordt hij gevangen genomen en ter dood
gebracht.
Johannes Pistorius liet ons geen preken na. Gelet op zijn algemene
aktiviteiten en de getuigenissen daarover kan bij benadering gezegd, dat
zijn prediking was:
1.
Kritische prediking: hij wees op de misbruiken, fouten en
dwalingen onder geestelijkheid en leken en verzette zich tegen
zoveel formalisme in de roomse kerk; hij verwierp de roomse
hiërarchie, de aflaathandel, de goede werken als grond voor de
genade, zodat men hem een lutheraan noemde, maar ten
onrechte; Pistorius ging een eigen weg99.
2.
Boeteprediking: volgens Gnapheus was hij geweldig in het
vermanen te Jacobswoude; niet anders deed hij later in
Woerden; met kracht wees hij de zonden van zijn dagen aan
en riep terug tot Gods Woord
.
3.
Bijbelse prediking: overal deed hij de Bijbel open en ontplooide de banier van het evangelie
.
4.
Christuspreóiking: Pistorius prees Christus aan als de enige
weg tot zaligheid en tot een leven van heiliging; geen aflaten,
geen boetedoeningen, geen 'willige' werken kunnen de zondaar met God verzoenen; alleen het bloed van Jezus Christus
reinigt van alle zonden en deze Heiland moet door het geloof
aangenomen worden; dit stond centraal in zijn prediking en
was een 'nieuw' geluid en een 'nieuwe' leerl02; vandaar dat
97. Vandaar zijn bijnaam Jan de Bakker.
98. Vgl. J.W. Gunst a.w. blz. 142vv, 179ev; L.J. Rogier a.w. blz. 100.
99. Vgl. J.W. Gunst a.w. blz. 89, 181w, 129w; F.L. Rutgers, Calvijns invloed op
de Reformatie in de Nederlanden, blz. 34; J. Reitsma a.w. blz. 37ev.
100. Vgl. J.W. Gunst a.w. blz. 98, 109.
101. id a.w. blz. 207ev.
102. ida.w. blz. 89,109.
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J. W. Gunst hem noemt "de eerste prediker der Reformatie in
Woerden, en één der eersten in Holland"!03.
b. Angelus Meruia
Van jongsaf was Meruia bestemd voor de beoefening van de theologie en voor de studie in het kanonieke recht. Tijdens zijn verblijf te Parijs
komt hij in aanraking met de Bijbel en ontmoet er o.a. Calvijn. In 1508
keert hij terug naar Nederland. Hij moet niets hebben van de scholastieke
theologie. In 1511 laat hij zich in Utrecht tot priester wijden en bedient op
4 mei de mis in zijn geboortestad den Briel. Hij wordt aangesteld tot
openbaar notaris op apostolisch gezag en 'canoniek' te den Briel. Ondertussen gaat hij voort niet zijn studies en leest veel in het N.T. naar zijn
oorspronkelijke griekse taal 1 ? 4 . Op 48-jarige leeftijd wordt Meruia pastoor
te Heenvliet en begint er trouw en regelmatig de Schriften, die hem meer
en meer dierbaar worden, te verkondigen. Hij ontdekt dat de leer en het
leven van de roomse kerk niet zijn wat ze moesten zijn
. Meruia erkent
alleen het gezag van het Woord Gods en predikt dit vrijuit 106 . Reeds in
1540 staat hij onder verdenking een verbreider der nieuwe leer te zijn.
Desondanks gaat hij rustig verder met zijn werk. In maart 1553 is het
konflikt zover dat inquisiteur Sonnius onverwacht op zondag onder zijn
gehoor in de kerk is. Gelijktijdig worden zijn uitgeschreven preken in
beslag genomen 107 . Allerlei processen, gevangenneming etc. volgen. In
1557, op 75-jarige leeftijd, wordt Meruia ter dood veroordeeld en sterft
vlak voor de terechtstelling.
Ook van zijn preken bleef niets bewaard 10 8 .Binnen het geheel van
zijn optreden is het mogelijk zijn prediking als volgt te typeren: Meruia
oefende kritiek op de onschriftuuriijke dwalingen in de roomse kerk ° ,
hij ijverde voor een sobere eredienst, ontdaan van allerlei overdadig ceremonieel 110 ; het ging hem om de prediking van Gods Woord waardoor de
gelovigen moeten vermaand tot boete en verzekerd aangaande de vergeving
van hun zonden
; daarom moest hij niets hebben van aflaat en heiligen-

103. id a.w. blz. 72; Oudheden en Gestichten van Rhijnland, blz. 313.
104. Vgl. W. Moll, Angelus Meruia de Hervormer en Martelaar des geloofs
1530-1557, blz. 8-18.
105. id a.w. blz. 19w. Hij ziet vele dwalingen in zijn kerk, a.w. blz. 23.
106. ida.w. blz. 24.
107. id a.w. blz. 92vv.
108. Zie noot 133.
109. Vgl. W. Moll a.w. blz. 23.
110. ida.w. blz. 43.
111. id a.w. blz. 36.
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verering en legt hij volle nadruk op het geloof en de rechtvaardiging door
het geloof112.
Zo zien we Meruia staan op de overgang naar de voluit reformatorische prediking van de verzoening in Christus door het geloof in zijn
beloftevol evangelie.
1.5. Calvinistische predikers.
De invloed van Calvijn begon almeer veld te winnen in Europa en via
de Zuidelijke Nederlanden ook in de Noordelijke. Predikers, gevormd op
de akademie van Genève en gezeten onder het gehoor van de prediking van
Calvijn zelf als hij in de St. Pieter Gods Woord bediende, zwermden uit
naar alle streken o.a. naar deze lage landen. Preken van Calvijn werden hier
weldra vertaald en bekend
.
Ook hier releveren we de preekarbeid van enkele representatieve
calvinistische predikers, eerst in Zuid-Nederland en daarna in het Noorden,
omdat dit de chronologische orde is in de opkomst van het calvinisme
.
a. In Zuid-Nederland.
Eén van de eerste steden die voor het calvinisme werd geopend, was
Doornik
. Er heersten ergelijke misstanden onder de geestelijkheid zoals
het openlijk leven in concubinaat en de verwaarlozing van hun ambtelijke
plichten. "Dit alles maakte de stad rijp voor de Reformatie. Het Lutheranisme, de Wederdoperij en het Calvinisme wonnen er achtereenvolgens hun
aanhangers en betreurden er hun martelaars
.
In 1544 was er een kleine gereformeerde gemeente ontstaan die
behoefte had aan een eigen prediker en leider. Het oog viel op Pierre Brully
die Calvijn in 1541 was opgevolgd als predikant van de franse vluchtelingengemeente in Straatsburg
. Men verzocht hem naar Doornik te
komen, welk verzoek hij inwilligde. Met aanbevelingsbrieven van M. Bucer
verscheen hij in de stad in 1544. Hij werd haar eerste gereformeerde
predikant en tegelijk "de eerste calvinistische prediker in de (Zuid-)
112. id a.w. blz. 28vv, vgl. blz. 74; J. Lindeboom a.w. blz. 50.
113. Zie: Ph.J. Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 58; F.L. Rutgers a.w.
blz. 20, 155ev. Vgl. voor de prediking van Calvijn, C. Veenhof, Calvijn en de
prediking, blz. 49vv.
114. Zie noot 12; vgl. J. Reitsma a.w. blz. 89vv, S. van der Linde, Calvijn en
Nederland, blz. 198.
115. Zie J.C.H, de Pater, De opkomst en de ondergang van het calvinisme in de
stad Doornik, blz. 3; id, Guidode Brés en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis, blz. 6;
O.J. de Jonga.w. blz. 109.
116. J.C.H. de Pater a.w. blz. 6.
117. Zie: Christelijke Encyclopedie2, DL2 blz. 39, 482.
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Nederlanden" . In september 1544 begon hij te preken en het avondmaal te bedienen op schriftuurlijke wijze. Ook maakte hij een korte
preektournee naar omliggende steden als Rijssel, Valenciennes, Dounai en
Atrecht
. Vervolgens wilde hij via Antwerpen terugkeren naar Straatsburg, maar opnieuw deed Doornik een beroep op hem en hij bezweek
opnieuw voor de aandrang van deze gemeente. Spoedig wordt hij echter te
Doornik gevangen genomen en nog geen jaar na zijn komst op de brandstapel verbrand 120 . In de omgeving vormden zich waarschijnlijk als vrucht
op de prediking van Brully in het geheim gemeenten. Hoe dit precies in
zijn werk ging, onttrekt zich aan onze nasporingen12 A. Wel bleek de nieuwe
beweging en leer vooral bij vele jongeren aan te slaan. Uit hen komen spoedig
nieuwe predikers voort zoals Guido de Brés en Petrus Dathenus 122 .
Guido de Brés werd in 1522 te Mons in Henegouwen geboren en
later opgeleid tot glasschilder. Door het lezen van de Bijbel komt hij "tot
de overtuiging, dat de Rooms-Katholieke Kerk ver was afgeweken van de
eenvoud en zuiverheid der eerste Christengemeente en dringend behoefte
had aan reformatie op schriftuurlijke grondslag
. Hij keerde toen deze
kerk de rug toe en schaarde zich aan de zijde der hervorming. In 1548
moet hij vluchten. Na vele zwerftochten om aan zijn vervolgers te ontkomen en na zijn theologische vorming in Londen, Lausanne en Genève
komt hij als calvinistisch prediker in de Nederlanden terug en treedt in elk
geval in 1560 te Doornik als geordend predikant o p 1 2 4 . Tussen 1552 en
'56 had hij al te Rijssel, in zijn geboortestad en in Valenciennes 5
gepreekt, maar dat was tijdelijk. In Doornik hield hij onder de schuilnaam
Jerome geregeld samenkomsten, ook onder de vooraanstaanden, die hij
voor de gemeente trachtte te winnen om zo invloed te kunnen krijgen op
het stadsbestuur. "Maar deze voorkeur voor de hoger geplaatsten gaf in het
kerkje-onder-het kruis een zekere wrijving
. De sajetwever Robert du
Four die onder het eenvoudig deel van de gemeente een zekere naam had

118. J. Reitsma a.w. blz. 70. VgL J. Lindeboom a.w. blz. 57.
119. VgL J. Reitsma a.w. blz. 70; O.J. de Jong a.w. blz. 109.
120. Vgl. ida.w. blz. 109.
121. Vgl. D. Nauta, Het Calvinisme in Nederland, blz. 19.
122. Vgl. O.J. de Jong a.w. blz. 110.
123. J.C.H. de Pater a.w. blz. 3; vgL L.A. van Langeraad, Guido de Bray, blz.
lOw, 169.
124. Vgl. J.GH. de Pater a.w. blz. 4vv.; Christelijke Encyclopedie2, DL 2 blz. 22;
LA. van Langeraada.w. blz. 21w.
125. Vgl. LA. van Langeraad a.w. blz. 13ev.
126. J.GH. de Pater a.w. blz. 7.
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als lekenprediker en waarschijnlijk ook gedreven werd door naijver, omdat
de Brés geordend en theologisch geschoold was, pleitte voor openbaarheid
en openlijk optreden. De Brés vreesde dat zo de gereformeerden op één lijn
gezet zouden worden met de wederdopers. Terecht, want de overheid
greep in bij de akties van du Four. Een hevige vervolging brak los. Du Four
moest vluchten, maar de commissarissen ontdekten dat niet hij de voornaamste leider was doch een zekere Jerome. De Brés poogde nog via een
'geloofsbelijdenis' de overheid en de landvoogdes te overtuigen dat
calvinisten geen wederdopers waren, maar tevergeefs. Ook hij moest de
wijk nemen en onderduiken in 1561. Twee jaar later echter preekt hij
alweer in de buurt van Doornik, duikt vervolgens op in Frankrijk, wordt in
1566 te Antwerpen en in 1567 te Valenciennes beroepen. In de laatste
stad wordt hij gevangen genomen en veroordeeld tot de dood door de
strop 7 . Van De Brés zijn wel verschillende geschriften bewaard gebleven,
maar van hem is ons geen enkele preek nagelaten 128 . Mogen we aannemen
dat zijn preken in dezelfde lijn lagen als zijn geschriften en deze exemplarisch zijn voor zijn preekaktiviteit, dan zullen zijn preken vanuit de
Heilige Schriften de roomse dwalingen aangewezen, de doperse dweperijen
afgewezen en de verlossing door het bloed van Christus in het geloof op
Gods beloften voorgesteld hebben. Zijn preking kan van hieruit getypeerd
als door en door gereformeerd129.
Tenslotte willen we wat Zuid-Nederland betreft nog aandacht
besteden aan de prediker Petrus Dathenus. Hij is in 1531 of'32 geboren te
Mont-Cassel in Vlaanderen130. In de roomse religie opgevoed, wordt hij in
het Carmelietenklooster te Yperen opgenomen. Hier wordt hij reeds in
1550 voor het calvinisme gewonnen, verlaat het klooster en begint het
zuivere evangelie te prediken te Kortrijk, Poperingen en misschien ook in
zijn geboorteplaats Mont-Cassel131. Na een verblijf in Engeland (Londen,
1550-'54), in Duitsland (Frankfort a/M, 1555-'62) en in de Paltz (Frankenthal, 1562-'66) keert hij terug naar Vlaanderen waar het calvinisme
intussen diepe wortels had g e s c h o t e n . Op 29 september 1566 preekt
hij 's morgens en 's middags te Gent, waar hij in het vervolg als vaste
predikant optreedt. Van hieruit ondernam hij reizen naar andere steden en
leverde zijn bijdrage aan de opkomende hagepreken, maar daarmee zijn we

127.
128.
129.
130.
131.
132.

Vgl. id a.w. blz. 12; LA. van Langeraad a.w. blz. 24w.
Zie voor de geschriften van De Brés L. A. van Langeraad a.w. blz. 88w.
VgL id a.w. blz. 169w; J. Lindeboom a.w. blz. 61.
Vgl. Th. Ruys, Petrus Dathenus,blz. 4ev.
Vgl. ida.w. blz. 6, 8, 10.
Vgl. idaw. blz. 57ev.
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in een volgende periode aangeland. Ook van Dathenus zijn ons geen preken
bekend 133 . Hij was in Gent een gezien prediker die openlijk tegen roomse
dwalingen inging en duidelijk de boodschap van de verzoening en rechtvaardiging in Christus liet h o r e n 1 .
b. In Noord-Nederland.
Langzaam drong vanuit het zuiden het calvinisme ook door naar het
noorden 135 . Zo preekte Dathenus vanuit Vlaanderen in Vlissingen, Middelburg en Zierikzee 136 . Hermannus Moded preekte vanaf 1560 niet alleen in Antwerpen e.o., maar ook te Breda, 's Hertogenbosch, Gorinchem
en Maastricht
. Ook doet het calvinisme vanuit Emden zijn intrede in de
noordelijke Nederlanden. Te Leeuwarden in 1540 en later te Groningen
preekt Stephanus Sylvius en levert er openlijk kritiek op het vagevuur, het
gebruik van beelden en tekent bezwaar aan tegen de transsubstantiatieleer 3 8 . In het voorjaar 1559 komt Adriaan van Haamstede werken in
Groningen, West-Friesland, Holland en Overijssel. Vanuit Emden wordt in
1558 Nico laas Carinaeus als predikant naar Amsterdam en Alkmaar gezonden 1 3 9 .
Over de vorm (lengte en architektuur) en inhoud van hun prediking
valt niets naders te zeggen, wegens het ontbreken van preken uit deze tijd.
We kunnen alleen vanuit het geheel van hun optreden de aard van hun
prediking aangeven. Niet alle gezonden en optredende predikers waren
voldoende geschoold en niet alle gemeenten waar ze kwamen arbeiden,
waren in volle zin des woords calvinistisch gezind en geaard1 , toch was
in sterke mate te merken de terugkeer naar de eenvoud van Gods Woord.
Dit zal in de preken tot uiting zijn gekomen. Het Woord werd gelezen, lag
open op de preekstoel en werd nader uitgelegd. Vanuit dit Woord durfde
men kritiek oefenen op de roomse leer en praktijk, naar dit Woord werd
het werk van Christus voluit gepreekt, de vrije genade Gods voorgesteld en
133. J. Hartog a.w. blz. 17 en J. Wiarda, Huibert Duifhuis, blz. 60 schrijven dit
ontbreken van preken uit de 16e eeuw toe aan het "afwisselend verblijf der predikers
en de gewoonte om te improviseren" (Hartog). We kunnen ook wijzen op het feit dat
de geschriften van reformatorische predikers bij hun gevangenneming vaak in beslag
werden genomen en soms ook verbrand, vgL W. Moll a.w. blz. 94; J.C.H. de Pater a.w.
blz. 11.
134. VgL Th. Ruys a.w. blz. 64, 62ev.
135. Vgl. Th. Ruys a.w. blz. 9.
136. Vgl. ida.w. blz. 71.
137. Zie: Christelijke Encyclopedie2, DL 6 blz. 278ev.; D. Nauta a.w. blz. 25.
138. VgL Christeüjke Encyclopedie2, DL 6 blz. 300.
139. Vgl. D. Nauta a.w. blz. 25ev.
140. Vgl. id a.w. blz. 29.
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de weg van behoud door het geloof aangewezen. Dit moet als beslissende
faktor voor het wezen en de groei van het calvinisme worden aangemerkt 141 . Juist deze prediking riep het ingrijpen van de rooms-gezinde
overheden op en veroorzaakte de vervolging van de gelovigen die in het
geheim trachtten samen te komen en de prediking te kontinueren, hopend
op betere tijden wanneer zij te voorschijn konden treden om het gemeentelijk leven verder rondom de prediking te organiseren en te verstevigen.

141. VgjL id a.w. blz. 9; T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, blz. 155ev.; C
Trimp, Actualiteit der prediking, blz. 5.
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2. Hagepreken rond 1566.
2.1. Het ontstaan van de hagepreken
In december 1565 werd het verbond der edelen opgericht, dat op 5
april 1566 een smeekschrift de landvoogdes Margaretha aanbood om algehele opheffing van de godsdienstplakkaten te verkrijgen . De consistories
en de predikanten van de in het geheim gevormde en samenkomende gereformeerde kerken hadden aan deze aktie meegwerkt. Na de aanbieding
ervan toonde de landvoogdes een zekere mildheid tegenover de aanhangers
van de nieuwe leer. Ze beloofde moderatie der plakkaten uit te vaardigen.
Haar min of meer weifelende houding wekte grote verwachtingen. Talrijke
uitgewekenen keerden terug. "In de Nederlanden deden de kerke raden
inmiddels, alsof de plakkaten waren opgeheven en zij begonnen overal
buiten de steden in het openbaar te prediken: de hagepreken namen
m.a.w. een aanvang . Men beëindigde de samenkomsten in het verborgene en schaarde zich onder de openbare prediking, aanvankelijk in het open
veld graag in de buurt van wat struiken en bomen, later ook binnen de
muren van de steden3. Men wilde de regering laten zien hoe groot toch wel
de menigte was die de zijde der gereformeerde religie had gekozen4. De
aanhang was ook zo gegroeid dat het niet meer mogelijk bleek in partikuliere huizen e.d. bijeen te komen. Mochten de predikanten nog wat bezwaar
maken tegen de openbare samenkomsten, in de gemeenten zette men door.
"Op onderscheidene plaatsen schaarden zich duizenden onder het gehoor
van de hagepredikers, die onvermoeid, meermalen dag aan dag, het Evangelie van de genade Gods verkondigden"5. Dit alles maakte grote indruk op
de roomsen die in een gedrukte stemming verkeerden. Men spreekt wel
over 'het wonderjaar 1566' 6 .
Hagepreken noemde men deze samenkomsten, naar de uitdrukking
'haag', die betekende: struik, kreupelbos, en later ook: bossen, velden. Ze
1. Vgl. C. Blenk, Hagepreek en beeldenstorm in 1566, blz. 16w; J.I. Doedes,
1566 -1866. De Hagepreek herdacht na drie honderd jaren, blz.11.
2. J.C.H. de Pater a.w. blz. 15.
3. Vgl. D. Nauta a.w. blz. 33.
4. VgL L. Knappert, Het ontstaan en de vestiging van het protestantisme in de
Ne derlanden, blz. 3 8 3.
5. D. Nauta a.w. blz. 33. VgL G. Brandt, Historie der Reformatie, blz. 304vv.,
waar sprake is van 7000 (bij Moded) en 15.000 hoorders (bij Datheen).
6. Vgl. D. Nauta a.w. blz. 27; J.C.H. de Pater a.w. blz. 16; R. van Roosbroeck, Het
wonderjaar te Antwerpen; C. Blenk a.w. blz. 19ev.
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kon ook slaan op de omheining meestal van wagens, waarbinnen men
samenkwam. Was de naam hagepreek eerst een scheldnaam, spoedig werd
het een vaststaande aanduiding7. De hagepreken konden van één tot vijf
uur duren. Gewapende mannen stonden veelal om de predikant heen, terwijl naar verschillende kanten wachten waren uitgezet8.
Bij Antwerpen op de weg naar Gent is op 13 juni door Herman
Moded de eerste hagepreek gehouden. 14 juni preekt hij opnieuw, nu te
Oudenaarde voor zevenduizend mensen. Buiten de St. Lievenspoort te
Gent was men op 30 juni bijeen voor de hagepreek en op 22 juli was hier
een massale samenkomst waar men ook psalmen zong9. In het Noorden
vormde Amsterdam het centrum van waaruit de hagepreken werden georganiseerd en gestimuleerd. De eerste hagepreek vond plaats buiten de stad
Hoorn op 14 juli waar Jan Arentsz het woord voerde 10 . De tweede hagepreek hield Pieter Gabrièl op 21 juli te Overveen op het landgoed van
Brederode, waar wel vijfduizend mensen verzameld waren. Gabrièl preekte
vier uur lang over Ef. 2:8-10. Ondertussen richt men een memorandum aan
het stadsbestuur van Amsterdam waarin wordt toegegeven dat de gereformeerde leraars nog eenvoudigen zijn, maar men belooft spoedig voor meer
geschoolden te zullen zorgen. Verder wordt als doel van de hagepreken
aangegeven: geen revolutie tegen wettig gezag, maar behoud van zielen
door de prediking. Weldra wordt het voorbeeld van Amsterdam gevolgd in
andere steden . Alleen in Friesland en Groningen schijnen geen hagepreken te zijn gehouden omdat men daar de kerkgebouwen kon gebruiken 12 .
2.2. De hagepredikers.
J. J. van Oosterzee geeft als zijn oordeel, dat de hagepredikers zijn
"ongeleerde (onderstreping van mij, T.B.), maar godvruchtige mannen,
deels leeken, deels vroeger geordende geestelijken, wier ogen voor de dwa7. Vgl. L. Knappert a.w. blz. 384; G. Brandt a.w. blz. 304ev., die spreekt over de
samenkomst bij Gent binnen een "wagenburg, legerswyse".
8. J.L Doedes a.w. blz. 16vv. geeft de gang van zo'n hagepreek weer; vgl. R. van
Roosbroeck a.w. blz. 7 noot 2.
9. Vgl. L. Knappert a.w. blz. 384ev.; G. Brandt a.w. blz. 304vv. Over de vraag uit
welke berijming men heeft gezongen, uit die van Datheen of Utenhove, is verschil van
mening, vgL L. Knappert a.w. blz. 385; O.J. de Jong a.w. blz. 126.
10. Vgl. R.B. Evenhuis a.w. DL I blz. 51vv; L. Knappert a.w. blz. 385.
11. Zoals Haarlem, Leiden, Delft, 's-Gravenhage, Middelburg, Zierikzee, Schoonhoven, Utrecht, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Harderwijk, Zwolle enz.
12. VgL Encyclopedie van het Christendom (Prot Deel), blz. 396ev; Christelijke
Encyclopedie2, Dl.3 blz. 343; L. Knappert a.w. blz. 385; D. Nauta a.w. blz. 37ev
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lingen der moederkerk waren geopend ge worden 3 . Of dit oordeel juist
is, zal blijken wanneer we nu de voornaamste hagepredikers naar voren
halen.
a. Herman Moded^^ is geboren te Zwolle, komt in het fransciscaner
klooster terecht, kijkt achter de schermen van de dienaren der roomse kerk
en leert de geschriften en denkbeelden van Erasmus, Luther en Bullinger
kennen. "Doch naar zijne geschriften te oordeelen, zijn de oude letteren en
de kerkvaders hem niet vreemd geweest . . . Doch de meest vertrouwbare
gids, nl. de H. Schrift, zal ook bij Moded wel het meest hebben gegolden
. Moded verlaat het klooster, treedt al zwervend als prediker op in
de Nederlanden en iaat zich in mei 1550 aan de universiteit te Keulen
inschrijven als student . In 1553 ontvangt hij de eretekenen van magister,
wordt lector van het gymnasium te Keulen en maakt deel uit van het
concilium der faculteit. Hij wordt tot geestelijke aangesteld bij het Domkapittel en vervult het hoogleraarschap aan de universiteit. Toen hij in
enige preken blijk gaf voorstander te zijn van de reformatorische gedachten, moest hij Keulen verlaten en kwam weer in zijn vaderland terug
(1556). Ook hier wordt hem niet lang rust gegund. Opnieuw moet hij de
wijk nemen, wordt hofprediker te Kopenhagen en hoogleraar aan de academie aldaar. In 1559 moet hij ook Denemarken verlaten en duikt weer op
in Nederland. Vooral te Antwerpen en omgeving komt zijn arbeidsterrein
te liggen. Ook preekt hij te Breda, 's Hertogenbosch en Gorinchem .
"Onder de mannen die de hervorming in Vlaanderen hebben aangemoedigd
en door woord en daad hebben bevorderd, staat Moded ongetwijfeld in de
eerste rij". Hij was "een man van niet geringe geleerdheid en kunde . ..
begaafd met een grote mate van welsprekendheid
, die duizenden onder
zijn gehoor trok. Hij was dus maar niet de eerste de beste prediker! In
1566 begint in zijn leven de periode van de openlijke prediking. Zijn
hagepreken te Gent, Oudenaarde en te Stallendriesche worden door velen
bijgewoond . Zijn gevangenschap wordt gelast, een prijs van honderd
13. Praktische Theologie, DLL blz. 184; vgL ook het oordeel van J. Brummel
geciteerd in J.L Doedes a.w. blz. 6, die spreekt over "min- ja ongeleerde Predikers"
die de hagepreken hielden.
14. Zie over de naam Moded, G.J. Brutel de ia Rivière, Het leven van Hermannes
Moded, blz. 7ev, 147 (Naschrift) en A-A. van Schelven, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, DL III koL 862.
15. G.J. Brutel de la Rivière a.w. blz. 9, 12.
16. VgL id a.w. blz. 12; A.A. van Schelven a.w. kol. 863.
17. VgL id a.w. koL 863ev.; G.J. Brutel de la Rivière a.w. blz. 13vv.
18. Ida.w. blz. 16.
19. VgL id a.w. blz. 21; A.A. van Schelven a.w. kol. 864.
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pond op zijn hoofd gezet, maar Moded werkt onverschrokken verder. Op 8
augustus begeeft hij zich met een groot aantal aanhangers naar Eecloo,
logeert er bij de schout en wil de volgende dag een hagepreek houden,
maar om de regen treedt Moded op in de plaatselijke parochiekerk. Op 17
augustus is hij weer in Antwerpen. Drie dagen later breekt hier de beeldenstorm los. Naar eigen getuigenis vond die zonder zijn weten en toedoen
plaats, ja heeft hij moeite gedaan deze tegen te houden. Maar de behoefte
aan eigen kerkgebouwen werd sterk gevoeld. Men kon niet langer wachten.
In december 1566 werkt Moded te Maastricht, in de omgeving van Luik en
maakt te Hasselt een begin met de prediking van het evangelie Gods. Toen
de overheid krachtig ging ingrijpen, moest ook Moded de wijk nemen en
vluchtte in 1567 naar Engeland. In 1571 is hij op het convent te Wezel. In
1572 komt hij te Zierikzee. "IJverig is hij daar terstond aan het werk
gegaan tot bevestiging van de reformatorische actie. Niet het minst ook tot
organiseering van het kerkelijk leven" 20 .
b. Jan Arentsz is vooral in de Noordelijke Nederlanden één van de
voornaamste stimulators van de hervorming geweest. Geboren te Alkmaar
en van eenvoudige afkomst, ging hij in de leer voor mandenmaker en kwam
door zijn patroon Albert Gerritsz in aanraking met de nieuwe leer. Hij laat
zich er verder in onderwijzen door Cornelis Cooltuyn en geeft zich dan
gpheel aan de verbreiding! van de reformatorische denkbeelden. Begin 1566
werkt hij te Kampen en ontplooit op heel de Velu we grote aktiviteit .
Medio 1566 is hij weer terug in Noord-Holland en wordt hageprediker op
verschillende plaatsen. Op 8 juli wordt langs de dijk buiten Amsterdam een
vergadering belegd door vertegenwoordigers van de verborgen gereformeerde gemeente in aanwezigheid van Arentsz. Men besluit ook in Holland te
beginnen met openbaar preken. Terug in de stad lezen ze het juist uitgevaardigde plakkaat tegen het preken. Daarom wordt de eerste hagepreek
gehouden buiten de stad. Prediker is Arentsz. Diezelfde week treedt hij
opnieuw in de haag van hoorders in de omgeving van Enkhuizen, later te
Alkmaar en andere plaatsen 22 . Toen Arentsz op 21 augustus buiten Amsterdam had gesproken over de doop met het oog op de aktiviteiten van de

20. AA. van Schelven a.w. koL866; v$. voor heel dit gedeelte GJ. Brutelde la
Rivière a. w. blz. 21 w , 81 w.
21. VgL A.A. van Schelven,Arentsz, kol 165; R.B. Evenhuis a.w. DLI blz. 51vv.;
F. Pijper, Corneiius Cooltuyn, Dat Euangeli der Armen, blz.207ev.
22. VgL R.B. Evenhuis a.w. Dl. I blz. 53w; A.A. van Schelven a.w. kol 165; D.
Nauta a.w. blz. 37; G. Brandt a.w. blz. 315vv, 322w.; H.J. Olthuis, Elburg
1233-1933, blz. 54ev. Deze plaatsen waren o.a.: Utrecht, Hattem, Elburg, Harderwijk, Haarlem.
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wederdopers, nam de beweging van het hagepreken een keer. "Zijn aanhangers te Amsterdam, hogelijk met zijn welsprekende prediking ingenomen,
brachten hem in triomf binnen de stad en bewerkten, dat hij daar voortaan
werkzaam bleef als vast predikant" 23 . Eerst trad hij op in een partikulier
huis en later in de Minnebroeders- of Oude kerk 24 . Toen in 1567 Alvazijn
intrede deed in de Nederlanden en ook in Amsterdam soldaten stationeerde, moest Arentsz vluchten naar Oost-Friesland. Pas in 1572 vinden we
hem terug in Alkmaar waar hij blijft tot zijn dood in 1573 25 . A. A. van
Schelven zegt van hem: "Ofschoon een niet gestudeerd man, was Jan
Arentsz een alleszins bekwaam prediker 6 . Dat hij een geëerd, gezien en
bekwaam prediker was, blijkt ook uit het feit dat hij in 1573 tot voorzitter van de tweede partikuliere synode van Noord-Holland werd verkozen . In dit opzicht moet dus het oordeel van Van Oosterzee herzien
worden. Dat een genuanceerder oordeel over de eruditie en intelligentie
van de hagepredikers gerechtvaardigd is, wordt bovendien duidelijk als men
let op andere hagepredikers zoals P. Dathenus, P. Gabriël en F. Junius .
2.3. Deh ageprediking.
Wanneer we ons rekenschap willen geven van de inhoud van de
hagepreken en ze trachten te beoordelen, zitten we met de moeilijkheid
dat geen enkele hagepreek tot ons is gekomen29. Dit kan zijn oorzaak
hebben in het improviseren van de hagepredikers. Het is evenmin bekend
of er hagepreken door belangstellende hoorders zijn opgeschreven . We
kunnen daarom onze analyse alleen bouwen op verslagen en weergegeven
indrukken van de hagepreken. Op grond daarvan komen we tot de volgende karakteristika:
a. De hagepreken waren lang en breed. Telkens weer treft ons het
gegeven dat men uren aaneen preekte, afgewisseld met psalmgezang. Soms
was men een hele dag samen. De hagepreek was een breedopgezette,

23. A. A. van Schelven a.w. kol 166.
24. VgL R.B. Evenhuisa.w. DL I blz. 61w.
25. VgjL id a.w. DLI, blz. 60, 67vv.
26. a.w. koL166.
27. VgLida.w. koL 167.
28. Vgl. R.B. Evenhuis a.w. DLI blz. 58w; Christelijke Encyclopedie 2, DL 4 blz.
17; H. Jonker, En tóch preken, blz. 106, die zegt: "Sommige van deze hagepriesters
waren vrij goed ontwikkeld".
29. VgL C. Blenk a.w. blz. 25.
'30. VgL J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde en de prediking in de
protestantse Kerk van Nederland, blz. 17.
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praktisch toegespitste verklaring van een gedeelte van de Heilige Schrift .
De hoorders stonden steeds versteld over de grote bijbelkennis van de
prediker.
b. De hagepreken waren polemisch. "De predikanten konden er zich
moeilijk van onthouden hun gehoor telkens weer te wijzen op de dwalingen en misbruiken, die de oude kerk hadden gedeformeerd, op de mis, de
beeldendienst enz." . Niet alleen de roomse, ook de doperse dwalingen
werden aangewezen, zoals in de preek van Arentsz op 21 augustus buiten
Amsterdam . Sommige hagepredikers gingen fel tekeer tegen deze afwijkingen van Gods Woord. Daardoor brachten ze hun gehoor in een gespannen situatie. De hagepreken leken hen half werk. Waarom niet daadwerkelijk de kerkzuivering ter hand genomen? Al is de beeldenstorm dan niet
gewild door de hagepredikers, ze ligt wel in het verlengde van de polemisch geladen hagepreek! 3 4 .
c. De hagepreken waren bijbels-reformatorisch De Bijbel stond centraal in de hagepreken, ze werd gelezen en uitgelegd. Vanuit de Schriften
viel kritiek op de bestaande roomse kerk en de doperse beweging. J. J. van
Oosterzee typeert deze prediking dan ook als "grootendeels apologetische
en praktische Schriftverklaring naar de behoeften des oogenbliks" . Dit
ongekunstelde, direkte woord der Schriften drong diep door onder de
scharen. Bizonder viel er accent op de prediking van de rechtvaardiging door
het geloof, zonder goede werken, omdat Christus alles heeft voldaan voor ons
behoud 36 .
d. De hagepreken waren niet zonder meer onwetenschappelijk. Uit
wat boven gezegd is over de ontwikkeling, opleiding en voortgaande scholing der hagepredikers volgt dat het niet juist is als algemeen oordeel uit te
spreken, dat de hagepreken "een zeer primitief karakter vertonen"3 , en

31. Zie de weergave door een oor- en ooggetuige bij G. Brandt a.w. blz. 321w,
333.
32. J.CH. de Pater a.w. blz. 15; vgl. G. Brandt a.w. blz. 315ev., 329 ev; G. Blenk
a.w. blz. 25 ("Waarschijnlijk was de preek grotendeels weerlegging van de roomse
dwalingen vanuit de Schrift"); J- Hartoga.w. blz. 16ev.; A.W. Bronsveld, De Evangelieprediking, blz. 5w.; J.J. van Oosterzee a.w. D1.I blz. 184.
33. Zie sub 2.2.b. VgL J. Hartog a. w. blz. 19; G. Brandt a.w. blz. 333.
34. Vgl. J.C.H, de Pater a.w. blz. 15ev.; C. Blenk a.w. blz. 31 ("de felle toespraken
van enkele anti-papistische predikers tegen de afgoderij,de wens om voor de herfst
kerkgebouwen te bezitten, leidden tot de beeldenstorm").
35. a.w. DL I blz. 184; vgL A.W. Bronsveld a.w. blz. 6.
36. Vgl. verslag door een katholiek priester, te vinden bij R. Fruin, Het voorspel
van de 80-jarige oorlog, blz. 146ev.; vgl. J.I. Doedes a.w. blz. 17, 19, 27.
37. J.J. van Oosterzee a.w. DL 1 blz. 184.
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geen "wetenschappelijke waarde"38 hebben. J. Hartogs konklusie lijkt eerder aannemelijk, als hij stelt dat de hagepreek "een vrije voordragt (was),
welker juistheid en samenhang . .. niet zelden van een vrij groote mate van
ontwikkeling spraken" 39 . Wel moet toegegeven dat het gebrek aan vaste
en geschikte predikers groot was en dat de weinige predikers die er waren,
hun diensten over verschillende gemeenten moesten verdelen, zodat men
zich hier en daar behielp met het voorgaan van de kundigste leden nadat
deze enigermate gevormd en geoefend waren 40 . De behoefte aan een degelijke opleiding van predikers en gemeenteleiders werd al sterker gevoeld.
2.4. Het verloop en einde van de hagepreken.
De hagepreken waren weinig naar de zin van Margaretha en haar
regering, die wel matiging van de vervolgingen maar geen beëindiging hadden beloofd. Bij een plakkaat van 3 juli 1566 werd een uitdrukkelijk
verbod uitgevaardigd tegen het hagepreken en het horen ervan. De predikers werden zelfs met de dood bedreigd. Toch ging men met hagepreken
door en breidde die nog verder uit. De gereformeerden weken niet voor
plakkaten. Het ging hen in deze prediking van het zuivere evangelie om een
gebod van God.
Half juli schaarden zich de edelen te St. Struyen achter de hagepreken. Ter vergadering was men aanvankelijk van gedachte dat de hagepreken, buiten de edelen om georganiseerd, moesten worden tegengegaan,
maar later kwam men hierop terug. De consistories verzochten met klem
om bescherming. Deze werd hun toegezegd op voorwaarde dat het volk
zich rustig zou gedragen. Zo plaatste het verbond der edelen zich achter de
zaak der hagepreken . Gewapend trok men nu naar de hagepreek .
Men begon echter te beseffen dat op den duur gebouwen voor de
samenkomsten nodig waren, tegen kou en regen . Men wilde daartoe een
algemeen rekwest tot de landvoogdes zenden. Dit zou 21 augustus te Brussel plaatsvinden. Maar dit mislukte door het uitbreken van de beeldenstorm. Op 10 augustus sprak een bekende, extreme hageprediker, de gewezen vlaamse hoedenmaker Matte te Steenvoorde. Na de preek plunderden
zijn hoorders de kapel aldaar. Toen ging de beeldenstorm als een lopend
38. A.W. Bronsveld a.w. blz. 6.
39. a,w. blz. 19;vgl. J.I. Doedes a.w. blz. 20.
40. VgL J. J. van Oosterzee a.w. Dl. I. blz. 184.
41. Vgl. D. Nauta a.w. blz. 34-37.
42. Vgl. C Blenk a.w. blz. 24; ook het ooggetuigenverslag, aangehaald bij P. Geyl,
Geschiedenis van de Nederlandse Stam, D1.I blz. 248.
43. Vgl. O. J. de Jong, Beeldenstormen in de Nederlanden, blz. 9.
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vuur door de Nederlanden . Margaretha was verontwaardigd en bevreesd.
De edelen wilden zo spoedig mogelijk een einde aan deze beeldenstorm
maken en sloten op 23 augustus het Accoord met de landvoogdes. Bepaald
werd dat de prediking overal vrij zou zijn waar ze vóór die datum in
gebruik was en tot tijd en wijle als de koning in overleg met de StatenGeneraal anders zou bepalen. De edelen zegden hun medewerking toe om
op de andere plaatsen de prediking tegen te gaan en het volk overal in den
lande tot rust te brengen. In oktober ontwierpen de edelen nog het merkwaardige verzoekschrift van de drie miljoen goudguldens, die de koning
vrijwillig werden aangeboden op voorwaarde dat voorlopig de openbare
preek zou blijven voortbestaan, een algemeen concilie zou worden samengeroepen tot definitieve oplossing en de Staten-Generaal bijeen zouden
komen. Margaretha vond het een onbetamelijke zaak en heeft er nooit op
geantwoord
Alles wees er op dat de regering krachtiger zou gaan ingrijpen tegen
de woelingen. Er bleef de gereformeerden niets anders over dan tot gewapend verzet te komen. Doch het was al te laat. Velen moesten elders een
toevluchtsoord zoeken. In Vlaanderen en Henegouwen moest de hagepreek
stopgezet worden. Te Antwerpen, in Zeeland, Holland en Gelderland was
men tot hetzelfde gedwongen. Overal werd overgegaan tot het beleggen
van heimelijke samenkomsten45.
Alva's komst maakte radikaal een einde aan de hagepreken!

44. We gaan niet nader in op de beoordeling van de beeldenstorm, zie hiervoor: C.
Blenk a.w. blz. 28w; O.J. de Jong a.w.; J.I. Doedes a.w. blz. 12; R. van Roosbroeck,
a.w. blz. 22 w.
45. Vgl. D. Nauta a.w. blz. 38 -44; J.CH. de Pater a.w. blz. 15.
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3.Gemeente-preken (1572-1575).
3.1. Gemeenteopbouw en predikantentekort
Met Alva's ingrijpen trad dus een nieuwe periode in voor de kerken
der Reformatie in Nederland . Men was overgegaan tot gewapend verzet
en bereikte hier en daar resultaat. Steden en streken kwamen onder eigen
bewind met vrijheden voor het gereformeerde kerkelijke leven. Hier begon
een ordelijk opbouwen van de gemeente met verzorgde erediensten en
regelmatige prediking. Waar men echter gedwongen was wegens spaanse
overheersing in het geheim te blijven samenkomen, leidde dit toch tot een
hechter samenbundeling van reformatorische krachten en tot een uitgebreid netwerk van verborgen organisatie van het gemeentelijk leven2. Verschillende mannen gaven aan deze gemeenteopbouw hun beste krachten.
Ze openbaarden de kracht en moed van het evangelie en bouwden de
gemeenten door hun prediking. Onder hen zijn te noemen: Utenhove,
Haemstede, v.d. Heyden, Polyander, Cornelius, Taffin e.aA Doch dit alles
vroeg van de aanwezige predikanten heel veel. Hun aantal was ook te
gering. Men deed een beroep op buitenlandse predikers. Degelijke opleidingen voor eigen predikers bestonden nog niet. Van de nood werd een deugd
gemaakt en men trok allerlei zogenaamde 'leraren' aan. Velen zagen hier ook
wat in en boden zich aan voor het predikambt. Maar hun kennis en geschiktheid lieten veel te wensen over. Dat dit de prediking niet ten goede kwam, zal
voor ieder duidelijk zijn4.
3.2. Kerkelijke richtlijnen voor de prediking.
Verschillende kerkelijke vergaderingen in buiten- en binnenland gaan
zich in deze tijd bezig houden met de prediking en de predikant . De
kerken beseffen terdege dat met de prediking en de predikanten de verdere
1. We beperken ons in het vervolg uitsluitend tot de Noordelijke Nederlanden.
2. Vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 7.
3. A.A. van Schelven wijst erop dat Moded in 1572 in Zierikzee ijverig aan het
werk ging om het kerkelijk leven goed te organiseren; er ontstond weldra op
Schouwen een begin van kerkverband door de vergadering van een coetus en Moded
dacht al aan het bijeenroepen van een provinciale synode in deze omgeving, Moded
kol. 866.
4. Vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 7; H.H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des
Woords bij de Gereformeerden, DL I blz. 286ev, 289ev, 335vv, 430; T. Stigter,
Geschiedenis onzer Vaderlandse Kerk in grondtrekken^, blz. 26; H. Jonker a.w. blz.
107.
5. Vgl. Ph.J. Huijser, De ouderlingen de prediking, blz. 94vv.
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ontwikkeling en stabilisering van het gemeentelijk leven in het geding zijn.
Synoden en classes onderkennen het grote gebrek aan deskundigheid en
bekwaamheid van de aangetrokken predikers. Men doet alles om hier orde
op zaken te stellen. Voor de opbouw van de gemeente acht men het een
wezenlijke voorwaarde dat er voldoende predikers komen om het evangelie
van week tot week te verkondigen en dat ze geschikt en genoegzaam
onderlegd zijn om de gemeenten met herderlijke trouw te 'weiden' met 'de
staf van het Woord Gods6.
We geven hier een overzicht van wat op de respektievelijke
kerkelijke vergaderingen tot aan 1575 verhandeld en uitgesproken is over
de prediking.
a. Convent van Wezel (1568).
Op het Convent van Wezel kwam ook de prediking ter sprake. Nadat
gehandeld is over het werk van de profeten "die in de Vergaderinge der
Gemeynte, de eene ofte ander Schriftuurplaatsen ordentlyk uitleggen" en
bepaald is "datse de Schrifture niet en zullen verdrayen, maar zeer opregtelijk ter eere Godts ende tot stigtinge de Gemeynte uitleggen"7, gaat
het in art. 22 verder: "Voorders wat aangaat de wijze van prediken ende
prophete ren, daar in kan men niet byzonders yemant voorschryven, als
alleenlyk, dat ieder na de gaven van den H. Geest ontfangen, zal tragten de
H. Schrift op het duidelykste uit te leggen, ende op 't alderbequaamst na 't
begrip der Toehoorderen toe te passen (ad auditorum captum stylo quam
accommodatissimo): dat men zal vermyden alle hatelyke ende stinkende
affectatie of hoogdraventheid, waar inne vele zeer dikwils vervallen, die
haar selven behagen in vele onnutte specuiatiën; die buiten het wit in den
text voorgestelt, afdwalen (extra propositum Scripturae scopum
diuagando); die met velerhande spitsvinnige allegorien spelen, die
neerstiger als 't betaamt, opzoeken, ende aanpryzen Heidensche getuigen,
ja dikwils fabuleuse, ende heiloose getuigenissen: die met voordragt
trachten duister te zyn in woorden ende spreuken; ende ten besluit, op
diergelyke wyze, meer tot ydele vertooninge, als tot stichtinge, de Predicatien aanstellen .
6. Deze uitdrukkingen komen voor in het Formulier om te bevestigen de Dienaren
des Woords, dat opgesteld is door de nationale synode van de gereformeerde kerken
te 's-Gravenhage, 1586.
1. Cap. II art. 16 naar de uitgave van C Hooijer, Oude Kerk ordeningen, biz. 38.
Vgl. voor de oorspronkelijke latijnse tekst: F.L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche
Synoden der zestiende eeuw, blz. 16.
8. Cap. II art. 22, C. Hooijer a.w. blz. 39ev; F.L. Rutgers a.w. blz. 19ev. Vgl. voor
het citeren van de patres en andere heidense getuigen in de preek, Synode 1578 id.
a.w. blz. 278, waar gesproken wordt over "matelick ghebruycken".
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Het moet in de preek gaan om twee hoofdzaken van het evangelie:
fides et poenitentia. "In illa Christi cognitionem, in hac veram vitae
mortificationem viuificationemque tamquam vnicum scopum proponat" 9 .
De predikers zullen met de predikaties zoveel mogelijk "in alle de bedekte
voorhangselen ende schuilhoeken van de zielen der Toehoorders (indringen), ende bestraffen alle valsche opinien, ende ketterijen, ende boose
zeden; ende niet alleen blyven staan op grove schelmstukken, ende
blykelyke zonden, maar ook uitschudden die verborgene geveinstheid des
harten, ende daar uit voor den dag brengen, ende op het bequaamste
uitroeyen het seminarium ende die modderpoel van allerhande godtloosheid, hovaardigheid ende ondankbaarheid, 't welk zelfs in de alderbeste
nog zyn voedsel, ende bewegingen heeft
. Zo wordt op indringende,
ontdekkende prediking aangedrongen èn aangewezen, waarin die moet
bestaan.
De predikers moeten niet te lang preken, maar hun preken "met een
uure afhandelen" om de memorie der toehoorders niet te belasten noch
hun ijver te breken en hun maag van streek te maken .
b. Synode te Emden

(1571).

Op de synode van Emden is alleen ten aanzien van het preken
bepaald, dat "In de Classische Verzamelingen een van de Ministers een
predicatie (zal) doen, van dewelke die andere Mee de-Dienaars, by een
verzamelt, zullen oordeelen, en zoo daar iets te verbeeteren is, dat zullen
zy te kennen geeven, hetzelve zullen ook alle andere, elk in zyne ordening,
doen, in de naastvolgende Classische Verzamelingen
.
9. Cap. II art. 23. We geven hier de latijnse tekst daar de nederlandse vertaling op
dit punt wegliet dat het in fides gaat om de cognitio Christi, vgl. F.L. Rutgers a.w.
blz. 18, 3; C. Hooijera.w. blz. 40; Kerkelijk Handboekje, blz. 47; "Maar men sal alles
richten tot dese twee voornaamste hoofdstukken des Evangeliums, het geloove,
namelyk, en de bekeeringe: en daar in sullen de Predikers als tot eenig wit beoogen,
en inscherpen de ware afstervinge, en levendigmakinge des menschen".
10. Cap. II art. 23, C. Hooijer a.w. blz. 40; F.L. Rutgers a.w. blz. 18.
11. Cap. II art. 24. Ook de Prov. Synode te Dordt, 1574, spreekt over preken van
een uur, Acta art 38, F.L. Rutgers a.w. blz. 213; vgL C. Hooijer a.w. blz. 102. Vgl. de
jubileumhandel 'Weseler Konvent 1568-1968' waarin door G. Nordholt ook over de
uitspraken van het convent ta.v. de prediking wordt gehandeld, S. 128 -133.
12. Aanhangsel der Acta, Cap. II art.1; F.L. Rutgers a.w. blz. 105ev. Op gelijke
wijze bepaalt de synode van 1578, vgl. F.L. Rutgers a.w. blz. 243 (art. 15); idem de Prov.
Synode te Harderwijk 1580, vgl. H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht II, blz. 147;
idem de Nat. Synode te Middelburg 1581, id. a.w. blz. 386, en de Haagse Synode 1586,
id a.w. blz. 496, 507. Zie voor de tekts van de Acta ook: Die Akten der Synode der
Niederlandischen Kirchen zu Emden vom 4.-13. Oktober 1571, uitgegeven door J.F.G.
Goeters.
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De synode zag dus als één van de funkties van het classicaal verband
een gemeenschappelijk beraad over de prediking aan de hand van een
voorgedragen preek door één der afgevaardigde predikanten; een toezien of
deze prediking wel op verantwoord peil stond en of er verbetering nodig
was in de wijze van verkondigen. Later zal deze funktie van het kerkverband sporadisch worden, zelfs wegvallen en komt de begeleiding en
bijscholing van de predikers op de agenda van de classes niet meer voor13.
Dit is jammer te noemen. De uitwassen in de prediking en het uiteengroeien van de predikers hadden hierdoor voorkomen kunnen worden .
In de recente jubileumbundel 'De Synode van Emden 1571-1971' wordt
de genoemde funktie van het classicaal kerkverband wel even genoemd,
maar jammer genoeg niet verder uitgewerkt15.
c. Provinciale Synode te Dordrecht (1574).
Op de eerste synode in ons land gehouden, komt ook de preek aan
de orde. Ten aanzien van de 'materie der predicatien' wordt bepaald, dat
de zondagse evangeliën die men in het pausdom pleegt te gebruiken, niet
gepreekt zullen worden; de synode verwerpt dus het pericopenstelsel16.
Geadviseerd wordt gehele bijbelboeken in volgorde te verklaren zodat het
volk "tot den rechten verstande der gheheeler schrift bequamelicker
ghebrocht worde" . Het wordt verder goed gevonden "datmen aller
meest wt 't Nieuwe testament 't volck leeren sal. Het sal oock wel inde
vrijheijt der Dienaren staan wt den Ouden testaments te predicken met
raet ende auijse des Consistorii' .
13. Vgl. H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht, Dl. II blz. 147, die schrijft: "In lateren
tijd, toen de opleiding beter was geworden, is langzamerhand de classicale preek
afgeschaft In de classis Utrecht bleef zij gebruikelijk tot 1726, terwijl zij in de classis
Dordrecht tot het laatst van de achttiende eeuw in zwang bleef. In de kerken der
Scheiding werd in den eersten tijd, en zoo ook in de eerste jaren na de Doleantie, de
classicale preek hier en daar gehouden, doch werd weldra afgeschaft".
14. Vgl. id a.w. Dl. II blz. 148, waar Bouwman ook de bezwaren tegen de
classicale preek vermeldt.
15. Zie: a.w. blz. 91.
16. VgL T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, blz. 243w.
17. F.L. Rutgers a.w. blz. 143; de Nat Synode van Dordt 1578 stelt hetzelfde,
maar duldt het pericopenstelsel "ter tyt toe datmen hetselfde bequamelick sal
konnen affsetten", id a.w. blz. 248. De Nat Synode van 's-Gravenhage is nog meer
toegeeflijk ta.v. het pericopenstelsel en bepaalt: "Het prediken van de Zondaagse
Euangelien zal in de vrijheid der Kerken tot de meeste stichtinge staan", id a.w. blz.
508.
18. Id a.w. blz. 143. Zo spreekt ook de Synode van 1578, id a.w. blz. 248. VgL
eveneens de uitspraak van de Nat. Synode te Middelburg 1581, id a.w. blz. 407
(art. 20).
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Zo hebben de kerkelijke vergaderingen in het verleden getracht enige
orde te scheppen in en leiding te geven aan de prediking tot opbouw van
de gemeenten en tot verdere vorming van de predikers. Sterk werd beseft
dat een goed predikantencorps van levensbelang is voor de zaak van de
gereformeerde kerken in de Noordelijke Nederlanden. Er komt kerkelijke
en theologische bezinning op de preek.
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4. Theologisch verantwoorde preken na 1575.
4.1. Oprichting van theologische opleidingen.
Reeds op het Convent van Wezel was de opleiding tot de dienst des
Woords aan de orde gesteld . Ze had het oog "op eigen kweekscholen,
waarin talen en theologie zullen onderwezen worden en (beveelt) als
hulpmiddel voorlopig de profetiën aan" 2 . Op de Synode van Emden wordt
over deze profetiën gezwegen en van een afzonderlijke doctoren- of profetenstand met geen woord gerept. Wel is er sprake van de privatae
propositiones en van publici Theologiae professores . Men behielp zich dus
op tweeërlei wijze, namelijk met een private oefeningvan ongestudeerden
én met een soort wetenschappelijke opleiding van enkele studenten door
bekwame dienaren des Woords als private professoren. Alle kerken wordt
op het hart gebonden: "Die wt deser verstroynghe in eenigher stadt ofte
plaatze verghadert sijn, sullen etliche studenten onderhouden, die hen
verbonden sijn sullen .
Op de achtergrond van dit besluit staat het schrijven d.d. 21 maart
1570 van Mamix van St. Aldegonde aan de verschillende buitenlandse
vluchtelingenkerken, waarin hij uitvoerig spreekt over het gebrek aan
predikanten. Want als God het land (= Nederland) weer opent voor terugkeer, zal er een schreiende behoefte aan goede, degelijk opgeleide predikers
zijn. De vluchtelingen moeten de handen ineenslaan om o.a. te komen tot
een opleiding voor dienaren des Woords . Dit had tot gevolg dat er
inderdaad jonge mannen uit de vluchtelingengemeenten in het buitenland
aan de daar aanwezige universiteiten gingen studeren, zodat er toen het
land open ging, opgeleide predikers naar Nederland gezonden konden
worden. Maar hun aantal was verre van voldoende. De Provinciale Synode
van Dordrecht 1574 ging echter niet in op het verzoek van de classis van
Walcheren om te komen tot een eigen opleiding. Ze hield zich wél bezig
met het weren van ongeschikte personen, lopers en monniken als predikers
en stelt dat propositiën zullen dienen voor "ongestudeerde personen" die
zich tot enige dienst in de kerken willen begeven, mits onder zekere
voorwaarden .
1. VgL RH. Kuyper a.w. blz. 329vv.
2. Ida.w. blz. 334.
3. Art 52 en 51, zie: F.L. Rutgers a.w. blz. 86 en H.H. Kuyper a.w. blz. 335.
4. Art 37, J.F.G. Goeters a.a.O. S.38; vgl F.L. Rutgers a.w. blz. 75.
5. VgL H.H. Kuyper a.w. blz. 335ev.
6. art. 21, vgl. F.L. Rutgers a.w, blz. 213, 140; H.H. Kuyper a.w. blz. 337. Ook
schoolmeesters en handwerkslieden waren aangetrokken, als ze maar vroom en wel ter
tale waren, id a.w. blz. 430.
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Langzaam werd voor allen duidelijk, waar de gereformeerde kerken
naar toe moesten. Er moest een eigen en degelijke opleiding voor predikanten komen. Prins Willem van Oranje nam het initiatief. Hij zond vanuit
Middelburg M. Jacob Tayaert naar Holland met de instruktie om bij de
Staten van Holland er op aan te dringen dat er zo spoedig mogelijk, en
liefst te Leiden een hogeschool zou worden opgericht. In 1575 komt deze
zaak rond . In Franeker wordt in 1585 een hogeschool geopend, te
Groningen in 1614. Ook ontstaan er opleidingen te Harderwijk, 1648, en
o

te Utrecht, 1636, enz. . Ook aan het voorbereidend onderwijs ging men
aandacht besteden. Zo kon op den duur in het tekort aan theologisch
gevormde predikers worden voorzien.
4.2. Theologie in de preken.
De genoemde opleiding had tot gevolg dat de prediking theologisch
verantwoord werd. De preken worden beter van opbouw en geleerder van
inhoud. Het theologisch uitgangspunt en standpunt van de prediker krijgt
zijn neerslag in de prediking met al zijn voor- en nadelen.
De voordelen zijn dat men zich rekenschap geeft van een theologisch
verantwoorde exegese der schriftwoorden, waarover wordt gepreekt. Er
komt meer aandacht voor de grote lijnen van de heilsopenbaring en voor
de hoofdgedachte van het evangelie, die in elke preek moet domineren en
meespreken. Een hele dogmatische bezinning komt op de achtergrond van
de preken te staan.
Er kunnen ook nadelen genoemd worden. Want eind 16e en begin
17e eeuw begonnen allerlei theologische denkbeelden én verschillen in de
preken door te dringen. "Steeds heviger beginnen de hervormde kansels te
weergalmen van allerlei twisten, eerst over het gezag der overheid in
kerkelijke zaken, straks over de leerstellige geschilpunten, die Remonstranten en Contra-remonstranten verdeelden . Wat men eerst aan de universiteit in disputen behandelde, werd weldra voor het volk ten gehore
gebracht. De preken gaan dan ook spoedig uiteen naar de theologische
visies en standpunten van de predikers. Hiermee raken we aan de tijd van
de Orthodoxie en de Nadere Reformatie.
7. Vgl. id a.w. blz. 431ev. Al was het een universiteit met breder reikwijdte dan
alleen de theologie, toch was deze de hoofdoorzaak voor haar oprichting, vgl. J.J. van
Oosterzee a.w. DL I blz. 184; A.W. Bronsveld a.w. blz. 8ev.
8. Zie voor de geschiedenis van deze hogescholen en haar professoren, Chr. Sepp,
Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16e en 17e eeuw, Dl. I, blz.
29vv.
9. J.J. van Oosterzee a.w. Dl. I blz. 185; vgL L.A. Rademaker, Didericus Camphuysen, blz. 153.
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4.3. Prediking in de periode der Orthodoxie

u

In de periode van de Orthodoxie kunnen we verschillende soorten
van preken onderscheiden:
a. Daar was de gemoedelijke of praktische spreektrant . Deze werd
gevonden bij figuren als Coolhaes 1 2 , Duifhuis
en Camphuysen . Toch
was ze niet algemeen. Ze vormde spoedig een uitzondering.
b. Veel meer in zwang was de dogmatische preek . Vele preken uit
deze tijd waren hele dogmatische verhandelingen. De theologen meenden
dat aan de zuiverheid der leer zonder meer de zaligheid der zielen hing .
Die leer moet in de preek duidelijk en 'vernünftig' uiteengezet worden. Dit
typeert vooral de prediking in de tijd van de na-Dordtse Orthodoxie 1 7 . We
wijzen in dit verband o.a. op de preek van ds. Laurentius, predikant te
1s
Amsterdam van 1621-1644, over het avondmaal , waarin alles wat in de
gereformeerde dogmatiek te vinden is over het avondmaal, aan de orde
komt onder bewijs van vele aangehaalde bijbelteksten en citaten uit kerkvaders. Het lijkt op een college aan de universiteit, zelfs naar scholastieke
methode . Deze manier van preken wordt begrijpelijk als men overweegt,
10. Onder Orthodoxie verstaan we de stroming na de Reformatie die de leer steeds
scherper dogmatisch omlijnde en meende deze te moeten verdedigen tegen elke
werkelijke en mogelijke afwijking, zoals in Nederland gebeurde tegenover Roomsen,
Dopersen, Luthersen en Remonstranten of Contra-Remonstranten en zelfs tegenover
elkaar binnen dezelfde hoofdrichtig. V$. A.F.N. Lekkerkerker, Orthodoxie, blz. 596
ev.
11. Zo genoemd door o.a. A.W. Bronsveld a.w. blz. 10.
12. Vgl. Biographisch Woordenboek DL III blz. 685; G.P. Itterzon, Coolhaas, blz.
298.
13. Vgl. J. Wiarda, Huibert Duifhuis, de prediker van St. Jacob; vooral Afdeling II:
De sermoenen van Duifhuis, blz. 51w; O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis,
blz. 158ev.
14. Vgl. L.A. Rademaker a.w. blz. 154w., waar o.a. gezegd wordt: "zijn preken
(waren) uitsluitend op stichting berekend.. .. Bij alles staat op den voorgrond:
verbetering van hart en leven" (blz. 154).
15. Zie: R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, DLII blz. 26w.
16. Vgl. A.W. Bronsveld a. w. blz. 11.
17. Vgl. E. Bizer, Frühorthodoxie und Rationalismus, S. 60-63; H. Jonker a.w.blz.
106,109ev.
18. Belijdenispredicatie, sommierlick ghedaan voor het houden des Heyligen
Avondmaal in de Kercke van Amsteldam, Amsterdam 1642. Deze preek wordt
weergegeven door R.B. Evenhuis, a.w. Dl. II, blz. 26ev., vgL M.Th. uit den Bogaard,
De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk, blz. 125,
126.
19. Aldus R.B. Evenhuis a.w. DL II. blz. 27; vgl. ook de weergegeven preek van ds.
Trigland, id a.w. blz. 28.
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dat velen op het standpunt stonden dat het volk gedegen onderwijs in de
zuivere leer nodig had wegens de grote onkunde onder hen en de vele
dwalingen die toen verkondigd werden. Ook legde men in die tijd groot
accent op het intellect. De dogmatische preek was tenslotte het gevolg van
de theologische verhandelingen, twisten en methoden op de universiteiten 20 .
c. In de derde plaats moet genoemd - en deze hangt met de
dogmatische preek nauw samen — de polemische preek. De waarheden
moeten niet alleen uiteengezet, maar ook, zo beweerde men, verdedigd op
de preekstoel. Men ging in tegen Arminianen, Dopersen, Luthersen,
Roomsen, Socinianen e.a. Later kwam heel de strijd tussen Remonstranten
en Contra-Remonstranten op de kansels. Alles werd diep opgehaald en
breed uitgesponnen. De polemiek voerde de boventoon en het volk leefde
intens mee . Zo ging ds. Plancius in 1603 op hemelvaartsdag tekeer tegen
de Lutheranen in hun opvattingen over de hemelvaart van Christus . Na
de veroordeling van de Remonstranten te Dordrecht in 1618/19 keerde de
prediking niet terug tot haar wezenlijke opdracht, namelijk allereerst Gods
Woord te verklaren, daarin de gemeente te onderwijzen en vandaaruit de
gemeente op te roepen tot geloof en op te bouwen in het geloof. Men ging
echter op de ingeslagen weg voort en bracht de theologische controversen
over allerlei detailkwesties van exegetische, dogmatische en ethische aard,
zoals de verhouding van kerk en staat, de zondagsviering, het lange haar
enz. op de preekstoel en bij de mensen. De kansels daverden van de
onderlinge twisten 23 . Daarmee was de "orthodoxe" preek gevuld!
Het
woord voor het hart bleef op den duur geheel achterwegen. Voor de
'toepassing' bleven geen tijd en ruimte over.
4.4. Aandacht in de preek voor hart en leven.
Dit alles bleef niet zonder gevolg. Het werkte een ingrijpende ondermijning van de ernst van de prediking en van de zin der theologie in de
hand. Langzamerhand nam de belangstelling voor de kerkdiensten af. Er
ontstond ook afkeer van de preken, waarin telkens weer de tegenstanders
werden gehekeld en eigen standpunt bewierookt.
20. Vgl. id a.w. DL II blz. 28ev.; A.W. Bronsveld a.w. blz. l l w .
21. Vgl. id a.w. blz. 14ev.; R.B. Evenhuis a.w. DL II blz. 30w; G. Brandt, Historie
der Reformatie, DL II blz. 65.
22. Zie: F.J. Domela Nieuwenhuis, Geschiedenis der Amsterdamse Lutherse
gemeente, blz. 63.
23. VgL A.W. Bronsveld a.w. blz. 15; GJ. Vos Az., Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk, DL 2 blz. 20.
24. Vgl. B. Wielenga, Het huis Gods^, blz. 47; H. Jonker a. w. blz. 110.
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De mensen gingen de predikers zoeken wien het meer om het
christelijk leven dan om de zuivere leer te doen was, meer om het gemoed
dan om het verstand, meer om het hart dan om het hoofd.
Zo kwam er de stroming op die accent ging leggen op en aandacht
begon te geven aan het innerlijke zieieleven en de levenswandel, welke zo
lange tijd tekort gedaan waren en niet aan hun trekken hadden kunnen
komen.
De prediking van de Nadere Reformatie doet zijn intrede!

25. Vgl. C.N. Impeta, Kaart van Kerkelijk Nederland, blz. 24; J. de Boer a.w. blz.
78; J. Veenhof a.w. pg. 358 Ie en 2e kol.; C. Graafland, Beweging bij Hervormd-Gereformeerden. Jas van "bonder" wordt zwart gemaakt, l e kol.; H. Jonker a.w. blz. 106,110.

HOOFDSTUK II
Het eigen karakter van de prediking van de Nadere Reformatie.
(Noodzakelijke vergelijking en karakterisering)
1. Inleiding.
Willen we het eigene van de prediking van de mannen der Nadere
Reformatie goed in het oog krijgen, dan is vergelijking met de prediking bij
anderen, andere kerkformaties en andere theologische stromingen, noodzakelijk. Door deze vergelijking zal duidelijk worden dat er algemene
trekken zijn die de prediking van die tijd bij allen typeren. De prediking
van de Nadere Reformatie blijkt in belangrijke mate "een kind des tijds" te
zijn. Maar ook zal aan het licht komen dat de prediking der Nadere
Reformatie iets zeer eigens heeft, dat we uitsluitend bij haar aantreffen.
De noodzakelijke vergelijking wordt zo breed mogelijk uitgevoerd
Het veld waarop de vergelijking plaats vindt, omvat niet alleen de prediking
van predikers binnen de eigen, gereformeerde kerken, maar ook uit het
hele skala van nederlandse kerken1.
Na de vergelijking is het mogelijk een nadere karakterisering en
uitwerking te geven van het specifieke van de prediking van de Nadere
Reformatie. Dit vormt op zijn beurt weer de basis om verder in te gaan op
één van haar typische eigenaardigheden, namelijk de klassifikatiemethode.
We zetten onze vergelijking in na de Synode van Dordrecht
1618-'19, omdat na de beslissing in de theologische geschillen en de
bezinning over de verdere ordening van het kerkelijk leven op deze synode
er een sterke konsolidering van het gemeentelijk leven, van de dogmatische
stromingen en ook van de prediking plaats vond. In deze periode treedt
ook almeer het bizondere van de stroming der Nadere Reformatie belijnd
in het licht.
Opgemerkt moet worden dat het hier niet gaat om een dogmahistorische doorsnede en vergelijking. Al zijn dogmatiek en homiletiek,
theologie en prediking niet van elkaar te scheiden, ze mogen toch niet
1. Sinds de 16e eeuw vertakte het christendom zich in ons land in allerlei
richtingen die elkaar soms heftig bestreden, ook wel verdrongen en op den duur
almeer een eigen gelaat gaan vertonen.
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zonder meer vereenzelvigd worden. Daarom is een eigen homiletische
belichting mogelijk en verantwoord. Zij kan op haar beurt een bijdrage
leveren aan een nadere karakterisering van een bepaalde kerkhistorische
stroming i.c. de Nadere Reformatie. Zo is er van homiletische zijde een
kompleterende of korrigerende inbreng mogelijk in het vormen van een
totaalvisie op een stroming in de kerkgeschiedenis . Deze studie wil dat
bepaaldelijk doen ten aanzien van de Nadere Reformatie.

2. Voor een komplete totaalvisie is de inbreng van verschillende kanten noodzakelijk. We kunnen denken aan de kant van een kultuurhistorische, van een sociologische, van een dogmahistorische analyse enz. Een homiletische analyse voegt een
eigen facet toe aan de bestaande analyses, kan deze analyses nog meer kleur geven,
zelfs nauwkeuriger nuanceren en ook wel grondig rektifïceren etc. Gewoonlijk worden bepaalde stromingen in de kerkgeschiedenis alleen dogmahistorisch gedefinieerd.
Men bedenke dan altijd dat dit een partiële definiëring is. Vgl. H. Algra, Het wonder
in de 19e eeuw, blz. 280, die wijst op de belangrijkheid van een homiletische inbreng
in het karakteriseren van reformatie en wederkeer, samenbinding en vereniging,
verdeeldheid en scheuring.
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2. De prediking bij:
2.1. De doopsgezinden.
Wie de prediking van de doopsgezinden uit de eerste tijd overziet,
ontdekt verschillende parallellen met die bij de andere, later te noemen
richtingen in het kerkelijk leven in Nederland, maar stuit evenzeer op
typische eigen trekjes.
In het begin was de wetenschappelijke ontwikkeling ook onder de
doopsgezinde predikers zeer gering . Dit blijkt uit stijl en opbouwvan de
preken, onverschillig welke preekmethode de predikers hebben aangewend.
Van een preek van Claas Claasz uit 1624 wordt gezegd dat er "op de
rangschikking der denkbeelden nog al iets zou zijn aan te merken"; over de
preken van Jan Willemsz uit 1647 luidt het oordeel dat ze zich kenmerken
door "verwardheid en gemis aan geregelde ontwikkeling"; in de preken van
Michael Fortgens uit 1696 is meestal "geen geregelde gang" op te merken
en "zijne toepasselijke aanmerkingen staan ook lange niet in betrekking tot
de onderscheidene leden der verklaring"; tenslotte laat ook de vorm van de
preken van Abraham Verduin uit 1729 "veel te wenschen over"2. Ten
opzichte van de architektonische zijde3 van de prediking bij de doopsgezinden valt er dus weinig te prijzen. De homiletische scholing en instruering waren uiterst gering. Slechts langzaam komt hierin enige verbetering. Dat we hier met een vrij algemene trek uit de wijze van preken in
die tijd te maken hebben, zal ons verder duidelijk worden.
Een tweede kenmerk, dat uit de preken van de doopsgezinden
opduikt en een algemene karakteristiek van de prediking van deze tijd
blijkt te zijn, is de lengte van de preken, de breedsprakigheid en het
gebruik van allerlei vreemde woorden en citaten uit de klassieken. Bij
verschillende predikers vinden we een breed vertoon van geleerdheid,
talenstudie enz. Hebreeuwse, griekse en latijnse woorden worden gebezigd,
uitgelegd, vertaald of veranderd. Zinnen van Seneca, Themistocles, Cicero
e.a. worden letterlijk op de preekstoel aangehaald. J. Hartog spreekt zelfs
over "onmatige lengte" en over "een vervelend aanhalen van Schriftuurplaatsen, ook uit de Apokryfen" .
Verder moet van de doopsgezinde predikers gezegd dat ze zich nogal
1. Vgl. J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde in de protestantsche kerk van
Nederland, blz. 61 ev.
2. ld a.w. blz. 63, 67, 184 en 188.
3. K. Dijk, De dienst der prediking, blz. 168, spreekt over de "architectuur" van
de prediking.
4. a.w. blz. 66, vgl. 185, 187, 196.
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eens op het pad van de allegorische interpretatie begeven. Naar aanleiding
van de preken van Galenus Abrahamsz over de gelijkenis van de verloren
zoon zegt J. Hartog: "De allegorische interpretatie, altijd bij sommige
Doopsgezinden geliefd, heeft ook in hem een voorstander gevonden"^.
Genoemde doopsgezinde prediker te Amsterdam wijst er met nadruk op
dat men ervoor moet waken "zijne allegorische uitleggingen en toepassingen nooit te gebruiken tot bewijsredenen" en dat men een ander aan
deze regel der waarheid niet mag binden. Ook beweert hij even later dat
alles wel een letterlijke' betekenis heeft, doch die is eigenlijk tot weinig nut,
want de 'geestelijke beduidenis' is de hoofdzaak en die ligt verscholen in
ieder woord6.
Wat de methode van preken betreft, moet gezegd dat de doopsgezinde predikers verschillende methoden volgden, zowel die van de
homilie in de beginperiode als de analytische in de daarop volgende
periode en de synthetische die op den duur de overhand krijgt7. Sommigen
gingen zelfstandig hun weg ten aanzien van de predikwijze, anderen bevolen de methode van de engelse predikers aan of stemden overeen met de
visies van Van Til en Knibbe of trachtten beide te kombineren. Ook werd
dikwijls de preekmethode van de remonstranten gevolgd, vooral toen na
de dood van Galenus Abrahamsz (1716) de opleiding van de doopsgezinde
predikanten in handen werd gesteld van het remonstrants seminarium9.
De preken van de doopsgezinden hadden gewoonlijk een praktischmoralistische inslag. De hoorders worden aangespoord God lief te hebben,
worden gewezen op de middelen om tot deze liefde te komen en op de
5. a.w. blz. 181, vgL 19, 25. Deze preken zijn gehouden in de tachtiger jaren van
de 17e eeuw en worden ook weergegeven door H.W. Meihuizen, Galenus Abrahamsz
1622-1706, blz. 155vv.
6. Christelijke Zedekonst, blz. 6.
7. Een homilie is "de bediening des Woords in de vorm van een eenvoudige,
stichtelijke parafrase van een vrij lange tekst", Christelijke Encyclopedie^, Dl. 3 blz.
496 Ie kol.; in de analytische methode "wordt de tekst deel voor deel, en vaak
onderdeel voor onderdeel, ontleed, verklaard, practisch toegepast, zonder dat het
accent op de eenheid valt" en in de synthetische methode "wordt eerst gezocht naar
een samenbindend thema om overeenkomstig dit thema de tekst te behandelen", K.
Dijk a.w. blz. 168ev; vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 389-395.
8. Zie sub 2.3.
9. Vgl. S.F. Rues, De tegenwoordige staet der Doopsgezinden, blz. 124, vooral
noot (f) en J. Hartog a.w. blz. 181,191, 201 ev. Ook de "methodus concordantialis"
komt bij de doopsgezinden voor, vgl. J. Hartog a.w. blz. 186, maar deze is meer een
exegetische dan een homiletische methode. Deze methode wil de tekst verklaren door
het aanhalen van andere teksten waarin dezelfde woorden of uitdrukkingen voorkomen.
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manier om deze liefde aan God te tonen. Het gaat om verbetering van hart
en leven. De preek moet de hoorders krachtig overtuigen van de noodzaak
van een christelijke levenswandel. Zo is Galenus Abrahamsz in zijn preken
door en door praktisch, hij fulmineert tegen de gebreken in de samenleving en wil "de heilige verwondering over de onuitputtelijke liefde des
Heren en de dankbare gehoorzaamheid aan Zijn geboden" bij zijn gemeenteleden wekken . Dit is wel erg kenmerkend voor de doopsgezinde
prediking.
Ook ontbreekt de mystiek niet in deze prediking. J. Hartog merkt
bij de preken van Hermannus Schijn, na 1686 doopsgezind prediker,op,
dat ze in de toepassing "niet zeiden eene sterke neiging vertoonen naar het
zwak der Brakelsche Voetianen. Hij bedient zich althans meermalen van
uitdrukkingen, die bij de Mystieken zeer geliefd waren
. Deze mystieke
inslag vinden we ook in de preken van Joh. Deknatel uit 1758, die veel
bevatten "van dat bevindelijke en gestaltelijke, dat door LAMPE niet
zonder nadeel voor de zuivere opvatting van het Christendom in bescherming werd genomen.. . Zijne toepassingen zijn gewoonlijk op de leest
van die der Lampeanen geschoeid", aldus J. Hartog . Hier is invloed van.
de voetianen en lampeanen te bespeuren.
In het algemeen moet tenslotte opgemerkt dat de doopsgezinde
predikers probeerden bij de Bijbel te blijven, hoewel niet altijd bij de
genoemde tekst .
2.2. De luthersen:
Evenals bij de weergave van de prediking van de doopsgezinden^,
zullen we ook hier geen chronologisch historisch overzicht geven, maar een
karakterisering van de prediking bij de luthersen aan de hand van enige
wezenlijke aspekten.
Allereerst moeten we wijzen op de invloed vanuit Duitsland op hun
prediking Niet alleen werden preken van duitse lutheranen in ons land

10. VgL J. Hartog a.w. biz. 62, 65ev., 182 vv.; H.W. Meihuizen a.w. blz. 155 vv.
11. H.W. Meihuizen a.w. blz. 160.
12. a.w.blz. 186.
13. a.w. blz. 197, 199.
14. VgL id a.w. blz. 64w. Niet altijd lag er een tekst ten grondslag aan de
doopsgezinde preek. In de tekstkeuze was de doopsgezinde prediker ook vrij, vgl. S.F.
Ruesa.w. blz. 61,42.
15. Aan de prediking van de Collegianten gaan we voorbij, omdat zij geen
eigenlijke bijdrage aan de prediking van déze tijd geleverd hebben.
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vertaald en gelezen, zoals die van Joh. Erasmus Blum en Paulus Cordes ,
ook ontvingen vele lutherse predikers in Duitsland hun theologische opleiding17 en ging men hier in het spoor van de duitse homiletici zoals
Melanchthon, Rambach, Reinbeck en Mosheim en konformeerde men zich
aan de ontwikkeling daar van de homilie via de analytische naar de synthetische preekmethode18.
Ook de lutherse predikanten maakten zich evenals de doperse
telkens weer schuldig aan breedsprakigheid, langdradigheid, uitstalling van
geleerdheid, gebruik van latijnse en griekse woorden in hun uitleg, van
voorbeelden uit de griekse mythologie etc, al ontbreekt het onder hen niet
aan predikers die opkomen voor eenvoud, beknoptheid, duidelijkheid en
praktische aanwending van de gekozen Schriftwoorden19.
Een ander aspekt van de prediking der luthersen is hun polemiek.
Deze vinden we vooral in de preken uit de eerste tijd. In de in 1613
uitgegeven preken van B. Arnoldi is de polemiek gericht tegen de roomse
kerk met zijn leer van heiligenaanbidding, pauselijk oppergezag, vagevuur
en transsubstantiatie . J.E. Blum trad in een preek uit 1671 scherp op
tegen Massilianen, Manicheën, Anabaptisten en andere dwepers 21 . Zelfs
ging men elkaar te lijf in de preken zoals in diezelfde tijd Joh. Colerus en
V. Visscher over de duivel 22 . Een enkele lutherse prediker wierp zich ook
in de dogmatische twisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten . In 1717, bij de herdenking van het 200-jarig bestaan van
de Reformatie, beleefde de polemiek in de lutherse prediking weer een
hoogtepunt, daarna ebt ze af .
Ten aanzien van de preekmethode moet vastgesteld dat de

16. Zie: Geschiedkundig overzicht der predikwijzen in de Nederl. Luthersche
Kerk, in: Bijdragen tot de geschiedenis der evang.-lutherse kerk in de Nederlanden,
door J.G. Schutz Jacobi en F.L. Domela Nieuwenhuis, 7e st blz. 20, 24ev. (voortaan
geciteerd als : Geschiedkundig overzicht); F.J. Domela Nieuwenhuis, Geschiedenis
der Amsterdamsehe Lutherse Gemeente, blz. 77ev.
17. Vgl. id a.w. blz. 167.
18. Vgl. id a.w. blz. 164, 168ev; J. Hartog a.w. blz. 70, 221, 225ev.
19. VgL Geschiedkundig overzicht, blz. 8, 14, 20w, 36, 41w, 47, 53, 55, 96, 101,
111; J. Hartog a.w. blz. 69ev., 72, 206ev., 208ev., 210ev., 217, 219.
20. VgL Geschiedkundig overzicht, blz. 8ev; J. Hartog a.w. blz. 70, 72.
21. Vgl. id a.w. blz. 208.
22. Vgl. id a.w. blz. 212. Ook verdedigde Colerus de opstanding tegenover
Spinoza c.s. blz. 213; F.J. Domela Nieuwenhuis a.w. blz. 130.
23. Vgl. Geschiedkundig Overzicht, blz. 22.
24. Vgl. id a.w. blz. 54vv.
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bewaard ° gebleven preken van de luthersen uit de begintijd de vorm van
een homilie hebben. We denken aan de sermoenen over het lijden en
sterven van onze Here Jezus Christus van Arnoldi, die in 1613 het licht
zagen. Hierin wordt eerst het geschiedverhaal verklaard en daarna de
toepassing gegeven26. Spoedig echter komt er een wending naar de
analytische preekmethode waarbij allerlei uitweidingen met citaten uit
latijnse schrijvers en andere bewijzen van geleerdheid worden opgedist.
Binnen de analytische methode krijgt de concordantiemethode27 een
ruime plaats. Dat de analytische methode ook op gepaste wijze gebruikt
kan worden, tonen de preken van A.G. Velten (f1679); hij is in zijn
preken kort, duidelijk en zonder onnodige omhaal . Langzamerhand wint
de synthetische preekmethode aan invloed, en vindt o.a. een verdediger in
J. Mulder, sinds 1732 prediker te Kampen en leerling van Mosheim. Maar
bij hem komen ook al de nadelen van deze methode naar voren. Hij leidt
gewoonlijk een algemeen denkbeeld uit de tekst af en werkt dan deze
gedachte verder breed uit 29 . Ook C.C.H, van der Aa hield het bij de
synthetische methode. Hij vertaalde van Reinbeck de 'Regelen van verstandig en stichtelijk prediken' en oefende zo invloed uit op zijn medepredikers met zijn voorliefde voor de synthese 30 . "Zoo werd de plant der
synthese, door Mosheim en Reinbeck met zooveel zorg gekweekt, van
Duitschen bodem op den onzen overgezet door de Luthersche predikanten. Intusschen vonden die beginselen hoe langer hoe meer weerklank, ook
bij sommige Hervormden. Tegen het einde van dit tijdvak waren de
voornaamste werken van de Engelsche homileten door vertalingen in
ruimen kring bekend gemaakt, met groote aanprijzing van de zijde van
predikanten van naam" 31 .
25. Uit de eerste tijd na de Reformatie in ons land zijn van de luthersen geen
preken bewaard J. Hartog zegt in: Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in de Prot. Kerk van Ned., biz. 82: "Uit de zestiende eeuw zijn mij in 't
geheel geen preken van Luthersche predikanten bekend, en wat de zeventiende eeuw
oplevert in de eerste dertig jaren, bepaalt zich tot enkele stukken". Hetzelfde oordeel
geeft Domela Nieuwenhuis, Geschiedkundig overzicht, biz. 3, 6, waar hij als reden
noemt, dat toen de predikers hun preken niet uitschreven.
26. Vgl. J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde in de Prot Kerk in Ned., biz.
68ev.; Geschiedkundig overzicht, biz. 7ev.
27. Zie: noot 9.
28. Vgl. J. Hartog a.w. biz. 207, 211; Geschiedkundig overzicht, biz. 20ev, 46ev.
29. Vgl. J. Hartog a.w. biz. 222ev (ook biz. 210 over V. Visscher); Geschiedkundig overzicht, biz. 83w (ook biz. 28vv.).
30. VgL id biz. 111; J. Hartog a. w. biz. 224ev.
31. J. Hartog a.w. biz. 225ev.; vgl. Geschiedkundig overzicht, biz. 168ev. Ook de
engelse predikers stonden de synthetische methode voor.
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De toepassing in de lutherse preken was over het algemeen
praktisch, direkt op de mensen gericht, 'stichtelijk' en bevatte de oproep
tot geloof en tot een christelijk l e v e n . Vooral de eerste tijd houdt men
zich aan de tekst, legt die uit en trekt daaruit toepasselijke leringen33.
Maar later komt men vrijer te staan tegenover de tekst, flanst bijbelteksten
soms op de klank af aan elkaar en verliest zich in theologische verhandelingen 'naar aanleiding van' of soms helemaal los van de tekst, waartoe de
synthetische methode volop gelegenheid gaf. De preek loopt dan uit op
een wijsgerige beschouwing, waarbij er geen toepassing van de bijbeiwoorden meer plaatsvond, doch waarbij men zich verloor in mottopreken 34 .
Er blijken in meer dan één opzicht parallellen te bestaan tussen de
lutherse preken en die van de doopsgezinden en - zoals we nu zullen
zien — die van de remonstranten .
2.3. De remonstranten.
Al is er weinig kontakt te bespeuren van de remonstrantse prediking
met die der gereformeerden— na en vanwege het schisma van Dordt
1618 /19 — en bizonder met die van de mannen der Nadere Reformatie,
toch geven we ook een dwarsdoorsnede van de prediking bij de remonstranten om het gehele klimaat van de prediking uit deze tijd te
schetsen en temeer het eigene van de preken uit de Nadere Reformatie op
het spoor te komen.
Voor de remonstrantse prediking is kenmerkend een diepe afkeer
van polemiek, scholastieke methode en wijsgerige speculaties. Wei vervalt
onder hen een enkele prediker in vertoon van geleerdheid en gebruik van
vreemde talen en citaten uit de klassieken36. De meeste remonstrantse
predikers achtten het verkeerd de gemeente bezig te houden met al de
diverse interpretaties van de Bijbel, met hebreeuwse en griekse aanhalingen, met de polemiek inzake afwijkende gevoelens. Arminius zelf was
tegen het aanvoeren van allerlei dogmatische strijdpunten op de preekstoel
en wilde alles doen om een praktisch christendom te bevorderen37. Het
moet in de preek gaan om beknoptheid, duidelijkheid, zachtmoedigheid en
32.
33.
34.
35.
36.
37.
punt,

VgL id blz. 165.
Vgl. id blz. 8, 22, 101.
Vgl. id blz. 165w, 171vv.
Vgl. id blz. 177.
Vgl. J. Hartoga.w. blz. 171ev, 175, 177.
VgjL id a.w. blz. 49. Episcopius en Van Limborgh staan op hetzelfde standid a.w. blz. 52vv, 164ev.
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gematigdheid. De remonstrantse prediking staat in een irenisch kader .
Het tweede kenmerk van de remonstrantse prediking is de voorliefde
voor een praktische verwerking van de stof. J. Hartog spreekt over "hun
praktische zin
. De 34 preken, die Episcopius over Matth. 5 in 1618 en
van 1632 tot '34 heeft gehouden, gaan uit van de veronderstelling dat
Christus in de bergrede leert, dat "de saligheyt eens Christen mensches in
desen leven gelegen is in de betrachtinge van Christelijke deughden, als
zijnde den eenigen en waerachtigen wegh tot het toekomende eeuwige,
salige leven" . Hij dringt in iedere preek aan op goede werken en "dan
gebruikt hij voornamelijk het exempel-, het nuttigheids- en het
eschatologisch vergeldingsmotief", volgens Ph. J. Huijser41. In de remonstrantse prediking staan vooral de deugd en het eigen werk van de
mens op de voorgrond. Er wordt dan wel uit de Bijbel gepreekt, maar het
evangelie wordt in nomistische richting omgebogen42.
Tenslotte wijzen we nog op een wat eenzame uitschieter onder de
remonstrantse predikers. We denken met name aan Isaacus Pontanus die
niet alleen naar algemeen oordeel welsprekend was, maar ook een mensenkenner bij uitstek 43 . Hij blijkt een diep psychologisch inzicht te hebben in
het zieleleven van de mensen. Hij gaat in zijn preken, na 1652 gehouden, in
op de ziele- en geloofsworstelingen van de mensen en tracht bewogen en
krachtig hen daarin leiding te geven . We zullen merken hoe deze eenzame trek onder de remonstrantse predikers zijn volle honorering ontvangt
bij de predikers van de Nadere Reformatie!
2.4. De waalsen.
Voor we overgaan tot een analyse van de prediking van de gereformeerden, geven we aandacht aan die van de waalsen, omdat er altijd
nauwe banden zijn geweest tussen gereformeerden en waalsen vanwege
oorspronkelijke gelijke wortel en gemeenschappelijk belijden. Gomarus,
Polyander en Walaeus waren waalse predikanten. Jean Taffin die de voor38. Vgl. ida.w. blz. 176.
39. Geschiedenis van de predikkunde en de evangelie pre diking in de Prot. Kerk
van Nederland, blz. 197.
40. Aangehaald bij PhJ. Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 61.
41. a.w. blz. 61.
42. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 64 ("Het schriftuurlijke is en blijft bij EPISCOPiUSde
grote verdienste") en Ph.J. Huijser a.w. blz. 61 ("Over Christus als hogepriester en
over de verzoening met God in Hem, wordt niet gesproken'').
43. Hier vindt een verdieping plaats van het anthropologisch uitgangspunt van de
remonstranten, vgl. J.G. Woelderink, De uitverkiezing, blz. 17.
44. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 201vv.
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loper van de Nadere Reformatie wordt genoemd , is waals predikant van
origine. Slechts de taal vormt de scheiding tussen de gereformeerden en de
waalsen.
Ook bij de waalsen is er de ontwikkeling van de analytische naar de
synthetische preekmethode. Eerst is er de analyse met als randgevaar de
breedvoerigheid in tekstverklaringen, waardoor de toepassing tekort kan
schieten of geheel achterwege blijven . Dan komt de synthetische
methode op onder invloed van de engelse predikers zoals te merken is bij
Jacq. Saurin, die de invloed van Tillotson onderging. Saurin behandelt wel
het onderwerp in de tekst genoemd, maar niet zoals het in die tekst aan de
orde en binnen een bepaald verband gesteld is 4 8 .
In het algemeen komt de Schriftgebondenheid van de waalse prediking duidelijk aan het licht . De waalse predikers verklaren de Schriften
en passen deze op de hoorders toe. Daarin ligt hun kracht. "Onder den
invloed der Engelsche predikers, heeft zich het wijsgerig element wel wat
sterk bij hen geopenbaard, maar de invloed is niet ligt sterk genoeg geweest
om hen het gezag te doen vergeten, dat zij hier te lande leerden hechten
aan den tekst", aldus J. Hartog 50 .
In de toepassing rekenden de waalsen welbewust met de situatie van
de gemeenteleden. Jacq. Saurin o.a. brengt de boodschap van het Woord
van God in rapport met het hart en het leven van de hoorders. Hij wist
'onderscheidenlijk' te preken en ieder te geven wat hij nodig had .
Er is beïnvloeding geweest van de waalsen door de gereformeerden
en omgekeerd ten aanzien van de homiletische visies. De 'Orator sacer' van L.
Wolzogen staat op één lijn met de theorie van Van Til en Knibbe, en
Hollebeek beroept zich meer dan eens op waalse predikers 52 .

45. Zie: Hoofdstuk III blz. 82 noot 4.
46. Vgl. J. Hartog, Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, DL II blz.
364.
47. VgL J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking in
de Prot. Kerk van Nederland, blz. 179, 181.
48. Vgl. id a.w. blz. 184w, en in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland,
Dl. II blz. 365vv; J.J. van Oosterzee, Jacques Saurin, blz. 82, 91.
49. Vgl. ida.w. blz. 35vv.
50. Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprei diking in de Prot. Kerk
van Nederland, blz. 196.
51. Vgl. id a.w. blz. 186; J.J. van Oosterzee a.w. blz. 38w, 106w. Zie over de
prediking van Saurin ook nog: A. Ypey, Geschiedenis van de Kristlijke Kerk in de
achttiende eeuw, dL VIII blz. 16w, 162vv; A. Vinet, Histoire de la prédication, p.
597ff.
52. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 177w, 197.
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3. De prediking bij de gereformeerden
3.1. Algemene trekken.
Van de prediking onder de gereformeerden in Nederland van deze
periode geven we eerst enkele algemene of gemeenschappelijke trekken.
Daarna zullen we ingaan op de verschillende stromingen onder de gereformeerde predikers, zoals coccejanen, voetianen en lampeanen. In een
afzonderlijk onderdeel gaan we nader in op de bizondere karakteristika van
de prediking der Nadere Reformatie, d.w.z. bij de voetianen en lampeanen.
Als een eerste kenmerk van de preken van gereformeerde voorgangers uit deze tijd noemen we hun grote omvang. Hieraan gaan de
preken uit al de schakeringen van de gereformeerde predikers mank1.
Vooral de zgn. lijkrede wordt breed uitgesponnen1 a . Een korte toespraak
verklaarde men uit het feit dat het de prediker aan stof en ijver ontbrak2.
Deze breedheid van behandelen en spreken was een echt tijdsverschijnsel.
Allerlei toespraken en redevoeringen werden geweldig uitgebreid3. Het is
mogelijk dat de uitgegeven preken breder uitgewerkt en zo omvangrijker
zijn dan ze in werkelijkheid werden uitgesproken en aangehoord, maar
desondanks moeten de hoorders wel veel tijd en gehuld gehad en de
kerkdiensten lang geduurd hebben!
Met deze omvang van de preken hangt samen het pronken met en
uitstallen van grote kennis en geleerdheid in de preken. Nadat Sincerus
erop gewezen heeft dat de preken van de gereformeerden duidelijkheid,
kiesheid, eenvoudigheid en warmte missen , schrijft hij: "In stede hiervan,
werden de Bijbelwoorden die men tot tekst gekozen had, op ene buitensporige wijze ontleed, bleef men aan letters en punten hangen, en verklaarde men, zoo als het heette, soms tot niet weinige verduistering, ook
1. Vgl. A.W. Bronsveld, De Evangelieprediking, blz. 16; J.J. van Oosterzee, Praktische Theologie, Dl. I blz. 186, waar hij spreekt over "dorre, breedsprakige Schriftverklaring" in de bedoelde preken; G.J. Vos Az., Geschiedenis der Vaderlandse Kerk,
DL 2 blz. 21.
la. Vgl. o.a. A. Hellenbroek, Algemeene Rouwklacht.
2. Vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 17, die vele voorbeelden van de grote omvang der
preken noemt, blz. 16. Er zijn preken bij van 295 bladzijden 4°. De door Bronsveld
genoemde voorbeelden zijn met tientallen aan te vullen, zie: Hoofdstuk III. Voor de
maat van de bladzijden, zie id noot 14, blz. 88.
3. VgL bijv. G. Voetius, Sermoen van de Nutticheydt der Academiën ende
Scholen, 1636 met 72 bladzijden 4°.
4. VgL ook Ph.J. Huijser a,w. blz. 62 die hierin Sincerus bijvalt door te stellen:
"Het eenvoudige, populaire, stichtelijke, waardoor de prediking der vroegste Hervormden zich gekenmerkt had, maakte plaats voor pompeuze geleerdheid"; R.B.
Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, DL III blz. 135.
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dat, wat geene verduidelijking ter wereld noodig had. Men vertoonde
daarbij, een schoolse, spitsvondige, nuttelooze geleerdheid, en riep de
oude, ongewijde geschiedenis telkens te hulp, om te bewijzen of te verdedigen; .. . maakte allerlei toespelingen op voorname mannen, daarin
vermeld als ook op profeten, priesters en koningen van het Oude testament; . . . haalde spreuken en gezegden van Grieksche en Romeinsche wijsgeeren en dichters aan, als mede van kerkvaders, die in het oorspronkelijke
opgezegd, voor ongeletterden volstrekt onverstaanbaar waren. Zoo ging het
ook, als de leeraar HEBREEUWS, ARABISCH, SYRISCH en andere talen,
hoorenliet" 5 .
Hiermee gepaard gaat een ver-doergevoerde analysering en schematisering van de stof van de preek6. We stuiten op subtiele argumentaties,
divisiones en subdivisiones waarvoor men haast met de letters van het
latijnse, griekse en hebreeuwse alfabet niet uitkomt en die voor geen
gemeentelid bij te houden zijn . De invloed van de opkomende neoscholastiek op de inhoud en vorm van de preken wordt hier voelbaar . De
friese synode te Harlingen 1729 meent dan ook de predikers hierover te
moeten vermanen, de kerk niet te gebruiken tot een akademische gehoorzaal en meer te letten op de stichting van het gewone volk9.
In de preken van de gereformeerden nam de polemiek niet minder
dan bij de luthersen een grote plaats in . Er werd van de gereformeerde
kansels fel gepolemiseerd tegen allerlei ook wel vermeende en vergezochte
ketters en dwalingen. Men stelde ook regeringen in gebreke omdat zij niet
strenger optraden tegen de afwijkingen en uitwassen11. De vele misstanden
en zonden onder het volk werden breeduit gehekeld en veroordeeld.
Verschillende elementen uit de strijd en controverse tussen contra-re5. De Kansel-ontluistering in de Nederlandsche Hervormde Kerk tijdens de zeventiende en achttiende eeuw, blz. 2; vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 18; L. Knappert,
Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 16e en 17e eeuw, blz.
165; H.J. Spier, De Theologie en de preek, blz. 95vv.
6. Vgl. PhJ. Huijser a.w. blz. 62; A.W. Bronsveld a.w. blz. 18.
7. Zoals A. Comrie in de preek over Ps. 143:11 een opsomming geeft van de
oorzaken van de 'dodigheit' in de gemeente in zoveel punten, dat hij tenslotte
verklaart geen verdere oorzaken meer te zullen noemen "terwijl ons getal letteren in
't Grieksche A.B.C, ten einde is", Verzameling van Leerredenen, blz. 55 sub CÜCJ.
8. VgL J.J. van Oosterzee a.w. Dl. I blz. 186; J. Hartog a.w. blz. 42vv., Ph.J.
Huijser a.w. blz. 62; P. Polman, Godsdienst in de Gouden Eeuw, blz. 18.
9. Zie: A. Ypey a.w. blz. 588ev; S. Cuperus, Kerkelijk leven der Hervormden in
Friesland tijdens de Republiek, I: De predikant, blz. 140ev; Sincerus a.w. blz. 10; J.
Hartog a.w. blz. 133.
10. Zie: Hoofdstuk II sub 2.2. blz. 58.
11. Vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 19.
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monstranten en remonstranten, voetianen en coccejanen kwamen op de
preekstoel en waren in de kerkgebouwen te beluisteren. Tussen 1660 en
1672 daverden de kansels van de onderlinge twist rond Cartesius en
Coccejus; meer dan eens moest de overheid tussenbeide komen 12 .
Er is ook een zucht naar allegoriseren onder de gereformeerde
predikers merkbaar. Vooral koos men hiervoor het Hooglied met soms
naar het sensuele zwemmende uitweidingen over bruiloften, omhelzingen,
kussen etc. . Ook vlocht men allegoresen rond de tempel en al haar
onderdelen. Zo onderwees Lampe dat geen plaats of woord, geen strikje of
haakje in Israëls heiligdom zonder geestelijke betekenis is 1 4
Als laatste punt in dit algemene overzicht willen we noemen de
preekmethode en de toepassing die nauw met elkaar samenhangen in de
prediking van de gereformeerden, op welke punten zij juist uiteengaan in
coccejanen en voetianen, terwijl de eersten weer te verdelen zijn in groene
en ernstige coccejanen en beiden zich weer grotendeels hervinden in Lampe.
3.2. De coccejanen.
Ten aanzien van de preekmethode volgden over het algemeen de
coccejanen de analytische methode. Ze geven vaak heel uitvoerige
verklaringen van de tekst waardoor de toepassing meer dan eens in gedrang
komt . Hierin volgen zij hun leermeester Coccejus wiens beginsel aangaande de Heilige Schrift en haar uitleg 16 invloed uitoefende op de
prediking van zijn volgelingen. Coccejus wilde recht laten wedervaren aan
de grondtekst, aan het verband van de tekst en aan de eigenlijke zin van de
tekst. Hij was tegen een verwerking van de bijbelse gegevens op
scholastieke wijze. Zijn stelling was dat men bijbelse zaken niet anders dan
met bijbelse woorden mocht weergeven. Hij wou de Bijbel heilshistorisch
of foederaal-theologisch verstaan. Zijn dogmatiek was "een bijbelse theolo-

12. Vgi. id a.w. blz. 15; Sincerus a.w. blz. 2w, 7; G.DJ. Schotel, De openbare
Eredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de 16e, 17e en 18e eeuw, blz. 355, 357.
13. Vgl. A.W. Bronsveld a.w. blz. 18, die wijst op d'Outrein's preek over de zestig
helden die Salomo's bed bewaakten; Sincerus a.w. blz. lOev, 186w; G.D.J. Schotel
a.w. blz. 356; een voorbeeld van vergaande allegorie is ook D. Aiardyn, Thee-gebruik.
14. Zie: Sincerus a.w. blz. 188; LH. van der Meiden, Allegorische Prediking, blz.
13ev; T. Stigter a.w. blz. 53ev, die wijst op een vergaande vergeestelijking van de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in de kring van de coccejanen.
15. Vgl. J. Hartoga.w. blz. 120w.
16. Zie: S. Greydanus, Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en Historisch overzicht over theorieën en wijzen van Schriftuitlegging, blz. 195vv; vgl. A. Ypey a.w. Dl.
VIII blz. 384w.
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gie in geschiedkundigen vorm' . Hierin stond hij tegenover G. Voetius
c.s., die de dogmatiek, met de scholastieke methode opgebouwd, een
wezenlijke funktie gaf bij de uitleg van de Schriften en bepalend achtte
ook voor de vorm en inhoud van de prediking18. Coccejus maakte bij zijn
Schriftuitlegging vaak gebruik van de allegorische exegese die soms heel
zonderling en fantastisch was en moest dienen om in het hele Oude
Testament profetische typen van Christus aan te wijzen. Dit zoeken naar
de Verborgen Schriftzin' bracht hem toch weer in de buurt van de
gewoonte van allegoriseren bij de voetianen. Het angstvallig en met grote
zorgvuldigheid willen verklaren van elke kleinigheid in de Schriftwoorden
door middel van heel het apparaat van geleerdheid en met gebruik van de
concordantiemethode deed de coccejanen meermalen vervallen in een
mikroskopisch analyseren, waarvan hun preken vol zijn 19 .
Het coccejaanse kamp echter werd opgesplitst in twee groepen. Aan
de ene kant staan de 'groene' coccejanen of 'leidse' theologanten die
konsekwent de lijn en de leer van hun meester doortrekken in hun
Schriftuitleg en prediking. Bij hen vinden we een brede verklaring terwijl
de toepassing verwaarloosd wordt. Aan de andere kant ontmoeten we de
'ernstige' coccejanen die ook de toepassing tot haar recht willen laten
komen en zo in de buurt van de voetianen verschijnen .
We besteden aan beide richtingen nog afzonderlijk aandacht.
3.2A.De groene coccejanen
Zo wordt een deel van de coccejaanse predikers genoemd naar
ds. Henricus Groenewegen, predikant te Enkhuizen vanaf 1679 , die
"een groot, maar weinig oorspronkelijk vereerder van Coccejus was" 22 .
Zijn medestanders en volgelingen pretenteerden echte kinderen van
Coccejus, de Leidse hoogleraar, te zijn en werden daarom naast groene of
groenewegense coccejanen ook leidse theologanten genoemd. Ze preekten
"zeer geleerd, maar niet populair" 23 . Ze werden op den duur door de ernstige coccejanen overvleugeld.
17. H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, DL III blz. 217ev; vgl. ook Dl. I J>lz.
183; op Coccejus' visie komen we later breder terug, zie: Hoofdstuk IV sub 1.1.
18. VgL F.E. Daubanton, Geschiedenis der beoefening van de didaktiek des
Nieuwen Verbonds, DL I blz. 49vv.
19. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 93vv, 118vv; J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 187; G.
P. van Itterzon, Coccejus, in: Christelijke Encyclopedie2, Dl. II blz. 230ev.
20. Vgl. Ph.J. Huijser a.w. blz. 65 en J. Hartog a.w. blz. 118w.
21. Zie: Nieuw Nederlandsen Biografisch Woordenboek, DL VI kol. 638.
22. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie2, DL III blz. 310.
23. Ida.w. blz. 311.
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Kenmerkend voor hun prediking is:
a. Een zich bezig houden "met langdradige verklaringen van den
letterlijken en verborgen zin van hun tekst"24 Ze geleidden "hun
kudde in plaats van naar de grazige weide des woords bij voorkeur naar de
dorre distelvelden der philologische Exegese"25. Volgens J. Hartog heeft
Coccejus niet kunnen "vermoeden, dat zij die door hem teruggebracht
waren van de scholastiek, afdwalen zouden in de dorre velden der
exegese"26.
b. Het valt niet te verwonderen dat de groene coccejanen veel werk
maakten van het ten toon spreiden van hun geleerdheid. Allerlei taalkundige opmerkingen, aangehaalde commentaren en spreuken en allegorische speculaties vullen hun preken . J. Hartog konkludeert dan ook:
"Bij de Coccejanen was de scholastiek wel verdwenen, maar de geleerdheid
was er voor in de plaats gekomen, en de gemeente had er weinig bij
gewonnen
.
c. Gevolg van het sub a en b vermelde was, dat de groene coccejanen
geen tijd overhielden voor de toepassing. "Met enkele korte leringen, uit den
verklaarden tekst afgeleid, zochten zij hun hoorders tevreden te stellen" .
De korte toepassingen werden ook algemeen gehouden. De groene
coccejanen brachten geen duidelijk onderscheid aan tussen gelovigen en
ongelovigen.
3.2.2. De ernstige coccejanen.
David Flud van Giffen (1653-1701), achtereenvolgens predikant te
Wijkei, Nieuw-Brongerga, Sneek en Dordt, wordt genoemd de geestelijke
vader van de zgn. ernstige coccejanen . Prof. A. Voget te Groningen

24. Ph.J. Huijser a.w. blz. 65 (Cursief is van mij, T.B.); vgL G.J. Vos a.w. DL 2
blz. 23.
25. J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 188; vgl. A. v.d. End, Gisbertus Bonnet, die
spreekt over hun op de voorgrond stellen van de grammaticale betekenis van de tekst
en "hun al te uitvoerige en dorre exegese", blz. 86.
26. a.w. blz. 124.
27. Vgl. Ph.J. Huijser a.w. blz. 65; J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 188; J. Hartog
geeft hier enkele konkrete voorbeelden, a.w. blz. 125, 128ev.
28. a.w. blz. 133ev.
29. Ph.J. Huijser a.w. blz. 65; vgl. A. Ypey a.w. Dl. VIII blz. 378vv; J. Hartog a.w.
blz. 126, 172.
30. VgL Nieuw NederL Biografisch Woordenboek, DL IV kol. 655ev.; J.J. van
Oosterzee a.w. dl. 1 blz. 188ev; J. Eekhof, David Flud van Giffen en Johannes
Braunius, blz. 65vv en : De Predikant-Handschriftenverzamelaar David Flud van
Giffen, blz. 225ev.
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verzamelde al zijn werken en zegt van hem dat hij was "een Bedienaar des
Heiligen Evangeliums van een zeer uitstekend voorbeeld
. Doch dit is
teveel gezegd. Huijser schrijft terecht: "Raadpleegt men . . . zijn preeken,
dan ziet men, dat zijn bedoelingen beter waren, dan wat hij daarvan wist
te verwezenlijken. Zijn preek over Ps. 8:10 b.v. in 1680 te Leeuwarden
gehouden, is een geleerd exegetisch betoog, doorspekt met vreemde woorden en uitdrukkingen, waarin hij naar hartelust allegoriseert, en zich zelfs
van chiliastische toekomstschilderingen niet weet vrij te houden. Hij
eindigt met een korte paraenese aan het slot, nl. om den heerlijken Naam
des Heeren te vreezen en te heiligen door een christelijken wandel, om te
verlangen naar de volle openbaring van des Heeren heerlijkheid en daarom
te bidden" 32 .
Wat we bij van Giffen wel reeds vinden, is zijn bredere aandacht
voor de toepassing dan bij de groene coccejanen. In die toepassing wordt
aangedrongen op een christelijke levenswandel als noodzakelijke vrucht
van het geloof. Dit kwam aan het eind van de genoemde preek over Ps.
8:10 al naar voren. Ook klinkt in zijn preken door de strijd tegen een dode
rechtzinnigheid. Hierdoor is van Giffen geworden tot de vader van de
ernstige coccejanen die streefden naar verbetering van de onpraktische
preekmethode van de groene coccejanen en van mening waren dat het
applikatief deel van de preek moest worden uitgebreid met als doel de
heiliging van hart en leven. Hij bracht de stroom van de coccejanen dus in
de omgeving van de voetianen .
Een eerste kenmerk van de prediking onder de ernstige coccejanen is
dan ook: meer aandacht voor de applikatie, die hoe langer hoe meer wordt
afgestemd op de situaties van die tijd en van de hoorders, die men soms
ging indelen in on wedergeborenen, heilbegerigen en bevestigden .
Een tweede karakteristiek is gelegen in het veelvuldig allegoriseren.
Vernuftige staaltjes van allegorische preektechniek vindt u o.a. bij J.

31. Verzameling van alle werken (zie: onder afzonderlijke lijst van 'andere geraadpleegde preken'), blz. *3.
32. a.w. blz. 65ev. De bedoelde preek is te vinden in: Verzameling van alle
werken, blz. 31vv. Ook J. Hartog oordeelt niet anders over Van Giffen, a,w. blz.
139-143. Over het rumoer om, de aanleiding tot uitgave van en de chiliastische
gedachte in deze preek, zie men: A. Eekhof, David Flud van Giffen en Johannes
Braunius, blz. 65vv.
33. VgL J. Hartog a.w. blz. 142; Ph.J. Huijser a.w. blz. 65; J.J. van Oosterzee a.w.
DL I blz. 189; J.H. Spier a.w. blz. 96ev.
34. VgL J. Hartog a.w. blz. 149.
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d'Outrein en F. van Houten . Ook hierin vertonen ze overeenkomst met
de voetianen zoals we zullen merken.
J. Hartog vat de prediking der coccejanen voortreffelijk samen als hij
schrijft: "De Leidsche Theologanten zondigden door hun dorre wetenschappelijke exegese, en verzuimden bovendien de praktijk, de ernstige
coccejanen dwaalden voor een deel af in een allegorische interpretatie, die
eene miskenning was van den grond, waarop de stichtelijke preek rusten
moest .
3.3. Strukturen van de prediking der Nadere Reformatie.
Onder de predikers van gereformeerde huize is er de groepering van
de mannen van de Nadere Reformatie. Nu we de prediking bij andere
stromingen gekarakteriseerd hebben, kunnen we temeer in het oog krijgen
wat in de prediking van de Nadere Reformatie met die bij anderen
gemeenschappelijk is en wat typisch eigen in deze prediking is.
De doorbraak en verbreding van de Nadere Reformatie zien we
vooral komen met de figuur van G. Voetius. De rivier van de Nadere
Reformatie stulpt uit in de voetiaanse predikers binnen de hervormde veste
en wordt onder hen dan nader gekanaliseerd. Daarom letten we bizonder
op de prediking van de voetianen.
Deze na G. Voetius gekanaliseerde stroom van de prediking der
Nadere Reformatie vloeit tenslotte uit in F.A. Lampe en zijn aanhang. Bij
dezen komt ook geheel boven water wat de eigenlijke inslag van de
prediking der Nadere Reformatie is. Vandaar dat ons vergelijkend overzicht eindigt met de lampeanen.
3.3.1. De voetianen.
a. Algemene trekken.
Gisbertus Voetius, de hoogleraar te Utrecht, om wie de beweging
van de Nadere Reformatie zich koncentreert, heeft grote invloed uitgeoefend op het gebied van het dogmatisch denken, het kerkordelijk leven en
ook van de prediking van deze stroming . Hoewel hij zelf weinig uitgeschreven preken heeft nagelaten, hebben zijn geest en visie niet nagelaten
vele predikers te beinvloeden en nader te vormen.
35. Weergaven vindt u bij PhJ. Huijser a.w. blz. 66 en J. Hartog a.w. blz. 143ev,
146. Vgl. ook J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 189.
36. a.w. blz. 143.
37. J. van Genderen noemt Voetius "het middelpunt" en "de kerkelijke leider"
van deze beweging, Nadere Reformatie, blz. 5.
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Ook bij Voetius en de voetianen vinden we het verschijnsel van
brede tekstverklaringen, doorvlochten met allerlei citaten uit klassieken en
patres tot etalering van geleerdheid en gepaard met "scholastieke
analyseering en schematiseering'
van de stof en de gedachten van de
tekst 39 . Werd bij Coccejus de exegese heilshistorisch en foederaaltheologisch bepaald, in de voetiaanse kring stond de exegese in dienst en
onder beheersing van een scholastiek gestruktureerde dogmatiek en
heilsorde .
Doch niet alle voetianen begeven zich op het pad van deze dorre,
breedsprakige explikatie. Sommigen geven maar een korte uiteenzetting
van de Schriften of bemoeien zich in het geheel niet met de Schriftuitleg en
gaan al spoedig over tot de applikatie, die dan op haar beurt breed uitgesponnen wordt. Zo wordt het mogelijk om naar aanleiding van één tekst onderscheidene leerredenen te houden, zoals bijv. ds. B. Smytegelt deed 4 1.
In het algemeen werd bij de voetiaanse predikers de analytische
preekmethode in bescherming genomen, als enig juiste tegenover de
synthetische verdedigd en in praktijk gebracht. Soms werd de analyse in
explikatie en/of in applikatie tot een toppunt opgevoerd: het hele alfabet
in grote en kleine letters moet gebruikt om alle delen, onderdelen en
onderscheidingen te kunnen aanduiden .
Het allegoriseren komt bij de voetianen veelvuldig voor, bizonder in
de preken over het Hooglied .
38. Ph. J. Huijser a.w. blz. 63. VgL J.J. van Oosterzee a.w. Dl. I. blz. 186, die zegt:
"Met de periode van G. Voetius (f1676) treedt de prediking hier te lande geheel
onder den invloed van het Scholasticisme". Hij laat evenwel na aan te geven waarin
dit scholasticisme bestaat We zullen nog zien, hoe de situatie ta.v. de prediking
genuanceerder ligt dan Van Oosterzee aangeeft en dat er meer dan het scholasticisme
invloed uitoefende.
39. Voor het aanhalen van patres en klassieken verwijzen we bijv. naar de
Afscheydt Predicatie van Voetius, waarin geciteerd worden: Hieronymus, blz. 5,
Hervormers en Tertullianus, blz. 7, Augustinus, blz. 10, 24, Zozemenus, blz. 12,
Keizer Julianus, blz. 13, Bernardus, blz. 25, 36,,Seneca, blz. 27 en Aristoteles, blz.
27. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 106; G.H. Lamers, Voetius en de dienst des Woords, blz.
611; zie ook A. Hellenbroek, Algemeene Rouwklacht (een preek met heel veel Latijnse
citaten).
40. VgL A. v.d. End a.w. blz. 86; S. Greydanus a.w. blz. 195; J. Hartoga.w. blz.
94ev. Op de relatie Schriftuitleg-prediking komen we later terug, zie Hfst. IV. sub 1.1.
41. Het gekrookte Riet of 145 predikatiën over Matth. 12:20,21.
42. Vgl. A. v.d End a.w. blz. 86ev.; J. Hartog a.w. blz. 102, 113; J.J. van
Oosterzee a.w. DL I blz. 186ev; Sincerusa.w. blz. 188.
43. VgL id a.w. blz. 186ev; J. Hartog a.w. blz. 95, 102ev. Bij de nadere analyse
van de preken uit de Nadere Reformatie zullen we hier konkreet mee kennis maken,
zie: Hoofdstuk III sub 1.6.1. c, blz. 140.
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Naast deze met andere stromingen min of meer overeenkomende,
algemene kernmerken van de prediking der Nadere Reformatie, zijn er ook
trekken die wij hier alleen en expliciet vinden.
b. Bizondere karakteristika.
I. Een brede applikatie.
Boven wezen we er al op dat in de kring van de voetianen als
mannen van de Nadere Reformatie grote aandacht wordt besteed aan de
toepassing. Hier ligt de kracht en de geoefendheid van deze predikers. In
de regel vult de applikatie het grootste deel van de preek en is ze van een
eigen struktuur. De applikatie wordt breed uitgewerkt. Soms is ze direkt
uit de tekst afgeleid, soms staat ze er ook min of meer los van. In de
toepassing komen de voetiaanse predikers dicht bij het volk. De applikatie
ligt vervat in eenvoudige bewoordingen, sobere zinsbouw en is voor ieder
verstaanbaar.
Deze brede en op eigen wijze uitgewerkte applikatie vindt men bij
geen andere predikers van deze periode uit de vaderlandse kerkgeschiedenis; ze is uniek te noemen voor de voetianen als vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie. "Juist in de toepassing lag de bizondere
verdienste van de Voetiaanse predikers. Zij drongen door tot de schuilhoeken van het menselijk hart en stelden zich terecht in op de verschillende toestanden van het geestelijk leven", aldus A. v.d. End . In de
toepassing stelt men de mensen met alle ernst voor de heiligheid Gods en
voor eigen zondigheid. Aangedrongen wordt op een hartelijk, persoonlijk
en gevoelig kennen der waarheden en van de gemeenschap in Christus, wat
zich ook onvermijdelijk moet openbaren in heel het leven . Opgeroepen
wordt tot zelfonderzoek, of men de zaken wel kent waarover wordt
gehandeld en of het dagelijks leven beantwoord aan de verordeningen des
Heren.
Binnen het veld van deze brede applikatie liggen al de nader te
noemen elementen die voor de prediking van de Nadere Reformatie
karakteristiek zijn.
II. Een strenge boeteprediking.
In de toepassing klinkt een ernstige boetetoon door. De klacht over
de dorre, geesteloze toestand van de vaderlandse kerk wordt luid hoorbaar.
44. a.w. blz. 86.
45. VgL J. van Genderen, De Nadere Reformatie blz. 5.
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De voetiaanse predikers zijn ervan overtuigd dat het volk door het Woord
van God moet worden wakker geschud uit de dommel waarin het na de
Reformatie en Dordt is terechtgekomen. De zeden waren 'ontstelt' en
moesten worden gereformeerd. Men keerde zich tegen de dode orthodoxie
en een burgerlijk christendom, tegen 'blote' kennis zonder 'echte' doorleving46. Een krachtige opwekking tot bekering en vernieuwing wordt de
gemeente op het hart gebonden en ingehamerd: men heeft wel de woorden
van de Waarheid, maar waar blijven de daden? ! Zo zetten de mannen van
de Nadere Reformatie de boetbazuin aan de mond om met profetisch vuur
op te wekken tot een reformatie van het leven .
De zuiverheid van belijdenis, hoe noodzakelijk ook en ten zeerste
door de Schrift geboden, is nog geen waarborg voor een waarachtig
Godverheerlijkend leven 48 . Vloek en oordeel der wet en der gerechtigheid
Gods worden scherp en nadrukkelijk gepredikt. Allerlei wereldse uitwassen
zoals vloeken, dansen, schransen, zuipen, kaarten, zondagsontheiliging enz.
worden aangewezen . De hoorders worden keer op keer vermaand tot
ingetogenheid en waarachtige christelijke levenswandel, op de overheden
wordt beroep gedaan tot beteugeling van het kwaad. Vanwege Gods
majesteit moet men het nauw nemen met de zonden. De reformatie van de
leer bedoelt ook het herstel der zeden 50 . Voor wie zich bekeert en
beterschap toont, wordt de troost van het evangelie uitgestald .
In deze boeteprediking komen we veel tegen dat ook gevonden werd
in de prediking van de moderne devotie en de volks predikers
46. Vgl. id a.w. blz. 3; J.G. Woelderink, Separatisme en Wereldgelijkvormigheid,
blz. 16; M.J. A. de Vrijer: Ds. Bernardus Smytegeit en zijn "Gekrookte Riet", blz.
81vv.
47. Vgl. id a.w. blz. 16; K. Dijk, Het gericht Gods in de prediking des Woords, blz.
16ev.
48. Vgl. W. Vroegindewey, De betekenis van de Nadere Reformatie voor het
kerkelijk leven in onze tijd, blz. 18.
49. VgL AC.W. van Dijk, Die des nachts Zijn huis bewaakt, blz. 8 (waar een
intreepreek van ds. A. Hellenbroek wordt weergegeven met het boete-element erin);
denk ook aan J. Borstius' "Predicatie van 't lanck-hayr" over 1 Cor. 11:14. Zie over
de prediker Borstius: G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, DL I blz. 449vv; J.
Hartog, Een miskend man, blz. 114-145.
50. Vgl. J. van Lodenstein in zijn preek over Hosea 9:12 in: Geestelijke Opwekker, blz. 140w; L. v.d. Dool, Ds. Bernardus Smytegeit, blz. 29ev, 42ev; T. Stigter,
a.w. blz. 57ev.
51. Vgl. Ph.J. Huijser a.w. blz. 63vv; A.W. Bronsveld a.w. blz. 28w; W. Vroegindewey, a.w. blz. 20. Het is opvallend dat J. Hartog a.w. aan dit eigen aspekt van de
prediking der Nadere Reformatie nl. de oproep tot reformatie van leven en zeden,
geen enkele aandacht besteedt!
52. Zie: Hoofdstuk 1 sub 1.2.
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Langzaam verschuift de gerichtheid van de boeteprediking binnen de
Nadere Reformatie. Was eerst het boetewoord gericht op heel het volk en
heel de samenleving, op den duur wordt de boeteprediking binnenkerkelijk
gekleurd. Er komt een aaneensluiting van naar getrouwheid zoekende en
om ware vroomheid en levensheiligheid worstelende zielen. Deze gaat men
beschouwen als de uitverkoren kern van de gemeente. Daaromheen is de
grote rest van leden die in naam en op papier kerk zijn, maar in wezen
wereld. Op dezen worden nu oordeel en vermaning toegespitst. J.G.
Woeiderink meent dat dit duidelijk separatisme in de hand werkte 53 .
lil. De bevindelijke inslag.
Een volgende eigenaardigheid van de prediking van de Nadere Reformatie vormt het zogenaamde bevindelijk element in de voetiaanse
preken. Men hoorde graag over de 'geestelijke toestand', waarin een
mensenkind verkeren kan, preken. A.W. Bronsveld zegt het kernachtig als
volgt: "Men genoot van het bevindelijke woord. De onderscheiden
gestalten, waarin een ziel kan staan tegenover God; haar hoogten en
diepten; haar juichen en haar zuchten; haar aarzelen en haar vrijmoedigheid; haar dorheid en haar frisheid: men verlangde dit alles te zien
afgeschilderd naar aanleiding van een bijbelsch, liefst oud-testamentisch
verhaal, dat werd vergeestelijkt, of toegelicht door een tekst uit het
Hooglied. De liefde voor den Heiland; het genot als hij nabij was, de
droefheid als hij verre was: het werd geteekend met beelden aan aardsche
liefde ontleend, en niet zelden vrij zinnelijk g e k l e u r d " .
De voetiaanse predikers leefden bij de overtuiging dat het heil van
God door middel van het Woord reëel ingaat in de menselijke existentie,
voelbaar en merkbaar; dat in de prediking deze uitwerking van Gods heil
gereleveerd moet worden en dat in de prediking leiding moet worden
gegeven aan het groeiproces van dit geestelijke leven in de mens 55 . Als zij
daarom in hun preken de bevinding aansnijden, zijn ze in hun element.
Hier lag hun kracht en apart charisma. In hun prediking komt dan ook het
werk van de Heilige Geest, die het uit Christus neemt en in de zijnen
toepast, volop aan de orde 56 .
53. a.w. blz. 18w.
54. a.w. blz. 31ev; vgL J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 187, die spreekt over "een
mystiek-practische zin" in de preken van o.a. W. a Brakei; A.A. van Ruler, De
bevinding in de prediking, Theologisch Werk (Th. W.), Dl. III blz. 61vv.; De
bevinding, Th.W. DL III blz. 46vv.; Licht- en schaduwzijden in de bevindelijkheid,
Th.W. DL III, blz. 83w.
55. Vgl. id,De bevinding in de prediking, Th. W. DL III, blz. 67vv.
56. Vgl. W. Vroegindewey a.w. blz. 15, 28.
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In deze bevindelijke prediking van de Nadere Reformatie werd ook
een ruime plaats gegeven aan de vermelding van allerlei kenmerken van het
niet en wel behoren tot de kinderen Gods. "De kenmerken predikte men
als een mogelijkheid tot zelfonderzoek en als schakel in de weg naar
de zekerheid des geloofs. Soms werden deze kenmerken gehanteerd als een
practisch syllogisme om de juistheid van het geloof vast te stellen. Gelijk
met de kenmerken waren de schommelingen en vorderingen in het geestelijk leven onderwerp van de prediking" 57 .

IV. Het religieus-psychologisch element.
Met het voorgaande staat in heel nauw verband een vierde karakteristiek in de voetiaanse prediking, namelijk het religieus-psychologisch
c o

element . De mannen van de Nadere Reformatie weten voortreffelijk de
karakters van de figuren uit de Bijbel, onder de onwedergeborenen als
onder Gods 'lieve kinderen' te ontleden. Ze leggen in hun prediking de
schuilhoeken en diepste overleggingen van het menselijk hart bloot, dringen door tot de diepten der zielen en brengen haar verborgen roerselen
vlijmscherp aan het licht. Ze tonen in hun preken waarlijke "anatomisten
van het menselijk hart'
te zijn. Een schat aan psychologische opmerkingen en ervaringen worden aan de hoorders voorgehouden tot hun
ontdekking en vorming. Men behandelt openlijk en dialogisch de
geestelijke moeilijkheden en worstelingen van de gemeenteleden, gaat er
serieus op in en wijst hen de weg tot opklaring en geloofsverzekering .
A.A. van Ruler heeft gezegd ten aanzien van de Nadere Reformatie:
"De bevindelijke theologie heeft, naar haar pastorale aard, een scherp
analyserende en diep borende psychologie van het pneumatische leven tot
stand gebracht, lang voor men weet had van de,moderne dieptepsychologie. Hier kan men een kennis van de mens opdoen als elders misschien
57. J. van Genderen a.w. blz. 8.
58. Ph.J. Huijser a.w. blz. 63 noemt het 'een religieus-psychologische factor'. Als hij
er dan aan toevoegt "die kennelijk voortspruit uit overwegingen van pastorale
zielszorg", zullen we later oordelen of deze visie juist is; zie: Hoofdstuk IV sub. 2.3;
vgL J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 187.
59. A. v.d. End a.w. blz. 91; vgL J. Hartog a.w. blz. 114ev; H. Jonker, En tóch
preken, blz. 111.
60. VgL A.W. Bronsveld a.w. blz. 32 die ter illustratie wijst op de preken van W. a
Brakel; Ph.J. Huijser a.w. blz. 63ev. die wijst op de preken van Van Lodenstein; J.
Hartog in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, Dl. II blz. 346.
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alleen in de moderne romans en bij de moderne dichters" 61 . Dit alles
vinden we vooral in de preken van de mannen der Nadere Reformatie. De
toepassingen staan vol van religieus-psychologische opmerkingen,
V. De klassifikatiemethode.
De vaak breed uitgesponnen, op het bevindelijke leven van de
mensen afgestemde en religieus-psychologisch ingestelde toepassing is
'onderscheiden' van inhoud. Ze houdt terdege en tot in de onderdelen
rekening met de 'statelijke' en 'standelijke' situatie van de mensen in de
kerk . Want de bovengenoemde karakteristika van de voetiaanse prediking kulmineren in wat wij willen noemen de klassifikatiemethode in de
prediking van de Nadere Reformatie. Op bevindelijke wijze, met religieuspsychologisch inzicht en vanuit een dogmatische schematiek van het
geestelijk leven worden al de hoorders, nauwgezet ingedeeld, gerubriceerd,
in klassen ondergebracht en benaderd. Een uitgebreid skala van kenmerken
wordt aangewend om bekeerden en onbekeerden en binnen deze twee
hoofdkategorieën weer allerlei soorten van mensen te markeren .
A. W. Bronsveld heeft aangetoond hoe bijvoorbeeld W. a Brakel de
onbekeerde mens doorlicht tot in zijn diepste schuilhoeken, hem alle
uitvluchten afsnijdt en alle pogingen zich tot Gods kinderen te rekenen
onmogelijk maakt. De prediker A Brakel waarschuwt de onwedergeborenen
zeer nadrukkelijk en bedreigt hen met de geduchte toorn van God.
Tegelijk wekt hij hen op zich te bekeren en gelovig tot de Heiland der
zielen te gaan. Hij wijst hen daarbij duidelijk de wegen en middelen aan
om tot bekering te komen. Niet minder, aldus A.W. Bronsveld, geeft W. a
Brakel een scherp omlijnd beeld van het kind van God tot in zijn kleinste
bizonderheden, zodat zelfbedrog en vergissing uitgesloten worden. Daarom
worden ook de drogredenen, de schijngronden en dergelijke aangewezen,
opdat de mensen zich daarin niet zullen kunnen handhaven .
Er wordt in de prediking van de Nadere Reformatie uitgesproken
rekening gehouden met de geestelijke differentiaties onder de hoorders.
Het preken van de voetianen is 'onderscheidenlijk' preken 65 .
Tot een nadere analyse van speciaal deze klassifikatiemethode66
61. A. A. van Ruler, De bevinding in de prediking, Th.W. DL III blz. 72.
62. VgL Ph.J. Huijser a.w. blz. 64.
63. Vgl. T. Stigter a.w. blz. 66.
64. a.w. blz. 32 ev. Vgl. A. A. van Ruler, Stadia in het innerlijk leven, Th. W. Dl. IV,
vooral blz. 63w.
65. Vgl. Ph. Huyser a.w. blz. 66; J. Hartog a.w. blz. 149.
66. Sincerus a.w. blz. 12 spreekt over "een geklassificeerd gehoor van onbe-
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zullen we in ons volgende hoofdstuk overgaan; het is ons hier te doen om
te laten zien waar deze methode historisch thuishoort en in welke verbanden ze historisch en homiletisch verschijnt. In een geheel uitgewerkt en
uitgebalanceerd systeem vinden we deze methode in de prediking van
Lampe en zijn volgelingen.
3.2.2. De lampeanen.
De inzet van de voetianen — waarvoor ook de ernstige coccejanen
almeer gingen voelen — om bij de toepassing niet in algemeenheden te
blijven hangen, maar terdege rekening te houden met de geestelijke
differentiaties onder de hoorders van de preek,vond krachtige steun, volle
instemming en verdere uitwerking bij de Utrechtse hoogleraar Friedrich
Adolph Lampe. "Hij ontwikkelde als een voornaam programmapunt voor
een herziene, Gereformeerde preekmethode den eisch van het onderscheidenlijk, bevindelijk, of gestaltelijk preken", aldus Ph.J. Huijser6?.
Hierin trachtte hij "de brug tussen de Voetianen en ernstige
Coccejanen'
te vormen.
De preken van Lampe zijn christocentrisch. Hij spreekt vol eerbied
over Jezus Christus die alles is, waartegenover het niets van de mens staat.
Met grote drang stelt hij de mensen voor een radikale verandering, voor
bekering en wedergeboorte. Er is heil in Christus voor berouwvolle
zondaren die de vijgebladeren van hun verontschuldiging willen inruilen
tegen de mantel van Christus' vergevende liefde 69 .
In zijn Institutionum Homileticarum Breviarium geeft Lampe allerlei
homiletische regels waaraan hij zichzelf zoveel mogelijk hield . Het moet
gaan om de werkelijke betekenis van een tekst te vinden, waarbij de
grondtekst de basis is, waarbij het getuigenis van de oude kerk ons kan
helpen en waarbij geleerdheidsvertoon achterwege moet blijven. We
zouden verwachten dat de preken van Lampe niet al te lang zijn. Dat valt
echter tegen. Ook hier is de theorie beter dan de praktijk. Lampe vervalt
meermalen in langdradigheid en soms duurden zijn preken wel twee uren.
Hij gebruikt bij voorkeur voor de uitleg van de tekst de woorden en
keerden, ontdekten, heilbegeerigen en verzekerden, volk van God, JEHOVA'S
lievelingen en zoo meer".
67. a.w. blz. 66.
68. J.J. van Oosterzee a.w. DL I blz. 189; vgl. J. Hartoga.w. blz. 148; G. Snijders,
Friedrich Adolph Lampe, blz. 105ev.
69. In dit gedeelte hebben we ons georiënteerd aan de studie van G. Snijders over
Lampe, vooral blz. 23w.
70. VgL J.J. van Oosterzee a.w. DL I. blz. 190 en Hoofdstuk III sub
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uitdrukkingen van de Bijbel zelf, wat men heeft getypeerd als 'het spreken
van de tale Kanaans'71. Hij maakt ook duchtig gebruik van de typologischallegorische uitlegmethode met alle excessen daarvan, vooral als hij over de
bruidssymboliek gaat uitweiden 72 .
De toepassing (Zueignung, applicatio) is het boeiendste deel van de
preek. Daarin gaat Lampe tekeer tegen de wereldse geneugten zoals
dansen, kaartspelen, dronkenschap, luxe, speelhuizen en slechte gezelschappen. De bekeerden behoren hier niet aan mee te doen. De 'Maulchristen', de 'Nahm-christen' en de 'geistlose Lehrer' krijgen er van langs.
Afgestemd op de situaties van zijn tijd en wereld deelt Lampe in de
toepassingen de klappen uit. Zo is hij een echte boeteprediker die oproept
tot hervorming van het léven; een waardig representant van de Nadere
Reformatie in zijn prediking .
In de toepassing maakt Lampe steeds een indeling van de mensen
onder zijn gehoor. "Ich werde stets suchen einen genauen Unterschied
zwischen fleischlichen und geistlichen Bekenners, zwischen Jacob & Israël,
zwischen Schwachen und Starken zu machen. . . . meine ganze Lehrart
ist stets dahin gerichtet gewesen, bei den ungeheuern Vermischung von
Spreu & Weizen, von Unkraut & guten Samen, von Schein und Sein, diesen
Unterschied zu halten, der so hoch nötig ist, umeinen jeder zur Entdeckung
seines eigenen Zustandes zu bringen" 74 . De aanwezigen worden in twee
groepen verdeeld: de bekeerden en onbekeerden, of de wedergeborenen en
onwedergeborenen. Dit is de grote cesuur. Doch elk van deze klassen
worden weer onderverdeeld in hun verschillende schakeringen, zoals zwakgelovigen en sterkgelovigen; degenen die nog melkspijzen nuttigen en die al
vast voedsel kunnen verdragen; zuigelingen, jongelingen en vaders; 'Unwissende & Ruchlose, bürgerliche Nahm-christen, Heuchler & Uberzeugte' 75 . Zo is preken een geestelijke snijkunst die op zulke wijze moet
71. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 149; J.J. van Oosterzee a.w. Dl. I blz. 189; L.
Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e
eeuw, blz. 23. Dit is een andere betekenis van 'tale Kanaans' dan er later onder werd
verstaan, zie: C. v.d. Ketterij a.w. blz. 12vv. Het is o.i. een omissie dat V.d.Ketterij
deze term niet vanuit zijn oorspronkelijk gebruik bij Lampe doorlicht, doch alleen
vanuit het huidig 'piëtistisch' gebruik.
72. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 150; L. Knappert a.w. blz. 24; l. Boot, De allegorische
uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland, blz. 28 2w.
73. Vgl. G. Snijders a.w. blz. 101, 106.
74. Denckmal der Wege Gottes, S. 93.
75. F.A. Lampe, Gestalt der Braut Christi, S. 93; vgl. Institutionum
Homileticarurn Breviarium, cap. V p. 46sq. (diversos auditorum status); vgL Ph.J.
Huijser, a.w. blz. 66; L. Knappert a.w. blz. 24ev.
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beoefend worden, dat ieder naar zijn eigen situatie (staat en stand) wordt
toegesproken.
Heeft Lampe zo het stelsel van bevindingen en (on)gestalten van de
hoorders in zijn preken, hun indeling in allerlei klassen aan beide zijden
van de grote cesuur duidelijk en opzettelijk uitgewerkt, anderen gingen de
door hem ingeslagen weg verder op, o.a. W. Schortinghuis, predikant te
Midwolda. Bij hem worden de heilloze konsekwenties van het klassiflceren
van de gemeenteleden naar hun onderscheiden staat en gemoedsgestalten
duidelijk zichtbaar gelijk blijkt uit zijn 'Het innig Christendom', 1740 .
Zijn aanspraak wisselt naarmate hij zich richt tot onkundigen, letterwijzen,
zorgelozen, verachters der genademiddelen, geveinsden, kleingelovigen,
begenadigden, geoefenden enz. . Het merendeel van de gemeente bestaat
uit onbekeerden in allerlei soorten en variaties, zodat haar karakter niet
door de weinig oprechte gelovigen kan worden bepaald. Schortinghuis
weigert dan ook de gemeente te zien als vergadering der gelovigen en haar
aan te spreken als broeders en zusters in Christus. Dat zou misleidend
zijn 78 . Voeg hierbij nog zijn 'Vijf Nieten' 79 , en we zijn terechtgekomen in
negativisme en quiëtisme en bij de hele lijdelijkheidstheorie, waarop J. v.d.
Honert zo'n felle kritiek heeft geleverd80.
Dit alles krijgt nu in de preken van Th. van der Groe zijn afronding 81 .
4. Samenvatting.
Wanneer we de prediking van deze tijd overzien, gaat het ons vooral
om de karakteristiek van de prediking bij de gereformeerden, waarvan de
eigenaardige trekken scherper naar voren zijn gekomen door de vergelijking
met de prediking bij andere theologische en kerkelijke stromingen.
Ons is opgevallen dat de preken van de gereformeerden in menig
opzicht "zeitbedingt" zijn en niet vrij te pleiten van de gebreken van de
76. Vgl. J. Reitsma a.w. blz. 412; L. Knappert a.w. blz. 31w; J.C. Kromsigt,
Wilhelmus Schortinghuis, blz. 142ev.
77. In: Het innige Christendom, blz. 198ev.
78. ld blz. 250ev; vgl. A.A. van Schelven, De bewerking van eene piëtistischgetinte gemeente, blz. 17.
79. VgL Het innige Christendom, blz. 360; J.C. Kromsigt a.w. blz. 167.
80. Zie: De mensch in Christus, blz. 203, 284, 289, 314; vgl J.C. Kromsigt a.w.
blz. 262ev. G. Snijders wijst ook op het gevaar van methodisme, wetticisme en
farizeisme, a.w. blz. 108; vgL W.J.M. Engeiberts, Willem Teellinck, blz. II.
81. C. Graafland, De zekerheid van het geloof, blz. 237 zegt dat Van der Groe aan
het eind staat van het tijdperk, waarin de gereformeerde theologie de kerk en de
prediking beheerste. Vgl. J. de Boera.w. blz. 159.
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prediking van die tijd, zoals breedsprakigheid hetzij in de explikatie hetzij
in de applikatie; allegorisering vooral van oudtestamentische Schriftgegevens; geleerdheidsvertoon en het wisselend gebruik van de analytische en
synthetische preekmethode.
Onder de gereformeerde predikers trad, gelijk we zagen, onderscheid
op.
De coccejanen wilden een Schriftverklaring naar de eigen regels en
lijnen van de Schrift, dus: heilshistorisch of foederaal-theologisch met een
uitloop in een vaak gezochte typologie. Zij distantieerden zich in het
algemeen van de scholastieke analysering en schematisering zowel van de
gedachten, uit de Schriftwoorden afgeleid, alsook van de situaties van de
hoorders.
Bij de ernstige coccejanen vonden we een bevindelijke inslag en wat
meer aandacht voor de toepassing dan bij de groene coccejanen. Dit bracht
hen in de buurt en onder de invloed van de voetianen.
De voetiaanse predikers kunnen we beschouwen als typische vertegenwoordigers van de vóór G. Voetius ingezette beweging van de Nadere
Reformatie. De scholastieke ontleedkunde
doet bij hen intrede in de
breed opgezette toepassing, waarin de boetetoon en de bevindelijke kennis
der geestelijke (on)gestalten der zielen, het religieus-psychologisch inzicht
en de daarmee korrelerende klassifikatiemethode een voor hun prediking
kenmerkende funktie vervullen. Langzamerhand wordt de aandacht voor
de noodzakelijke heiliging des levens, de praktijk der godzaligheid, verlegd
naar het terrein van de innerlijke doorleving van de ziel. Het eerste klinkt
nog hier en daar door in de bid- en dankdagpredikaties, maar wordt almeer
door het tweede verdrongen en daarmee uitzondering.
Ernstige coccejanen en mystieke voetianen vinden elkaar in F.A.
Lampe, die zowel accent legt op een schriftuurlijke uitleg van de preektekst als op de bevindelijke toepassing en de klassifikatie. Deze klassifikatie
wordt bij hem zelfs verder uitgebouwd en gesystematiseerd met al de
gevolgen, die bij zijn volgelingen zichtbaar worden.
Nu we de klassifikatiemethode als kenmerkend binnen de prediking
van de Nadere Reformatie gevonden hebben, willen we in het volgende
hoofdstuk een nader onderzoek instellen naar de hantering van deze
methode in de preken van de typische vertegenwoordigers van deze eigen
stroming in onze vaderlandse kerkgeschiedenis.

82. Vgl. G. J. Vos a.w. Dl. 2 biz. 23.

HOOFDSTUK III.
Nadere analyse van de klassifikatiemethode
binnen
de prediking van de Nadere
Reformatie.
1. Analyse van de klassifikatiemethode: in zijn historische ontwikeling
bezien.
1.1. Een door ons onderwerp bepaalde keuze.
Nu is vast komen te staan dat de klassifikatiemethode algemeen
erkend wordt als één van de karakteristika van de prediking der Nadere
Reformatie, willen we dit typisch verschijnsel in de preken van de
predikers van deze stroming nader onderzoeken.
In dit onderzoek worden niet alle predikers uit dit kader en deze
periode betrokken. Dat zou teveel ruimte vergen . Minder belangrijke,
minder invloedrijke en weinig gelezen figuren blijven buiten onze beschouwing. We beperken ons tot de meest sprekende vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie .
Van hen verstrekken we in zover biografische gegevens als nodig is
voor de kennis omtrent hen als predikers en voor de lokalisering van hun
prediking.
Vervolgens gaat het ons in verband met ons onderwerp en onze
analyse uitsluitend om de preken van de vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie. Dit betekent een doelbewuste beperking, genoodzaakt door
en verantwoord binnen het terrein van ons onderzoek. Dit houdt in dat
niet alleen exegetische en dogmatische publikaties, maar ook die van
meditatieve aard buiten onze analyse blijven of slechts ter sprake komen,
wanneer dit voor het verstaan en de analyse van hun preken van belang is.
1. Zo laten we buiten beschouwing A. Hellenbroek, een vermaard voetiaans
prediker, vgl. P.J. de Bie/J. Loosjes, Biographisch W.B., DL III blz. 640; Nieuw biogr.
Wb., Dl. VII, kol. 546, doch wiens prediking niet wezenlijk verschilt van die van W. a
Brakel en B. Smytegelt.
1 a. Weinig bekend en gelezen zijn bijv. de preken van J. Beeltsnijder (1603-1682)
of E. Bornaeus (1622-1688), vgl Bibliotheek van Oude Schrijvers, blz. 8, 12; D.
Slagboom, Jodocus van Lodensteyn, blz. 76. J. Koelman gaan we voorbij, omdat hij
buiien het kerkelijk leven is komen te staan, vgl. A.F. Kr uil, Jacobus Koelman, blz.
78-94, 100, 287w.
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Ook de catechismuspreken, die toch van een eigen aard zijn , laten we
rusten.
Er zijn ook figuren uit de Nadere Reformatie die wel echte en
belangrijke vertegenwoordigers ervan zijn, die ook veel gepreekt hebben,
maar van wie geen preken bekend of bewaard zijn. Deze worden, gelet het
bovenstaande, niet in onze analyse opgenomen .
We beginnen met Jean Taffin (1528-1602) die algemeen beschouwd
wordt als de eerste vertegenwoordiger van de mannen van de 'praktijk der
godzaligheid' en wel de "voorloper" van de Nadere Reformatie4 wordt
genoemd; we eindigen bij Th. van der Groe (1705-1784), van wie geldt dat
hij "een der invloedrijkste 'oude schrijvers' (is). We kunnen hem, met
Comrie, tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
in de 18e eeuw rekenen. Hij is tevens de laatste man van formaat in deze
kring ('Van der Groe, doet het hekje toe')" .

2. Vgl. K. Dijk, De catechismus-preek in haar verscheidenheid, blz. 5-8; De dienst
der prediking, blz. 408.
3. We denken hier aan de gebroeders Teellinck, G. Amesius en W. Schortinghuis.
4. Vgl C. Graafland, De zekerheid van het geloof, blz. 165; J. de Boer, De
verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvattingvan de Nadere Reformatie, blz.
50ev (wel voorloper, geen piëtist! ); I. Boot a.w. blz. 127; S. v.d. Linde, Taffin, Ie
kol. (zonder engels puriteinse invloed); H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der
Mystik, S. 95.
5. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie2, DL III blz. 310 s.v.
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1.2. Een bruikbare indeling.
Het is niet gemakkelijk een goede indeling te geven van de mannen
van de Nadere Reformatie en in ons geval van de meest representatieve
predikers van deze beweging. We zullen rekening moeten houden met de
opmerking van J. van Genderen, die hij maakt naar aanleiding van zijn
konstatering, dat H. Witsius een eigen plaats inneemt binnen de Nadere
Reformatie; hij zegt dan: "Er zijn in deze groep zoveel schakeringen als er
figuren zijn, omdat juist hier het persoonlijk element in de theologie een
grote rol speelt"1.
Er zijn verschillende indelingen beproefd. A. Vergunst spreekt over
een 'eerste' en 'latere' fase en zegt: "Geeft de eerste fase een profetisch
getuigenis te horen tegen de zonden van het gehele volk en is deze vol van
een heilige ijver om tot de praktijk van de godzaligheid te brengen, in een
latere fase verzandt de beweging in een sterke 'verinnerlijking' van het
geestelijk leven en worden de 'mystieke' klanken dieper . J. van Genderen onderscheidt zelfs drie fasen: a. een eerste fase als de aanvangsperiode, de inzet, zoals we vinden bij Teellinck en Voetius;b. een tweede
rustiger fase met sporen van resignatie, zoals bij Van Lodenstein en H.
Witsius; c. een laatste fase, de natijd, beginnend bij W. a Brakel en
uitlopend in de 18e eeuw waar het strijdbare plaats maakt voor het
berustende en men zich meer naar binnen richt dan naar buiten, waardoor
de Nadere Reformatie een ander karakter kreeg dan in zijn beginperiode3.
C. Graafland geeft een indeling in systematische, stichtelijke en 18e eeuwse
schrijvers . J. de Boer deelt in naar provincie, dus geografisch, met J.
Koelman als zwerver5.1. Boot onderscheidt in verband met zijn onderzoek
ecclesiologisch georiënteerde, mystiek georiënteerde en profetisch-heilshistorisch georiënteerde auteurs, waarbij gezegd moet worden, dat hij
hieronder ook figuren buiten de stroom van de Nadere Reformatie rangschikt. A. v.d. Meiden onderkent twee reeksen van oude schrijvers: de
Schriftbewuste (Voetius, Koelman, A Brakel, Van Lodenstein en de Teel-

1. Herman Witsius, blz. 223; vgl. I. Boot, a.w. blz. 126, die ook spreekt van een
complexe stroming.
2. Godefridus Cornelisz. Udemans en zijn 't Geestelijck Roer van 't Coopmans
Schip, blz. 9; ook A. A. van Schelven onderscheidt twee fasen, De bewerking vaneene
piëtistisch-getinte gemeente, blz. 7w.; idem S. v.d Linde, Mystiek en bevinding, blz.
88, 92.
3. De Nadere Reformatie, blz. 5ev.
4. a.w., zie: Inhousopgave.
5. a.w., zie: Inhoudsopgave.
6. a.w., zie: Inhoudsopgave.
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lincks) en de emotioneel-mystieke (Schortinghuis, Smytegelt, Witsius,
Saldenus, Van der Groe, Eswijler, Verschuir, Philpot, Tjaden en Hellenn

broek) .
De indeling die wij als bruikbaar achten voor ons onderzoek, is
opgesteld met in achtneming van de sub 1.1. gemaakte beperking en vanuit
homiietisch gezichtspunt. Zo lijkt ons een op alle punten doorgevoerde
geografische indeling voor onze analyse niet bruikbaar; dan zou B.
Smytegelt geplaatst moeten worden bij de zeeuwen, terwijl hij in zijn
prediking anders geaard is dan bijv. W. Teellinck en een verder stadium in
de prediking van de Nadere Reformatie aangeeft. Hij hoort veelmeer bij W.
a Brakei en vertegenwoordigt met deze de uitgesproken bevindelijke predikers. Dan zouden F. A. Lampe en Th. v.d. Groe respektievelijk bij de
Utrechtenaren en hoilanders horen, terwijl ze veelmeer gezien moeten
worden als de systematische afronders van de bepaalde manier van preken
in de Nadere Reformatie. Onze indeling wil rekening houden met de
geaardheid, de invloedssfeer en het beinvloed-zijn van de predikers der
Nadere Reformatie en met de ontwikkelingsfasen in deze beweging.
Bij G.C. Udemans en W. Teellinck bespeuren we congénialiteit met
het engelse puritanisme en een eerste inzet van de klassifikatie methode in
de prediking. In de utrechtse kring van Voetius en Van Lodenstehr krijgt
de genoemde klassifikatiemethode onder de drang van een verder opdringend scholasticisme almeer vorm. Bij W. a Brakei en B. Smytegelt
wordt dit in een milder kader geplaatst door een eveneens veldwinnend
mysticisme. In de prediking van Lampe en Van der Groe krijgt de klassifikatiemethode zijn uiteindelijke, systematische gestalte.
Ons inziens vergemakkelijkt de voorgestelde indeling het greep
krijgen op de hele beweging en prediking van de Nadere Reformatie en op
de klassifikatiemethode in het bijzonder. We zouden kunnen spreken van
een drietal uitstralingscentra — puriteins Zeeland, scholastiek Utrecht en
de mystieke bevindelijkheid —, die zich tenslotte concentreren en afronden
in F.A. Lampe, vooral theoretisch, en Th. v.d. Groe, vooral praktisch.
In hoever een homiletische benaderingen indeling van invloed kan
zijn op een kerk- en dogmahistorische (her-)verkaveling en verder in kaart
brengen van de uitermate boeiende beweging als de Nadere Reformatie is,
7. De zwarte-kousen kerken, blz. 102.
8. We willen niet spreken over een beinvloed-zijn door de puriteinen, wel van een
congenialiteit met hen, vgl. J van Genderen, a.w. blz. 4; Hoofdstuk IV sub 3.4.
9. In deze zgn. 'utrechtse kring' vinden we één van de centra van de beweging der
Nadere Reformatie, vgL D. Nauta, Geschiedenis van de kerk2, DL VI blz. 128; J. van
Genderen, Herman Witsius, blz. 13; J. de Boer a.w. blz. 116; I. Boot a.w. blz. 177.
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moet in dit deel buiten beschouwing blijven, maar het lijkt me een
verantwoorde stelling dat een homiletische 'intake' hulp kan bieden bij een
nadere typering van de hele stroming en een verantwoorde indeling van
haar vertegenwoordigers .

10. VgL Hoofdstuk II sub 1 noot 2.
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1.3. De preken vóór G. Voetius.
Wie de preken van vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
vóór Voetius vergelijkt met die van predikers na deze 'kampvechter der
godzaligheid', merkt aanstonds een eigen aardig verschil op en wordt ervan
overtuigd, dat met Voetius ten aanzien van de prediking in de Nadere
Reformatie een andere periode wordt ingeluid, zodat we terecht kunnen
spreken van een eerste en tweede periode in de Nadere Reformatie, waarbij
dan G. Voetius en J. van Lodenstein tussen beide instaan en de overgang
markeren .
Daarom geven we eerst een analyse van de preken van enkele
predikers van de Nadere Reformatie vóór G. Voetius, toegespitst op de
klassifikatiemethode, en wel achtereenvolgens van J. Taffin, G.C. Udemans
en W. Teellinck.
1.3.1./. Taffin, de voorloper (1528-1602).
In het algemeen wordt Taffin gezien als eerste vertegenwoordiger of
voorloper van de beweging der Nadere Reformatie. Vandaar dat we hier op
zijn prediking nader ingaan.
a. De prediker.
Jean Taffin werd te Doornik geboren uit gegoede stand, krijgt een
degelijke opleiding en wordt bibliothecaris van kardinaal Granvelle. In deze
tijd krijgt hij ketterse boeken onder ogen en wordt langzaam voor de
'nieuwe leer' gewonnen. Hij wijkt in 1557 uit naar Frankfurt en kiest er de
zijde van de Reformatie . Later vinden we hem terug in Antwerpen als lid
van de kruisgemeente, waar hij een eerste scholing tot het predikambt
ontvangt. Opnieuw moet hij uitwijken, nu naar Aken en Straatsburg, komt
te Genève en studeert er onder Calvijn. Kort hierop wordt Taffin geordend predikant te Metz waar hij met Colonius preekt, eerst in de open
lucht, later in een kerk voor een gehoor van drie-, vier-, ja soms tienduizend mensen3.
Weldra beroept Antwerpen hem, waar hij gaat samenwerken met H.
Moded en veel voor de walen preekt in de zgn. Ronde Kerk . Met de inzet
van heel zijn persoonlijkheid ijvert Taffin voor de invoering van de hervorming. "Geladen bovenal als hij is met heilig vuur en begaafd met een
1. VgL A.A. van Schelven a.w. blz. 7vv; Hoofdstuk III sub 1.2.
2. Zie: S. v.d Linde, Jean Taffin, blz. 169.
3. Zie: C. Boer, Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taftin en Pierre
Loyseleur de Villiers, blz. 17.
4. VgL C. Boer a.w. blz. 21 vv en Chr. Sepp, Drie Evangeliedienaren uit de tijd der
Heivorming, blz. 18vv.
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enorme welsprekendheid, behoeven we ons niet te verwonderen dat hij zijn
talenten als prediker der nieuwe leer hier openlijk ontplooit en spoedig
een groote schare onder zijn gehoor heeft. Zijn taal is verzorgd en boeiend,
zijn woorden geeselen openlijk de zonden van zijn tijd en drukken uit wat
in het volk leeft"5. Hij fulmineert tegen de vervolgers, de laffe rechters en
de priesters. Als Alva in 1567 te Antwerpen komt, moet Taffin vluchten
naar Metz en Heidelberg. In 1574 wordt hij aangesteld als hofprediker van
prins Willem van Oranje, naast Pierre Loyseleur de Villiers. Aan de hofpredikers was o.a. opgedragen de dagelijkse godsdienstoefeningen aan het
hof te Leiden te verzorgen en te arbeiden in de waalse gemeente aldaar.6
Als de waalse synode van 1577 te Dordt besluit op de volgende
vergadering een preek te laten houden door één van haar predikanten7,
dan opent Taffin de rij met een verhandeling over 1 Tim. 1:1 . In 1583
keert hij, hoogstwaarschijnlijk vanwege bezuiniging in de hofhouding,
terug naar de dienst in de gemeenten, eerst te Antwerpen waarvandaan
Parma hem verjaagt, daarna in de waalse gemeente te Haarlem (1586) en
nog later in die van Amsterdam waar hij tot aan zijn levenseinde blijft9.
C. Boer noemt Taffin "een toegewijd predikant" en zegt dat
"Taffin's prediking midden in het volle leven staat". "Als predikant
verschilt Taffin in twee belangrijke punten van vele van zijn ambtgenoten.
Hij is ontwikkeld en komt uit een beschaafd milieu"1 °.
b. Zijn preken.
Er is van Taffin maar één preek uitgegeven. Deze is: Vermaninghe
Tot Liefde ende Aelmoesse, ende van de schuldige plicht ende troost der
Armen . Deze preek gaat over Hebr. 13:16. Natuurlijk heeft hij veel meer
preken gehouden en is het mogelijk dat hij wat preken tot verhandelingen
heeft omgewerkt , doch de bovenstaande preek is de enige die als preek
is uitgegeven.
5. T.J. Servatius, Jan Taffin, een man Gods. Een prediker uit de dagen der
Hervorming, blz. 7.
6. VgL C Boer a.w. blz. 75-78.
7. VgL Hoofdstuk I sub 3.2.b.
8. VgL C. Boer a.w. blz. 91.
9. VgL id a.w. blz. 124-160; S. v.d. Linde a.w. blz. 174; Chr. Seppa.w. blz. 63w;
H. Heppe, a.a.O. S. 95ff.
10. a.w. blz. 171, 170 en 172.
11. Zie afzonderlijke lijst van preken van vertegenwoordigers der Nadere Reformatie.
12. VgL S. v.d Linde a.w. blz. 175; C Boer a.w. blz. 161w; T.J. Servatius a.w.
blz. 19. Zijn twee andere boeken waarin waarschijnlijk preekstof verwerkt ligt, zijn:
Van de Merck-teeckenen Der Kinderen Gods, en: Grondich bericht van de Boetveerdicheyt des Levens.
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In deze preek 13 zet de 'practizijn' Taffin breed uiteen dat de liefde
een "merckteecken" is van Gods kinderen, dat deze liefde bestaat in het
liefhebben van onze naasten en moet dringen tot handreiking aan de
armen 14 . Dit wordt met vele teksten gestaafd. Nalatigheid in deze is een
"omstooten van de voorsichticheyt G o d s . Er zijn beloften voor hen die
armen bijstaan . Zo is ieder verplicht de armen naar zijn vermogen te
helpen 17 . De Bijbel toont vele voorbeelden van deze handreiking 18 .
Vervolgens gaat Taffin allerlei tegenwerpingen weerleggen, zoals:
"het mistrouwen ende de vreese van gebreck te hebben de Armen mildelijck versorghende"19 en "dat men de Armen niet ontrecken en moet
om zijne kinderen rijck te maken" enz. . Zo spreekt hij dus de rijken aan.
Hij sluit dit deel af door te wijzen op Gal. 6:10 21 .
Hierna richt Taffin het woord tot de armen en wijst hen erop dat zij
er van verzekerd behoren te zijn "dat Godt hen sal voorsien in haren
noodt", "dat d'Arme behooren den Heere te bidde dat hyse wil versorgen
in haren noodt
, dat zij moeten blijven werken en de aalmoezen niet
moeten misbruiken . Tenslotte wijst Taffin de armen op de bizondere
"vertroostinghe" in het evangelie voor de armen .
1.

Samenvattend kunnen we zeggen:
Deze preek is een brede uiteenzetting en behoorlijk lang *. Wel
moeten we hierbij bedenken dat de uitgave, die tot ons is gekomen,

13. Het is opvallend dat in de publikaties over de Nadere Reformatie van A.
Ritschl, H. Heppe, W. Goeters, A. Lang, C. Graafland en J. de Boer geen enkele
aandacht aan dit boek van Taffin wordt besteed!
14. Blz. 3-16. De preek telt 52 bladzijden kl.8°. Als formaten van de preken
gebruiken we de aanduidingen die gebruikt worden in "Nieuwe uitgaven, verschenen
in het Nederlandse taalgebied", nl.: f°= folio, hoogte meer dan 35cm; 4°= kwarto,
hoogte tussen 35 en 25 cm; 8°= octavo, hoogte tot 25 cm; kl.8°= klein octavo,
hoogte kleiner dan pocketboeken. "Deze wijze van aanduiden is praktisch en in vele
landen reeds gebruikelijk. Dit is de moderne wijze van aangeven van boekformaten",
aldus Nieuwsblad voor de Boekhandel 1968, blz. 457 kol. 1 en 2.
15. Blz. 16.
16. Blz. 17w.
17. Blz. 25ev.
18. Blz. 17-33.
19. Blz. 35. Hier vinden we een dialogisch moment in zijn preek. Taffin is in
gesprek met zijn hoorders en gaat op hun bezwaren in.
20. Blz. 36.
21. Blz. 42w.
22. Blz. 44, 47.
23. Blz. 48ev.
24. Blz. 49w.
25. Zie noot 14.
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een nadere om- en uitwerking van de uitgesproken preek kan zijn,
zodat de oorspronkelijke preek mogelijk korter zal zijn geweest26.
2.
Taffïn's preek is schriftuurlijk, hoewel niet zo tekstueel Hij houdt
zich niet erg strak aan de uitleg van Hebr. 13:16, maar verzamelt uit
de hele Bijbel allerlei gegevens over de liefde en het weldoen aan de
armen en hun houding in hun nood en trekt schriftuurlijke lijnen uit
dit alles voor de gemeenteleden.
3.
De preek is heel praktisch. Het is geen dogmatisch betoog, dor en
droog. Wel is er een duidelijke orde; het één vloeit naar het andere
over, het één volgt logisch op het ander. We vinden verder geen
vreemde woorden of citaten. Een enkele keer wordt Augustinus,
Ambrosius, Leo, Chrysostomos en Hieronymus sprekende ingevoerd
en wordt in margine naar Cicero en Plutarchus verwezen , doch
steeds wordt in duidelijk Nederlands weergegeven wat zij te zeggen
hebben. De prediker Taffin pleit voor een praktisch christendom en
legt de eis tot een leven van heiliging onder de stuwing van Gods
beloften op de hele gemeente . Hierin staat hij dicht bij Calvijn.
4.
De klassifikatiemethode in de zin waarin wij haar hanteren, komen
we in deze preek niet tegen. Wel is er een toespitsing van de
boodschap op de rijken en de armen, waarbij onderscheiden wordt
tussen rijken die geven en die "traech en vreck"
zijn, tussen
armen die de aalmoezen dankbaar ontvangen en die ze misbruiken . Doch dit is meer een sociaal-ethische dan een religieuspsychologische indeling.
Al vertoont Taffïn's preek dus verschillende kenmerken van de
prediking der Nadere Reformatie, zoals haar praktisch karakter, haar
accent op levensheiliging in de praktijk van elke dag, de klassifikatiemethode in de door ons omschreven zin wordt bij hem niet gevonden.
Deze restriktie moeten we wel maken in de algemeen aanvaarde typering
van Jean Taffin als eerste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie ofwel
haar voorloper.

26. In het voorwoord tot "de Ghemeynte der Fransosischer tale/ vergadert binnen
Amsterdam" zegt Taffin zelf dat hij de handreiking der armen wil bevorderen "niet
alleen in Predicatien/ maer oock door dit tegenwoordich Schrift", blz. 2. Vandaar
misschien enige toegift en omwerking van de preek.
27. Blz. 3ev, 8, 20, 23, 33, 41; 14, 25; 10, 37.
28. Vgl. voor de overeenkomst met zijn andere oeuvre C. Graafland a.w. blz. 166,
170; J. de Boer a.w. blz. 55.
29. Blz. 31, 40.
30. Blz. 48.
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1.3.2. G.C. Udemans en W. Teellinck, dezeeuwen.
1.3.2.1. Godefridus Cornelisz Udemans (1581/2-1649).
a. De prediker.
Geboren te Bergen op Zoom, wordt Udemans na zijn studie theologie te Leiden op zeer jeugdige leeftijd - 17 jaar o u d - predikant te
Haamstede als voorganger van W. Teellinck. Hier werkt hij tot aan 1604,
waarna hij vertrekt naar de kerk te Zierikzee, in welke stad hij tot zijn
dood gebleven is. Udemans bekleedde vele funkties in het kerkelijk leven,
stond in kontakt met G. Voetius met wie hij enige tijd in het veroverde
den Bosch arbeidde, las met voorliefde veel engelse en schotse theologen
wier werken hij veelvuldig in zijn bibliotheek had, bestreed met name
wederdopers en remonstranten en wordt genoemd één van de belangrijkste predikanten die door het gesproken woord en in geschriften de
beginselen van het 'piëtisme' in Zeeland verbreid hebben 31 . S. v.d. Linde
schrijft: "Hij is met de Teellincks en Voetius voorstander van een nadere
reformatie, maar staat meer dan de genoemden open voor de buitenwereld' . Udemans pleit voor zending, doet volop mee in de strijd van
zijn dagen en verliest zich niet in een al te grote concentratie op de
innerlijkheid. Hij wordt geroemd om zijn bedaardheid, billijkheid en onpartijdigheid .
b. Zijn preken.
Ook van Udemans is er eigenlijk maar één preek tot ons gekomen:
Een Salich Nieuwe-Iaer, Dat altijdt duert/ ende nimmermeer oudt en
wordt 34 . Dit boek geeft een uitvoerige uitleg van 2 Cor. 5:17 waarover
Udemans in 1639 een preek hield die hij later op verzoek, wellicht wat
uitgewerkt, uitgaf . In de Voorrede aan Jacob Cats zegt hijzelf van dit
31. Zie: P.J. Meertens, Godefridus Cornelisz Udemans, blz. 65-69; A. Vergunst
a.w. blz. lOw.
32. In: Christelijke Encyclopedie 2 , DL VI blz. 427; vgL P.J. Meertens a.w. blz.
94w, bijz. 106 en H. Bouwman, Willem Teellinck en de praktijk der godzaligheid,
blz. 12; A. Vergunst a.w. blz. 34.
33. In A. J. v.d. Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, DL XVIII blz. 7;
vgL verder voor leven, werk en geschriften van Udemans: Knipscheer s.v. in: Nieuw
Nederlandsen Biografisch Woordenboek, DL X koL 1065/6; H. Heppe a.a.O. S.
98-105.
34. Zie afzonderlijke literatuurlijst van preken.
35. VgL P.J. Meertens a.w. blz. 90. Het geschrift "Christelijcke bedenckingen" is
een soort dagboek met meditaties en gebeden voor alle dagen van de week, kan wel
tot de meditatieve stof gerekend worden, maar is geen preek, vgL id a.w. blz. 69ev; H.
Heppe a.a.O. S. 99; A. Vergunst a.w. blz. 12. Dit is ook het geval met "De Leeder van
Jacob", een allegorische verklaring van het visioen uit Gea 28; vgl. P.J. Meertens a.w.
blz. 82; H. Heppe a.a.0. S. 99uf.; A. Vergunst a.w. blz. 14ev.
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boek: "Dit Salich nieuwe jaar hebben wy in lanuario 1639, onse cudde
toe-ghewenscht, ende openüijck vercondicht, op occasie van dien
schoonen text, 2 Cor. 5.17. Ende als wy versocht wierden, om hetselve
door den druck andere gheloovige in ons vaderlandt mede te deelen: soo
hadden wy gehoopt hetzelve corts daeraen uyt te gheven, maar wy sijn
daer inne verhindert door verscheyden beletselen, die ons sijn voorgevallen . . .; daer beneven, soo is het in vele gewichtighe materien, die de
practijcke der Godtsalicheyt aengaen, soo gegroeyt, dat het sijn interesse
wel betalen sal". Dat de preek flink uitgegroeid is, blijkt uit de 784
bladzijden die hij nu telt . We zullen derhalve met deze brede uitwerking
in onze analyse rekening moeten houden en bedenken dat het in de
originele preek allemaal beknopter is gezegd.
Na een korte inleiding over de situatie van land en volk en het
nieuwe jaar 1639 gaat Udemans over tot de verklaring van de tekst 37 .
Daarna komt het thema dat handelt over de vernieuwingen in de mens,
met als verdelingen: I. Van wien dat dese vernieuwinge gedaen wordt? II.
In wat personen? III. Wanneer datse ghedaen wordt? IV. Door wat
middelen? . Dan volgt de Leeringhe: "Alle ware geloovige, sijn nieuwe
creatueren". Dit wordt bewezen en in vier 'nutticheden' ontvouwd .
Nu komt "Met namen" en wel: "I. Wat de noble parthien, of de
voornaemste leden sijn van de nieuwe creatuere", te weten geloof, hoop,
liefde, godzaligheid, rechtvaardigheid en matigheid40. "II. De merckteeckenen vande nieuwe creatuere/ want wy moeten ons selven ondersoecken/ wel nauwe/ of wy hebben een nieuw gemoet, dat is: 1. geestelyck
verstandt/ 2. een geestelyck oordeel/ 3. eene nieuwe memorie/ 4.
geestelijcke inbeeldinghen, 5 eene reyne conscientie/ 6. eenen heylighen
wille/ 7. heylige affectien"41. Hierbij voegt zich "de vernieuwinge van
onse ton ge
, van "onse uyterlijcke we reken" in de diensten en samenkomsten van de gemeente, in ons aardse beroep en onze wereldse taak 43 .
"III. vande middelen om de nieuwe creatuere te bewaren", met name door
waken, bidden, ootmoedigheid en zachtmoedigheid, geestelijke eenvoudigheid, soberheid in kleding (wat heel breed uiteengezet wordt over 35
36. We zagen de uitgave Tot Zierikxzee, Anno 1640, 8°. De preek eindigt met een
'Ghebedt uyt Augustino', blz. 785-789. Het citaat is te vinden na blz. f5; vgl. P.J.
Meertens a.w. blz. 90ev.
37. Blz. 11-72.
38. Blz. 72-74.
39. Blz. 81-139.
40. Blz. 139-154.
41. Blz. 154-205.
42. Blz. 225.
43. Blz. 225-290.
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bladzijden), in maaltijden, huizen en huisraad; door geestelijke voorzichtigheid en het hanteren van de geestelijke wapenen volgens Ef. 4:10-14 44 .
"IV. Vande vruchten of beweechredenen, om ons op te werken tot het
betrachten der nieuwer creatuere" en wel twaalf in getal 45 .
Wanneer we nu in deze preek nagaan, hoe Udemans zijn gemeente
ziet, valt ons het volgende op:
1.
dat hij in zijn Voorrede al enige onderscheidingen stelt; vanuit 2
Petr. 3:13,14 vermaant hij iedereen om onstraffelijk te leven, wat
slechts door weinigen wordt betracht en door velen nagelaten, met
name door hen a. die God niet kennen, b. die wel enige kennis van
God hebben maar die kennis verloochenen met hun daden, c. die
een gedaante van godzaligheid vertonen maar de kracht ervan verloochend hebben, d. die voor de waarheid wat geleden en gestreden
hebben doch nu van hun eerste liefde afgeweken zijn en dat zijn er
een hoop! .
2.
dat Udemans in de preek zelf duidelijk het onderscheid aanbrengt
tussen alle ware gelovigen die "nieuwe creaturen" zijn 47 en de
goddeloze mensen die geen "lidtmaeten vande waere kercke" zijn 48 .
Onder deze goddelozen vallen "de mont-Christenen die soo
stoutelijck roemen vande ghenade Christi/ sonder eenich teecken
vande nieuwe creatuere" 49 ; zij hebben slechts "eene ydelen waen
vande kennisse Christi", "eene windighe kennisse", "een historisch
of tijdtlijck geloove", "de uytterlijcke belijdenisse sonder goede
conscientie", "het uytterlijck gehoor van het woordt Godts sonder
geloove", "het uytterlijck ghebruyck der Sacramenten sonder 't
geloove ende de nieuwe creatuere" 50 .
3.
dat hij,na ook de merktekenen van de ware gelovigen te hebben
aangegeven, erop aandringt onszelf wel nauw te onderzoeken of wij
een nieuw gemoed enz. hebben , want zonder de 'nieuwe
creatuere' kan ons niets baten, hebben we geen rust, kunnen we niet
in de hemel komen, onze kinderen niet gezegend worden en wij geen
gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus hebben5 .
44. Blz. 291-656. Uit Ef. 6:10-14 worden ook weer 22 leringen getrokken voor de
gelovigen.
45. Blz. 735-776.
46. Blz. f3ev.
47. Blz. 81.
48. Blz. 89ev.
49. Blz. 117.
50. De gegeven citaten zijn respectievelijk te vinden op blz. 120, 129, 131, 133.
51. Blz. 159vv.
52. Blz. 742w.
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Uit deze analyse van Udemans' preek zijn sporen zichtbaar geworden van een klassificeren van de hoorders in religieus-psychologische
zin. De grote cesuur wordt in principe tussen ware gelovigen en ongelovigen, ook wel goddeloze mensen genoemd, voltrokken. Mond- en naamchristenen worden vermeld en omschreven. Systematische indelingen en
rangschikkingen kwamen we evenwel niet tegen.
1.3.2.2. Willem Teellinck (1579-1629).
a. De prediker.
Willem werd te Zierikzee geboren ais eerste zoon uit een aanzienlijk
oud zeeuws geslacht. Hij studeert eerst rechten, daarna theologie. Te
Leiden komt hij in kontakt met G. Voetius. Door studiereizen komt
Teellinck in nauwe aanraking met engelse puriteinen zoals Whitaker, Perkins, Dod en Hildersum. Hij heeft grote waardering voor hen 53 .
In 1606 wordt hij predikant te Haamstede en Burcht, waar een
losbandige geest onder het volk heerste en waarover hij op de classis
verschillende keren klaagt. In 1610 maakt hij weer een reis naar Engeland,
treedt er op voor de nederlandse gemeente te Londen met een preek over
Openb. 2:4,5: Christi Waerschouwinge om voor te comen het weeren van
onsen candelaar uyt zijne plaetse .
In 1613 vertrekt W. Teellinck naar Middelburg nadat hij vóór zijn
bevestiging in alle Middelburgse kerken een proefpreek had gehouden,
zoals daar gebruikelijk was. Hier werkt hij met veel zegen, ondanks de vele
ziekten die hem er troffen. Hij voegde geloof en praktijk samen, wat de
kracht van zijn prediking uitmaakte. Niet alleen het geloof maar ook het
leven bepaalt of we ware christenen en goede predikers zijn. Door dit sterk
te accentueren is W. Teellinck een waardige representant van de Nadere
Reformatie in zijn beginstadium geworden. Het ging hem om de 'praktijk
der godzaligheid'55.
Zijn zoons Johannes, Maximiliaan en Theodorus zijn van minder
betekenis dan hun vader. Zij gaven zijn werken uit. Van Johannes wordt
gezegd, dat hij trachtte "een al te subjectivistische koers in de Nadere
Reformatie te overwinnen door zijn preek De Levendmakende kracht van
Gods beloften en zijn werk Den vruchtbaarmakende wijnstock
53. VgL L. Knappert a.w. blz. 274 die ook wijst op de invloed van het engelse
puritanisme en zegt dat W. Teellinck "een van de zuiverste typen van den Nederlandschen puritein is geweest"; vgl. J. de Boer a.w. blz. 77.
54. Deze preek is vertaald in het nederiands,uitgegeven te Amsterdam in 1626.
55. Zie voor dit overzicht van zijn leven en werken W.J.M. Engelberts, Willem
Teellinck, blz. 1-37; H. Heppe a.a.0. S. 106-128.
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C h r i s t u s ' . Deze Johannes was ten tijde van G. Voetius predikant te
Utrecht.
b. Zijn betekenis als prediker51.
Teellinck is er op uit om bevattelijk en populair te preken zonder
woordenpraal, soms zelfs wat al te plat. Hij weet heel aktueel te preken,
bijv. in de preek over 1 Tim. 6:17-19, als hij ingaat op het vergaan van de
Spaanse zilvervloot. Aan de rhetorica geeft Teellinck ruim baan 58 .
Deze zeeuwse prediker wilde een praktisch christendom aankweken
door zijn preken. Daarom was hij ook een boeteprediker die vermaande tot
bekering, de ondeugd bestrafte met ernstige en duidelijke woorden en
aandrong op heiligheid des levens, waarbij overeenkomst met de engelse
puriteinen te konstateren valt .
Aan de 'toeeygeninghe' hechtte Teellinck grote waarde 60 . Zo in de
preek over 2 Cor. 5:14. Na een korte verklaring volgt de 'leer' die
breed wordt behandeld en waarbij wordt uiteengezet dat een leerstellig
geloof niet genoeg is maar zich moet paren met de betrachting van
christelijke deugden; vervolgens komen de 'nuttigheden' (= de toepassing)
met puntsgewijze uiteenzettingen soms onder de naam van bewijzen of
vragen met antwoorden; alles lijkt wel wiskundig in elkaar gezet 61 .
Over de geringschatting van het avondmaal spreekt Teellinck in de
preken over Luk. 22:19 . In een ander geschrift zegt hij dat het avondmaal niet is voor volmaakten maar voor gebrekkigen. Niet-komers verdeelt
hij in "verwaende, geërgerde, beschroomde encleynmoedige" .
P.J. Kromsigt typeert de prediker W. Teellinck als volgt: hij
"predikte wedergeboorte, bekeering en heiligmaking meer dan geloof en
rechtvaardigmaking, d.w.z.... hij predikte meer de Wet dan het
Evangelie. . . . T. introduceerde hier de Engelse 'practice of piety', de
'praktijk der godzaligheid', en dit was toch eigenlijk een soort van nieuwe
wet in 'oefeningen' bestaande volgens een bepaalde methode. . ., een
zekere vrome leefregel, die wel enige goede, praktische wenken bevatte
56. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie^ DL VI blz. 333, 2e kol.
57. Zie voor dit gedeelte vooral W.J.M. Engelberts a.w. blz. 135-141.
58. Vgl. art. 7 en 10 van de 22 artikelen over de manier om een preek te maken,
achterin Den Spieghel der Zedicheyt
59. VgL H. Bouwman, Willem Teellinck en de praktijk der godzaligheid, blz. 12ev,
15, 17, 20 e.a.; H. Heppe a.a.O. S. 117; J. van Genderen, De Nadere Reformatie, blz.
3ev.
60. Zie: Noodwendigh Vertoogh, blz. 132.
61. Deze preek heet: Liefden-d wanck.
62. Zie: Het Geestelijck Cieraet.
63. Hemelsche openinge van de zeghelen des Verbondts der genade, blz. 54.
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tegenover wereidschgezinde christenen, maar die het toch op den duur niet
tegenover de wereld houden kon, juist omdat zij de wereld niet overwon,
maar prijsgaf" 6 4 .
Zo is Teellinck een praktisch prediker, die gaat in de lijn van Perkins
en Amesius in congenialiteit met de engelse puriteinse 'second reformation' en een mystieke inslag heeft. Hij is overtuigd van het feit, dat de
gereformeerde belijdenis de ware leer is en dat Gods Woord de enige bron
en norm is voor kennen en leven, waarbij het gaat om een geestelijk
verstaan van dat Woord, wat nog wat anders is dan zich houden aan de
letterlijke zin of het speuren naar een verborgen zin, doch wat neerkomt
op zulk verstaan van de zin der Schriften dat ze doordringt tot het hart,
men de kracht ervan gevoelt en Gods Woord voor zichzelf aanvaardt. Zo
wil de prediker Teellinck zich houden aan het Woord! 6 5 .
c. Zijn preken.
Uit de 14 preken 66 die ons van Teellinck bekend zijn, analyseren we
bizonder die preek welke voor ons onderzoek speciaal van belang is, terwijl
de andere preken ter vergelijking, eventuele aanvulling of verduidelijking
zullen worden geraadpleegd .
De door ons gekozen preek is 'Liefden-dwanck', die gaat over 2 Cor.
5:14 en is "ghedaen na de bedieninghe des Avondtmaels"68. De 'architectuur
van deze lange preek is als volgt: 1. Uitleg van de tekst, waarbij het
verband van de tekst wordt aangegeven en als de twee delen van de tekst
worden genoemd a. wat hier verstaan wordt onder de liefde van Christus,
64. Willem Teellinck, blz. 368ev.
65. Vgl. H. Bouwman a.w. blz. 23ev.; S. v.d. Linde a.w. blz. 333, 2e kol.
66. Zie de afzonderlijke lijst van preken in literatuuropgave. VgL W.J.M. Engelberts a.w. blz. 81-83 en 25. Het in de lijst genoemde boek 'Laatste predikatien' lijkt
op een reeks preken. In 'Aen den Leser' zegt zijn zoon M., dat hij de laatste preken
van zijn vader heeft gebundeld, die deze hield naar aanleiding van het veroveren van
de zilvervloot door Pieter Heyn in 1626 en waarin hij de mensen onderrichtte over
hun verhouding tot wereldserijkdommen.Doch in de 159 bladzijden 8° worden de
teksten 1 Tim. 6:17-19 uitgelegd en toegepast zonder aan te geven waar en óf de Ie,
2e of zoveelste preek begint Alles loopt in elkaar over, zodat het één geheel is
geworden. Daarom houden we het boek voor 1 preek. Voor ons onderzoek heeft deze
preek niets speciaal kenmerkends.
67. Ook bij de volgende predikers zullen we steeds een keus doen, wanneer meer
dan één preek van hen bekend is. Zouden we alle preken weergeven, dan vroeg dit
teveel ruimte. Wel zullen steeds de andere preken mee betrokken worden in onze
analyse.
68. Blz. 3. De preek telt 80 bladzijden 8°.
69. Zo noemen we de opbouw van preken in navolging van K. Dijk, De dienst der
prediking, blz. 168.
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en b. hoe deze liefde Christi de apostel en de andere gelovigen dwingt niet
langer voor zichzelf maar voor Christus te leven, blz. 3-11. 2. Leer uit de
tekst die in verschillende punten uiteenvalt, blz. 12-25. 3. 'Nutticheden
ende gebruycken' met vier bewijzen, een beproeving, 'clachte', waarschuwingen, vertroosting en opwekking, blz. 26-73. 4. Epiloog, blz. 74-80.
In grote lijnen is dit de opbouw van al Teellinck's preken.
Al vrij gauw in het begin van zijn preek stelt Teellinck de grote
scheiding of cesuur als hij zegt: "Ende daar en is oock voorwaer gheen
meer overtuygende bewys/ dat de kinderen Gods/ welcke in haren yver
voor de dinghen Gods/ dwasen schijnen te wesen in d'oogen der werelts
kinderen/ noch thans gheen dwase en zijn/ dan dit te/ dat sy in alle andere
dinghen/ haer selven nuchter van sinne thoonen/ neffens hare ghebueren/
ende doen hare dinghen neffens andere" 70 . De kinderen Gods noemt hij
ook: ware ghelovige, ware Christenen/ ende recht-ghelovige, alle oprechthertighe Christenen . Ze worden nader getypeerd: ze zijn in ijver voor de
dingen Gods, nuchter van zin; de grote liefde van God en Christus is door
de Heilige Geest in hen "uyt-ghestort, als een Philtrum, ofte crachtighen
liefde-dranck . . ., Rom. 5 vers 5, welcke alle haar crachten alsoo doordringt/ ende door-cruypt/ dat de selve gantsch seer beweecht/ ende gaende
ghemaeckt werden met weer-liefde tot den Heere Jesum Christum/ in
sulcker voegen/ dat haer herte/ seer begint aan Christum te hanghen/ ende
sy beginnen nu alle haer heyl/ en geluck/ alle haren troost/ ende vreughde
te stellen in de jongste Christi Jesu" 72 . Ze willen zich geheel voor Christus'
dienst geven; ze vinden in hun Heiland de grootste weldadigheid, vriendelijkheid, schoonheid, heerlijkheid en voortreffelijkheid, welke hen drijven
tot krachtige wederliefde. De ware gelovigen zullen ook standvastig blijven
in de liefde Christi; ze houden zich bij de gemeente en lidmaten, waarin Hij
geëerd en gediend wil worden . Toch leert de ervaring dat "de ware
kinderen Gods. .. veelderley swackheden/ ende cranckheden onderworpen zijn/ ende vervolgens dat het oock wel ghebeurt/ dat. .. evenwel
het ghevoelen der liefde Christi tot haerwaerts/ ende hare liefde tot
Christum/ dickwijls seer flauw is", zoals een eerbare matrone tot haar bemin70. Blz. 4. VgL voor dezelfde onderscheiding: De Clachte Pauli, blz. 12.
71. Blz. 5, 32ev, 39 e.a. Telkens weer wordt het bijvoegelijk naamwoord 'ware' en
'rechte' gebruikt als accentuering van deze klassifikatie; dit spreekt temeer daar de
anderen worden aangeduid als: de vals hertighe/ ende leugenaers, blz. 39. Vgl. Den
Spieghel der Zedicheyt, blz. 65. In 'De Clachte Pauli' deelt Teellinck zijn hoorders in
in: wedergeborenen, Gods heiligen, rechtgelovigen én onwedergeborenen, natuurlijke
mensen, vleselijken, blz. 7, 12.
72. Blz. 4, 8, 9.
73. Blz. 8ev, 12, 16w, 32, 36ev.
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de man als ze ziek is, niet zo'n sterke liefde gevoelt74. Dit is een bewijs van
verslapping van het geloof. Ook komt het voor dat men roemt in de liefde van
Christus maar dat men tegelijk traag is om die te betonen. Dit noemt
Teellinck zelfs "de plage dezer eeuwe" 75 . Dit nu moet veranderen, zo
vermaant Teellinck Gods kinderen. Verder geeft hij "vertroostinghe voor
alle die ghene/ die heel anders ghestelt zijn/ ende voelen waerlijckx de
cracht der liefde Christi in haere herte/. . . Och! Wel geluckigh/ ja
driemaal over geluckich/ zijt ghy/ O salige zielen! Gewisselijck/ soo gestelt
te zijne/ dat is een goet teecken/ dat de liefde Christi in u herte uyt-gestort
is/ al ist schoon/ dat ghy de selve soo beweeghelijcken niet en ghevoelet/
aen de werckinghen cont ghy die evenwel gewaer werden . . . / houdt
slechts aen na dezen cours/ ende ghy sult ghewisselijck te sijner tijt/ tot
uwen eeuwighen troost/ de liefde Christi meer gevoelichlijck gewaer werden
.Het merkteken van het gevoel der liefde Christi in zijn hart mag
dus dienen om in die koers voort te gaan. Aan het eind van de preek wekt
Teellinck Gods kinderen nog op de liefde van Christus die zij verkregen
hebben te bewaren en te onderhouden door bezig te blijven met en zich te
oefenen in de dingen van Christus, zoals: Woord, doop, avondmaal, tucht,
rustdag, gebed, al zijn heilige ordinantiën, zijn gemeente, het in ere houden
77

van de armen. Verflauwt dit, dan verflauwt ook de liefde tot Christus .
We moeten het erop aanleggen in alles de liefde tot Christus te tonen, ook
in de allerdaagse dingen. Moeten we deze week een "nieu cleet ofte
pareersel" hebben, laat ons bedenken wat Christus het meest behaagt .
We moeten als het er op aankomt niet talmen maar resoluut voor Christus
kiezen 79 .
74. Blz. 38ev. In 'De Clachte Pauli' zegt hij dat de oude mens, de verdorvenheid,
de duisternis ook nog in de wedergeborenen woont, blz. 2. Maar toch is er een
nauwkeurig verschil met de onwedergeborenen, want die zijn geheel door deze
verdorvenheid ingenomen, lieden van de nacht, zonder enig geestelijk licht, 1 Thess.
5:5, "de wedergeborene daer entegen/ zijn alleene soo overlopen met deze natuerlijcke verdorventheyt in alle haer crachten ende leden, gelijck de lucht noch overloopen is van duysternisse/ als het licht begint aen te breken: als wanneer licht en
duysternisse door malcanderen vermenght zijn de gantsche lucht door", blz. 2. Vgi.
blz. 11, 12. Gods heiligen immers strijden tegen en klagen over hun zonde, het
lichaam des doods, blz. 7.
75. Blz. 46, 44.
76. Blz. 56vv.
77. Blz. 70vv.
78. Blz. 75.
79. Blz. 78. We vinden hier het aspekt van de vertrouwelijke omgang met de Here
Christus. Dit is mystiek in de goede zin des woords. VgL H. Heppe a.a.O. S. 1 34; W.
Goeters a.a.O. S. 53uf.; A. Ritschl a.a.O. S. 124ff., die in het andere oeuvre van
Teellinck ook dit mystieke aspekt ontdekten. We vinden in deze preek niet het
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Tegenover Gods kinderen zet Teellinck nu de wereldse kinderen of
de goddeloze mensen 80 . "Wij vernemen", zo schrijft hij "datter zijn
goddelose menschen/ welcke practikeren door tooverachtige liefden
drancken/ ofte Philta, te verwecken de weer-liefde van die gene/ daer sy op
verzot zijn" 81 . Ze hebben geen ogen des geloofs om te zien hoe God hen
nog weldoet, maar schrijven hun voorspoed toe aan eigen vernuft en ijver;
ze hebben geen ware liefde tot Christus en geven zich niet voor zijn dienst,
maar voor die der wereld . Ze zijn zonder verstand, vinden meer zoetigheid in "een dorren kool-stock" dan in de Here Jezus, praten wel óver
Hem maar kennen Hem niet . Onder deze wereldse kinderen zijn de
zogenaamde naamchristenen. Teellinck noemt ze "naem-dragende
Christenen"84. Ze willen het liefdevuur in Gods kinderen doven. Dat
gebeurt wanneer Gods kinderen hen als snode en liefde-loze mensen wijzen
op hun zonden. Dan beginnen ze te razen, te snauwen enz., maar zegt de
prediker, ze "stuyven na de helle toe .. . sonder haperinghe/ als in het
donckere" 85 . In hen is een sterke liefde tot de wereld en de wereldse
dingen, wat hen brengt tot allerlei wereldse handelingen "in sulcker
voeghen/ dat hy de dingen Christi/ maer soo als terloops doet/ ende
andersins niet en beherticht/ daerentegen sich begheeft tot de dinghen des
werelts, met al sijne m a c h t " . Zij zijn als een zieke vrouw die wel affektie
heeft tot een andere dan haar eigen man en zo overspeelster is. Worden ze
voor de keus gesteld, dan vallen ze de Here af en de wereld toe 8 7 . Naast
deze naam-dragende christenen worden gezet de "mont-Christenen"; ze
worden ook wel vereenzelvigd88. Ds. Teellinck stelt met klem een
"waerschouwinghe aan alle dese menschen/ die sich noch aldus wijtmondich roemen van de liefde Christi/ daer sy nochtans met den Apostel
Paulo/ ende met andere ghelovighe/ door de liefde Christi niet ghedwongen
en werden/ om haer selven Christo op te gheven/ ende hem voortaen te
uiteenhouden of tegenover elkaar zetten van geloof en liefde waarbij de liefde het
eigenlijke en het geloof het voorbereidende moment in het geestelijk leven zou zijn,
wat Heppe wel doorgaans bij Teellinck konstateert, a.a.0. S. 133.
80. Blz. 4, 10, 16, 20. ïn 'Den Spieghel der Zedicheyf noemt hij ze: roervincken
en biaesbalcken des Satans, blz. 94ev.
81. Blz. 10.
82. Blz. 16w. Op religieus, sexueel en sociaal terrein dienen zij het vlees bij drank,
dans en onkuisheid etc, De Clachte Pauli, blz. 9, 12.
83. Blz. 20w.
84. Blz. 35, 41,47, 53.
85. Blz. 36. VgL ook hun karakterisering in 'De Clachte Pauli', blz. 15ev.
86. Blz. 39.
87. Blz. 41, 43 en 47.
88. Blz. 48, 53.
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leven/ die voor hun ghestorven is/ maer blijven noch steeds hanghende aan
de wereldt/. . . Och! zijn der hier eenighe/ die dus gestelt zijn/ dat sy sich
noch intijdts waerschouwen laten/ want ghewisselijck haren roem is ydel/
ende haren staet is vol perijckel . .. Och! woude de goede God/ dat vele
naemdragende Christenen/ die sich wijt-mondich/ roemen van de liefde
Christi/ hier op toch eens ter deglie gheliefden te letten. Och! arme
mensche/ hoe cont ghy u laten voorstaen/ dat de liefde Christi in u is . . . .
Och! Och! hoe veel salicher ware het voor u/ dat ghy affstant dedet van
uwen ydelen roem", want die is "gansch verdoemelijc" en een zware
OQ

zonde

.
Het laatste deel van de preek is gewijd aan een opwekking om naar
de genoemde liefde van Christus te staan. "Hier nu comen dryerley soorten
van menschen in consederatie. Want eenige achten het niet de pijne weert/
dat sy eenighe moeyte doen souden/ om de liefde Christi in haer herte te
krijgen. Andere laten sich voorstaen/ dat sy aireede de liefde Christi in haer
herten hebben/ daer het toch verde van daer is. De derde/ sien wel dat het
de pijne waert is/ voelen oock wel/ dat sy de liefde Christi niet so in haer
herte en hebben/ als het wel betaemde/ maer weten niet wel hoe sy daer
aen souden moghen ghecoomen • . De eersten die Teellinck "trage en
liefdeloose mensche" noemt, stelt hij Christus' liefde voor ogen. Hij roept
ze op die in hun hart binnen te laten, anders zijn ze vervloekt en sleurt
satan hun ziel regelrecht naar de hel. Alleen Jezus kan deze helse gier
verjagen. Stel dan toch uw hart op hem alleen . De tweeden zijn de
"verwaende menschen" die zichzelf bedriegen tot hun eeuwig verderf.
Daarop mogen we wel terdege bedacht zijn92. De derden zijn de besten.
Het zijn "willighen/ en leersamen Christenen". Hen roept Teellinck op
"haer selven steets (te) gewennen/ den Heere haren God te bidden/ ende te
smeecken/ dat hy toch woude navolgens sijn belofte Deut. 30.6 de liefde
Christi in haer herte uyt-storte/ Rom. 5.5" , wetende dat wij in een
vervloekte staat zijn. Vervolgens moeten zij al de liefelijke dingen die in
Christus zijn, zich steeds voor de gedachten halen, want dat zal wederliefde
in ons verwekken .
89. Blz. 51-53, 55ev.
90. Blz. 59ev.
91. Blz. 61ev. Dergelijke oproepen vinden we ook in andere preken, vgl. De
Clachte Pauli, blz. 12e.a..
92. Blz. 64.
93. Biz. 65.
94. Blz. 67. Vgl. voor "alle soorten van menschen" ook de titel van 'Den Spieghel
der Zedicheyt' (zie literatuurlijst van preken), hoewel het hierin gaat om de verschillende sociale posities van mensen, blz. 43w. Ook in 'Het Geestelijck Cieraet'
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Als we bovenstaande analyse samenvatten, komen we tot de volgende punten:
1.
We vinden bij W. Teellinck duidelijk de grote cesuur tussen de
kinderen Gods en de kinderen der wereld die hij binnen het geheel
van de gemeente aanwezig weet.
2.
Hij gaat de genoemde groepen ook nader typeren en verder onderscheiden. In de kinderen Gods is de liefde Christi uitgestort en zij
behoren deze liefde ook te betonen. Sommigen doen dit niet,
anderen zijn er traag in. Zalig wie het wel betrachten. De tragen
worden vermaanden opgewekt. Anderen klagen dat zij de liefde niet
gevoelen en worden getroost. De kinderen der wereld zijn vol liefde
voor de wereld en hebben geen liefde tot Christus. Onder hen horen
de naamchristenen, die wel christen heten maar het niet zijn én de
mondchristenenen, die zich beroemen op hun liefde tot Christus
maar die niet hebben. Op de grens van de kinderen der wereld naar
de kinderen Gods ziet Teellinck nog de gewillige en leergrage christenen die een laatste duwtje nodig hebben.
3.
Teellinck roept de onbekeerden krachtig op tot geloof en wijst hen
op Gods beloften. Van lijdelijkheid is in zijn preek geen sprake.
Diegenen, die zich niet bekeren, bedreigt hij met de hel in klare
woorden. De eis tot het betonen van de liefde Christi in het
dagelijkse leven laat hij zwaar wegen: men is geroepen tot levensheiliging . Hij stoot in zijn prediking door tot het mystieke leven
der liefde Christi.
4.
Uit onze analyse wordt ook duidelijk dat het aanbrengen van onderscheidingen en het aanspreken van de verschillende klassen van
hoorders zonder systematische orde geschiedt. Aan het eind van de
preek worden de mensen in andere rangschikking benaderd dan aan
het begin. Ook worden verschillende klassen nog niet scherp gedefinieerd en tegenover andere genuanceerde cesuurgenoten afgegrensd, zoals bij de naam- en mondchristenen het geval is. Verder is
het niet geheel duidelijk, of de drieërlei soorten van mensen uit het
onderscheidt Teellinck enkele categorieën van mensen, met het oog op het avondmaal
nl. a. die het avondmaal niet gebruiken, b. die het niet recht gebruiken, c. die begeren
het goed te gebruiken, blz. 8, 16, 20w.; de eersten worden kort bestraft, de tweeden
gewaarschuwd in de eerste preek; de derden komen in de drie volgende preken aan de
orde. Hieruit blijkt dat Teellinck in zijn preken wel van onderscheiden en indelen
houdt!
95. VgL C. Graafland a.w. blz. 171, die in dit laatste invloed van de puriteinen
konsta teert.
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laatste deel andere omschrijvingen zijn van de wereldse kinderen en
daarmee identiek óf dat ze bepaalde categorieën van deze wereldse
kinderen vertegenwoordigen. Vervolgens moet opgemerkt, dat
Teellinck niet steeds de kinderen Gods eerst toespreekt en daarna de
kinderen der wereld. Er is geen chronologische orde in de behandeling van de klassen van hoorders. Een strakke lijn vindt u nog
niet 9 6 .
Uit de analyse van Teellinck's preken is ons dus duidelijk, dat bij hem de
klassifikatiemethode enige vorm gaat aannemen, meer dan bij G.C. Udemans. Teellinck klassificeert enigszins zijn hoorders en spreekt zijn
"soorten van menschen" afzonderlijk toe, maar het gebeurt primitief zonder
geordend en doordacht schema.

96. In het Voorwoord op 4De Clachte PaulT zou men kunnen denken aan een
zekere orde als Teellinck schrijft: "Want het (is) toch seker/ en ghewis/ dat niemant
Godt de Heere sal sien met vreuchden/ hier naemaels in den Hemel/ welcke niet en
comt te sien/ hier op aarde/ den grouwel sijner sonde met heylighe droefenisse". Hier
lijkt een orde (in nuce) van eerst zondekennis en droefheid, daarna vreugde. Maar
vanuit zijn preken zelf konden we dit niet verifiëren. De theorie (Voorwoord op
preken) blijkt verder te zijn dan de praktijk (de preken zelf), vgl. J. de Boer a.w. blz.
79 en C. Graafland a.w. blz. 172.
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IA. De preken uit de kring van G. Voetius.
1.4.1. Gisbertus Voetius (1589-1676).
a. De prediker,
Gisbertus stamt uit een verarmde patricische familie. Op de latijnse
school leert hij veel klassieken lezen . Toen zijn vader jong overleed, was
hij aangewezen op de theologische studie als bursaal in het statencollege te
Leiden, waar vooral Gomarus hem aantrok (1604). Hier leest hij intens
Aristoteles en volgt het onderwijs in de logica, met name in de dialektiek.
Hij maakt het overlijden van rector Kuchlinus mee, die juist nog colleges
had gegeven over de verschillende graden of trappen waartoe de gelovigen
tijdens dit leven kunnen opklimmen2. In 1607 gaat Voetius de theologische colleges volgen en kiest de zijde van Gomarus tegenover Arminius.
Hij verdiept zich in deze tijd ook in buitenlandse werken zoals die van W.
Whitaker en in ascetische literatuur van eenvoudige stichtelijke aard zoals
De imitatione Christi van Th. a Kempis .
In 1610 preekt Voetius te Meeuwen en Eethen in het Land van
Heusden. In 1611 wordt hij predikant te Vlijmen en Engelen, in 1617 te
Heusden,zijn geboortestad. Ondertussen blijft hij studeren en neemt voor
zijn preekwerk de Rhetorica ecclesiastica van Keckermann door, maar zijn
lievelingsstudie blijft de logica, waarmee hij vele teksten analyseerde .
Te Heusden is Voetius volop betrokken in het konflikt tussen
remonstranten en contra-remonstranten en vervult er zelfs een hoofdrol in
aan de zijde van de laatsten. Hij woont op 29-jarige leeftijd de grote
synode van Dordrecht 1618/19 bij. A.C. Duker zegt: "Maccovius en
Voetius waren beiden scholastieke theologen; de laatste bleek evenwel
omzichtiger en minder kras of ruw in zijne uitdrukkingen dan de eerste"5.
In 1629 wordt Voetius aangewezen als veldprediker voor het door
Frederik Hendrik veroverde den Bosch. Met drie andere predikers werkt hij
aan de opbouw van de gereformeerde kerk aldaar. Hij regelt o.a. de
preekbeurten. Later trok hij weer naar Heusden;dat van remonstrantse
smetten was bevrijd. Nu begint Voetius in zijn preken op de noodzaak van
de oefening in de verborgenheden van de godzaligheid en op de heiliging

1. Zie: Christelijke Encyclopedie^, DL VI blz. 506; AC. Duker, Gisbertus Voetius,
DLlblz. 14ev.
2. VgJ. ida.w. blz. 58ev.
3. VgL ida.w. blz. 103w.
4. VgL id a.w. blz. 159w, 197-215. Had Voetius 4 mei 1617 te Heusden al
gepreekt over FiLl:29, op 24 mei deed hij er intree met een preek over Matth.11:28.
5. VgL id a.w. blz. 288 noot 2.
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van het leven te wijzen . Voor verschillende beroepen bedankt hij tot in
1634 zijn benoeming tot hoogleraar te Utrecht volgt en hij op 20 augustus
afscheid preekt over Fil. 1:27.
Zijn wetenschappelijk werk heeft Voetius gekleed in scholastieke
vorm met al zijn subtiele onderscheidingen en spitsvondige redeneringen,
vooral de disputaties voor de studenten en de diskussies met de tegenstanders . Deze inzet heeft hij verdedigd tegenover Coccejus, die afkerig
was van alle filosofische en scholastieke kunsttermen en -grepen en
meende, dat niet de aristotelische wijsbegeerte maar de bijbelse exegese in
de theologie de boventoon moet voeren8.
In deze periode blijkt sterk Voetius' relatie met de engelse en
schotse puriteinen. Hij maakt zelfs een reis naar Engeland in 1636. Sindsdien ijvert hij er voor om sommige problemen van de 'theologia practica'
en wel de 'theologia moralis' bij zijn onderwijs op de voorgrond te
schuiven. De predikers moeten in hun preken en katechesaties waarschuwen tegen uitwassen, zoals openlijk dansen, 'comedien', weelde,
pronkzucht etc. .
Zo is Voetius de belangrijke woordvoerder van de Nadere Reformatie geworden, die een ascetisch-mystiek-praktische boodschap in
klassiek-scholastieke vormen kleedde .
Aan de Utrechtse hogeschool houdt Voetius zich vooral bezig met
de vorming van aanstaande predikers, omdat die op laag peil stond. Hij gaf
colleges over de praktijk der godzaligheid, oefende hen in het schrijven van
stichtelijke overdenkingen, gebeden, vermaningen en vertroostingen. Vele
studenten uit binnen- en buitenland trok hij aan1 *.
Tijdens zijn hoogleraarschap preekte Voetius als predikant van
Utrecht normaal in het preekrooster mee naast J. Hoornbeek, J. van
Lodenstein en J. Teellinck. Meer dan 36 jaar draait Voetius in het
6. Vgl. id a.w. blz. 351ev. Zie: Meditatie van de ware praktijcke der godtsalicheydt, 1628 (preek over Jac.2:12).
7. VgL id a.w. DL2 blz. 19vv, 155; Christelijke Encyclopedie 2 , Dl. VI blz. 506 2e
kol.; P.Jzn. Proost, Jodocus van Lodenstein, blz. 3; P. Polman, Godsdienst in de
Gouden Eeuw, blz. 18; C.W. Roidanus, Zeventiende-eeuwse geestesbloei, blz. 39.
8. VgL A.C. Duker a.w. DL 2 blz. 202vv.
9. VgL id a.w. DL 2 blz. 232 -246.
10. VgL Christelijke Encyclopedie2, DL Vï blz. 506 2e kol. J. de Boer a.w. blz.
159 noemt Voetius "de grote promotor van de Nadere-Reformatie-Beweging" en S.
v.d. Linde, Het Gereformeerd Protestantisme, blz. 5 merkt op dat in de persoon van
Voetius, hoewel niet geheel en exclusief, toch de Nadere Reformatie het best
belichaamd is.
11. VgL A.C. Duker a.w. Dl. 3 blz. 18 -27.
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pastorale werk mee . Na de franse overheersing (1672) heeft hij de
volgende zondag, 17 november, weer direkt gepreekt13. Op 24 november
viel hij tijdens het preken bewusteloos in de preekstoel neer. Daarna preekt
hij niet meer, al geeft hij nog wel enkele jaren colleges. Toen hij op 1
november 1676 overleed, hield ds. Gentman de lijkpreek over 2 Sam.
3:3814. Met Voetius ging een groot prediker heen, die niet zoveel preken
heeft nagelaten, wel veel preken heeft uitgesproken, veel predikers heeft
gevormd en zo een duidelijk stempel heeft gezet op de prediking onder de
gereformeerden in en na zijn tijd.
b. Zijn preken.
Er zijn van Voetius slechts drie preken uitgegeven15, waarnaast een
bundel meditaties genoemd kan worden, die te beschouwen zijn als
concepten van zijn preken 16 .
In de inleiding op zijn 'Afscheydt Predicatie uyt Philipp. 1 vers 27'
schrijft Voetius dat het wat lang geduurd heeft voor deze preek in druk
verscheen, omdat "soo veel tijts naulijckx my overich is om het gemelde
afgescheyt met eenen breeden ende gemeynsamen stijl (gelijck het doen
gepredicht is, of immers ten naesten by) uyt mijne corte notulen ende
dispositie in het latijn en in het ruych beworpen, soo op te maecke ende in
het net te schrijven; anderdeels, omdat ick tot het wei-schrijven van
sulcken werck my altijts swaerlijck hebbe konnen of willen begeven,
meynende dat soodanige leeringen ende bewegingen veel beter ende
crachtiger met de levende stemme als met inckt ende papier verthoont
werden".
Uit dit wat lange citaat blijkt dat Voetius van een latijnse schets
preekte. In de marginale aantekeningen bij de preek over 'Meditatie van de
Ware Practijcke der Godtsalicheydt' wordt dit eveneens duidelijk, want de
meeste van die aantekeningen zijn in het latijn gesteld. Men zou uit het
bovenstaande citaat ook kunnen opmaken dat de geschreven preek langer
is dan de met 'levende stemme' uitgesproken preek, omdat er sprake is van
"met eenen breeden . . . stijl" 17 .
12. VgL ida.w. DL 3 blz. 104-139.
13. Zie: Eerste predicatie in de Dom-Kercke, in: afzonderlijke literatuurlijst van
preken.
14. VgL A.C. Dukera.w. DL 3 blz. 321 -348.
15. Zie: afzonderlijke lijst van preken; vgL A.C. Duker a.w. Register, blz. 168; S.
v.d. Linde zegt in 'Christelijke Encyclopedie'2, DL VI blz. 506 2e kol., terecht dat
"het te betreuren is, dat we zo weinig preken van hem hebben".
16. Deze bundel heet: Proeve vande cracht der godtsalicheyt; vgL A.C. Duker a.w.
Dl. 1 blz. 385ev.
17. Deze preek omvat 38 bladzijden 8°.
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Voor ons onderzoek analyseren we de preek 'Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt', omdat hierin de klassificering van de
hoorders meer dan in zijn andere preken voorkomt. De preek gaat over
Jac. 2:12, over "der goeder Wercken: Soo die tot verbeteringhe den
Gereformeerden Volcke voorgehouden wert/ neffens ende op den grond
des waren Onghevalschten Geloofs/ Den Remonstranten ende andere die
met onse Kercken twisten, tot onpartijdige Proeve, Den onse tot ontdeckinghe van Schijn-Heylicheyt, Item schadelijcke vylheyt ende
precijsheyt", zoals de titel luidt 18 .
Voetius begint zijn preek met kort aan te geven de 'pointe' van de
verkondiging, welke daarin bestaat dat de ware, christelijke religie niet rust
in blote speculatie of wijsheid, maar in godzaligheid en voorzichtigheid.
Ze moet duidelijk in praktijk gebracht worden, want we mogen kennis en
praktijk nooit scheiden zoals vleselijke en vermomde christenen doen. Het
één vloeit uit het andere voort, wil het goed zijn .
Hierna gaat de prediker de tekst ontleden en verdelen20 en trekt
dan als eerste 'leef uit de tekst, dat ons spreken naar Gods wet moet zijn.
Uit deze 'leer' komt de bestraffing voort voor hen die het met de waarheid
niet zo nauw nemen o.a. de remonstranten. Het zijn moderate of lauwe
theologanten . De tweede 'leer' is dat men de mond in toom moet
houden en gepast moet spreken. Ook deze 'leer' wordt gebruikt tot
bestraffing, namelijk van hen die lichtvaardig en los zijn in hun woorden 22
De volgende 'leer' stelt dat het christelijk leven ook bestaat in doen,
in het daadwerkelijk uitvoeren en practiceren van de godzaligheid. Deze
'leer' wordt gebruikt tot verdediging tegen hen die anders beweren zoals
Zwenckfeldius, papisten en remonstranten23. Het gebruik tot bestraffing
geldt allereerst velen onder ons die "schoonspreeckers" zijn, "segghers/
ende gheen doenders/ welcke schijnen het wel te meynen met de Religie/
Kercke/ ende dienst der Kercke/ ondertusschen syn sy alleenlijck
uytwendighe dienaers Godts/ aenhoorders des Woorts/ ende comende ten
Avontmaele alleenlijck om des fatsoens wille/ misschien synt heymelijcke
18. Deze preek omvat 40 bladzijden 8°.
19. Blz. 3.
20. Blz. 4-7.
21. Blz. 8. Hier vindt u een polemisch element in Voetius' prediking. Hij was ook
een van de grootste kampvechters tegen de remonstranten en voor de rechtzinnigheid
der leer, vgl. H. Heppe a.a. O.S. 144.
22. Blz. 9ev. De architektuur van Voetius' preek is stereotyp: uit de tekst worden
de 'leringen' geput en aangewend tot bestraffing, vermaning, verdediging, opwekking,
vertroosting etc. Het geheel vertoont systematische ordening
23. Blz. 12.
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vyanden der Kercke ende der Godtsalighe". De Bijbel waarschuwt ons
ervoor dat in de laatste tijden "sulcke monsters van Christenen" zullen
opstaan "die de lusten liever souden hebben dan Godt selve 2 Tim.
3.4." 24 . De prediker Voetius typeert hen nog nader door het verschil aan
te geven tussen hen en de ketters: ze staan wel beiden het geloof tegen,
maar deze disputeren tegen het geloof, gene leven tegen het geloof, terwijl
ze zich om verschillende motieven nog graag gereformeerd laten
noemen**5. Een tweede bestraffing raakt hen die zo het schijnt uitwendig
de ware religie voorstaan, "Discoureerders, Comedianten, Courantiers van
de Religie, ende Pronck-christenen" zijn, er alleen veel van willen weten
maar om de mond er mee te spoelen en het dan uit te spuwen, om te
disputeren maar niet om er naar te leven. Voetius vergelijkt ze met
"Stellage-spelers ende Guychelaars die alles na bootsen" 26 . We moeten
echter zó handelen als Gods wet en Christus ons leren en dat over de hele
breedte van ons leven.
De vierde 'leer' is dat Gods wet van ons eist "alle precise/ volmaeckte/ uytghesochte/ hooch-gaende/ voortreffelickte ende uytnemende
dinghen/ gheen middelbaere/ naeghesleepte/ ende gheringhe/ van alle
soorte/ die voor de hant sijn 7 . Bestraft worden de "Modderaers ende
Neutralisten" die "slap ende lau sijn .. . wat voor t'vleesch en wat voor de
gheest/ wat voor den Hemel en wat voor de aerde" hebben . Het is de
vraag of de religie voor hen nog wat meer is dan de uiterlijke kerkgang en
een redelijk-burgerlijke eerbaarheid. Van de godsdienstoefeningen in eigen
huis weten ze niets af noch van de "geestelijcke introversien of inkeeringe/
door inwendige versinninghen / soete meditatien / Hemelsche contemplatien / soliloquien ende t'samenspreeckinghen der sielen met Christo / ondersoeck der conscientien met onuytspreeckelijcke suchten /
uytschietende gebeden etc." z9 . Later karakteriseert Voetius deze categorie
gemeenteleden nog als volgt: het zijn "de Werelts Christenen, de Politijcke
ende accomodabele Christenen, de luye en lauwe gereformeerden, die
sacht-tredende ende gemackelijcke pronk-Christenen, de deucht-praeters,
die soetvoerighe geesten" , "die onsen Godt/ sijnen weerdighen dienst/
de religie/ en aengevoechde practijcke des gheloofs ende der Godsalicheyt/
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.
Blz.

12ev.
13.
14.
16.
17. Hier klinkt de taal en de intentie van de Nadere Reformatie door.
17ev. Het mystieke element is hier volop present in Voetius' prediking.
34.
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door inwendighe ende uytwendige oefeninghe/ soo onweerdelijck en
gantsch ten onrechte suspect houden en maecken" 31 . Zij worden gewezen
op het gericht Gods, opdat dit hen moge bewegen tot godzaligheid .
Hiertegenover zet de prediker Voetius "Godts kinderen", die bedroefd zijn over het verval in ons vaderland en in de kerk. Zij worden
echter voor ijveraars, doorzetters gehouden. Zij tonen evenwel in hun
wandel hun geloof. Zij zijn geen schijnheiligen, geveinsden of werkheiligen, geen precisianen, zeloten en hardhoofdigen in de slechte zin
van het woord , geen perfectionisten. Anderen hebben roem en gerustheid in hun werken, zij echter niet. Zij zijn geen kerk- of zondagsheiligen,
want ze begeren ook buiten de kerkgang en de zondag naar Gods wil te
leven 35 . Deze nu wekt Voetius op tot uitnenemendheid, "precijsheyt" in
alle kunsten, geleerdheid, handelingen en praktijken .
De preek besluit aldus: "Laet ons den goeden Godt bidden dat hy
ons wil trecken Cantic.1.4. Bekeeren dat wy bekeert worden/ Leeren doen
nasyn welbehaeghen. Psalm 143.13. Amen".
Wat we uit de prediking van G. Voetius als kenmerkende punten
kunnen noteren, komt op het volgende neer:
1.

2.

Het is echte prediking uit de stroom van de Nadere Reformatie-,
er valt accent op de heiliging des levens en er is een doordringen in
de gebieden van het bevindelijke, mystieke leven des geloofs3 .
Vervolgens treft ons de meer logische en systematische opbouwvan
de preken in vergelijking met zijn voorgangers .

31. Blz. 39.
32. Blz. 40. VgL de omschrijvingen in 'Afscheydt Predicatie', blz. 7ev., waar ze
heten "het rechte bloet en gheslachte van de oude Phariseen", "momaengesichten en
de bullebacken van Godtvreesentheyt! gheveynsde en ontrouwe dienstknechten";
vgl. ook blz. 8,9, 11.
33. Meditatie, blz. 18ev. In * Afscheydt Predicatie' spreekt Voetius over vrome en
oprechte christenen, blz. 26.
34. Meditatie, blz. 21.
35. Blz. 20.
36. Blz. 33ev.
37. Het is mogelijk dat hier een aansluiting moet gekonstateerd worden aan de puriteinen, welke bij hem ook elders te bespeuren valt, vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des
Pietismus, S. 18; H. Heppea.a.O. S. 146.
38. De scholastieke benaderingsmethode met zijn "overspannen formalisme en
begrippenschematisme en een overmoedig pogen om met de toversleutel der logische
onderscheiding de zwaarste problemen op te lossen", J. van Genderen, Herman
Witsius, blz. 210ev., wint bij Voetius in de Nadere Reformatie al meer veld in de
preken, zowel wat de explikatie als wat de applikatie betreft. Ze wordt ook op het in
kaart brengen van de op de prediking reagerende mensen en het bevindelijke leven
toegepast. Vgl. H. Heppe a.a. O.S. 146u£
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3.

Er valt ordening waar te nemen bij het benaderen, indelen en
aanspreken van de hoorders, dus in het klassificeren van de gemeenteleden. Al gaat Voetius ook hier in de lijn van W. Teellinck
met zijn klassificeren, hij doet het meer schematisch. De grote
cesuur wordt helder aangebracht en in het vervolg van de preek
vastgehouden. We vinden orde in het behandelen van de verschillende categorieën: eerst worden steeds de mond-christenen etc.
aangesproken, daarna komen de kinderen Gods aan de beurt.
4.
De verschillende 'soorten' van christenen worden bij Voetius al
duidelijker omschreven en nauwkeuriger gekarakteriseerd. Er zijn
openlijke tegenstanders van de ware christelijke religie, zoals remonstranten. Dan zijn er uitwendige, pronk- en praatchristenen.
Vervolgens kent Voetius de slappen en lauwen of ook wel de
"gemackelick moderate, neutrale, wereltsche en yverloose Christenen". Tegenover de eerste 'soort' mensen zet Voetius de verdediging van de ware religie en godzaligheid; de tweede 'soort' wil
hij ontdekken aan hun tweeslachtig leven; de derde categorie roept
hij op tot bekering vanuit het komend gericht. Aan de andere zijde
van de cesuur weet Voetius de kinderen Gods die hij troost, opwekt
en onderwijst naar dat hun situatie is.
5.
Toch moeten we opmerken dat ook bij Voetius de klassen van hoorders
nog wat door elkaar lopen. Dit geldt dan bijzonder van de tweede en
derde categorie van wereldse mensen. Zijn die identiek of moeten ze
inderdaad als twee klassen gerubriceerd blijven? Soms lijkt dat laatste
wel te moeten, anderzijds gebruikt Voetius ook weer gelijkluidende
benamingen voor beide 'soorten' en spreekt hij hen allen gezamelijk
toe.
Vanuit onze analyse van Voetius' preken en onze samenvatting ervan lijkt de
konklusie gewettigd, dat hij het klassificeren en gericht toespreken van de
'soorten' gemeenteleden aan beide zijden van de cesuur meer schematisch
gaat inbouwen in zijn prediking.
1.4.2. Jodocus van Lodenstein (1620 -1677).
a. De prediker.
Jodocus komt uit een oud en aanzienlijk geslacht en werd in een
vroom gezin opgevoed. Hij wil predikant worden en gaat in Utrecht

39. Ook in zijn andere oeuvre blijkt Voetius door W. Teellinck gevormd te zijn,
vgL H. Heppe a.a. O.S. 147.
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theologie studeren. G. Voetius oefent grote invloed op hem uit. Op 28
april 1640 houdt Van Lodenstein zijn proefpreek over 1 Joh.l:7 te Delft.
Zijn vader stuurt hem naar Franeker om nog twee jaar bij J. Coccejus
oosterse talen te studeren. Een voorgenomen reis naar Engeland gaat niet
door wegens een beroep uit Soetermeer en Zegewaard, waar hij 28
augustus 1642 predikant wordt. In 1650 vertrekt hij naar Sluis in Vlaanderen
en in 1653 vinden we hem op de kansel te Utrecht.
Hier is hij bevriend met G. Voetius, J. Teellinck, A. v.d. Velde en
niet het minst met J. van den Bogaard en A.M. van Schuurman. Hij
beschouwde J. de Labadie ondanks diens breuk met de kerk als een
broeder en stemde met hem ten aanzien van de visie op het avondmaal
overeen. Na een onderbreking van drie maanden gijzelaarschap te Rees
onder de franse overheersing in 1674 zette hij te Utrecht zijn werk voort
tot zijn dood in 167740.
b. Zijn betekenis als prediker.
De vorm van Van Lodenstein's preken is eenvoudig. Hij vermijdt
lange inleidingen en geleerde woorden. Hij sprak onopgesmukt; al gebruikte hij rhetorische figuren, hij deed het steeds zo, dat ze te verwerken
waren voor het gewone volk. Het nemen van loopjes hield hij voor
"lompjes". "En sierlijk opgepronkte woorden, achtte hij (in 't stuk der
bekeering) alzoo schadelijk als de geschilderde kerkglazen, welke met
hunne verscheidene kleuren het licht maar verminderen, en de aandacht
beletten. Hij had geleerd hoge dingen te zeggen met eenvoudige woorden.
Het zuiver Evangelium, en de goddelijke waarheid (zeide hij) heeft voor
zichzelf zooveel pit, kern en Geest, dat geen menselijke omwindselen aan
hetzelve kracht kunnen geven, om het hart te d o o r b o r e n ' .
Van Lodenstein preekt ook op levendige wijze. Hij schildert de zaken
uit. Vooral als hij spreekt over de Here Jezus. Dan wordt hij 'gevoelig' in
zijn taal. Ontleedt hij de zonden van de mensen in zijn tijd, dan is hij fel
bewogen, zodat de titel "Boeteprediker in bewogenheid" hem terecht
gegeven kan worden .
Van Lodenstein was een echte prediker van de Nadere Reformatie.
Hij wou de mensen tot heiligheid des levens brengen. Daarom was hij
40. Zie voor deze gegevens: P. Jzn. Proost a.w. blz. 13-48; D. Slagboom, Jodocus
van Lodensteyn (op de omslag: Lodenstein), blz. 11-41; M.J.A. de Vrijer, Lodenstein
(Uren met Lodenstein), blz. 13-20; J. van Genderen a.w. blz. 17; Christelijke
Encyclopedie2, DL IV blz. 474.
41. Wolke der Getuigen, blz. 48; v$. P.Jzn. Proost a.w. blz. 75ev; D. Slagboom
a.w. blz. 63ev.
42. D. Slagboom a.w. blz. 61; vgj. P.Jzn. Proost a.w. blz. 74ev; Wolke der
Getuigen, blz. 47.
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boeteprediker, die Gods oordelen over land en volk, zondaren en kerken
aankondigde vol dreigend geweld. Hij laat zien hoe de Here van zijn kerk
wegweek en roept op tot verootmoediging en verbrijzeling, want leer
zonder leven is niets .
Zijn preken waren werkelijk aktueel Van Lodenstein hield er
rekening mee in welk stadsdeel hij voorging, wat de behoefte en bevatting
van zijn hoorders waren en welke gebeurtenissen er te melden waren.
Tijdens de engelse oorlog preekte hij zestien keer over Jeremia 45 en in
1672, toen de fransen ons land benauwden, sloeg hij Ezechiël 37 op .
Van Lodenstein bracht in zijn preken wet en evangelie . Met de
wet kon hij schijn- en sleurchristenen, onwedergeborenen, wereldsen, staaten eerzuchtigen ontleden en bestraffen. Velen te Utrecht waren niet zo
gesteld op zijn strafpredikaties . Doch Van Lodenstein stalde ook het
evangelie uit zoals o.a. blijkt in de preek over 2 Cor.4:3, waar hij zegt dat
voor ieder zondaar langs de weg van geloof en bekering alles bij God te
krijgen is . Voor zulken houdt hij niets achter van het heil in Jezus
Christus.
De toepassing volgt in zijn preken analytisch op een korte en
bondige verklaring van de tekst en wijkt niet veel af van deze verklaring.
De toepassing is dus tekstgebonden. Het was verder zijn heilige overtuiging
dat "de beschrijving van de bewegingen des Geestes niet in de preek gemist
kan en mocht worden
. Van Lodenstein tracht hierin geestelijke leiding
te geven. Toch onderscheiden zijn preken zich van de latere periode van de
Nadere Reformatie, doordat hij nog niet kent eenzelfde telkens terugkerende indeling in allerlei groepen die verschillend benaderd moeten
worden en in een eigen, vaste volgorde geplaatst. Wel stelt hij steeds het
kardinale verschil tussen naam- of sleur- en ware christenen . Hij legt in
de toepassing ook zwaar accent op het leven en de vruchten van het geloof
en gaat nader in op de standen van het geloofsleven, doch niet streng
systematisch, maar bewogen en direkt. In zijn preken ligt dé concentratie
op de heiliging ten dienste waarvan Van Lodenstein wet en evangelie,
43. Vgl. P.Jzn. Proost a.w. blz. 76ev, 82, 122; D. Slagboom arw. blz. 66 -74; O.J.
de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, blz. 236ev.; de preken van Van Lodenstein
over Jer.45:l -5 en Ezech.37:7,8.
44. Vgl. Woike der Getuigen, blz. 47; D. Slagboom a.w. blz. 65.
45. Vgl. P.Jzn. Proost, a.w. blz. 121.
46. VgL id a.w. blz. 78; M. Beversluis, Jodocus Lodensteyn, blz. 3ev.
47. Zie: vierde preek uit de bundel Keurstoffen, blz. 88.
48. D. Slagboom a.w. blz. 72ev.
49. VgL Wolke der Getuiden, blz. 50; M. J.A. de Vrijer a.w. blz. 106vv (waar een
analyse van de preek over 2 Petr.1:4 wordt gegeven).
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boete en troost, vermaning en terechtwijzing predikt. "Al zijn preken
pleiten voor een radicaal, 'verloochenend' christen-zijn
.
c. Zijn preken.
De werken van Van Lodenstein omvatten vooral preken die niet
door hemzelf maar posthuum door anderen werden uitgegeven .
Het valt op bij het doornemen van deze preken, dat in verschillende
preken het klassificeren van de gemeenteledenen het apart toespreken van
hen bijna niet of slechts in geringe mate worden aangetroffen 5
Ook zijn de preken korter dan tot nu toe gebruikelijk 53 .
We kozen weer een preek waarin ons inziens de klassifikatiemethode
het duidelijkst en meest doorgevoerd voorkomt 5 4 én waarin een nogal
uitgewerkte allegorische analogie is opgenomen welke een bepaald Schriftgebruik zichtbaar maakt. Het gaat om de zevende preek uit fcDe Heerlykheyd van een Waar Christelyk Leven'. De tekst is Matth.24:12: "En omdat
de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zoo zal de liefde van velen
verkouden" 5 5 .
In de 'inleiding' wordt gesteld dat één van de voornaamste werkin-

50. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie2, DL IV blz. 474 2e kol.
51. Zie afzonderlijke lijst van preken. Vgl. ook P.Jzn. Proost a.w. blz. 50-55 die
ten onrechte de 'Meditatien over het lijden Jesu Christi' onder Van Lodenstein* s
'leerredenen' opneemt, omdat dit een dagboek is met totaal 48 meditaties (over 63
bladzijden), welke we niet onder de preken kunnen rekenen. Ook is het onjuist, dat
S. v.d. Linde a.w. Dl. IV blz. 474 2e koL het boek 'Weegschale der onvolmaaktheid
der heiligen' onder zijn preken noemt, omdat het een geschrift is van stichtelijke aard,
vgl. P.Jzn. Proost a.w. blz. 62; A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, Bnd. IS. 172, die
ook nog verwijst naar een bundel preken van Van der Hooght, waarin een drietal
Hoogliedpreken van Van Lodenstein voorkomen. Maar Van de Hooght heeft naar zijn
rhetorische inzichten in deze preken tamelijk veel geschaafd en bijgewerkt, zodat het
moeilijk is uit te maken wat authentiek van Van Lodenstein is, zodat we ze hier
buiten beschouwing laten; vgl. I. Boot a.w. blz. 182.
52. We denken hier aan de preken over Matth. 11:12 (uit: Bundel preken van A
Brakel, Van Lodenstein e.a., blz. 53w.), Hosea 9:12 (uit: Twe Samenspraaken, blz.
45vv.), Cant.7:l (uit: De Heerlykheyd van een Waar Christelyk Leven, foL 21) en
over 2 Petr.2:l -3 (uit: Idem, fol. 105vv).
53. In: De Heerlykheyd van een Waar Christelyk Leven, zijn de preken van 20 tot
25 bladzijden 8°. In andere bundels komen nog kortere voor.
54. We moesten werkelijk een keuze doen omdat ook andere preken in aanmerking komen voor een vruchtbare analyse, zoals: Tweetal Leerredenen: Over de
geboorte van Jezus Christus en de Geboren Christus naar Lukas II: 1 -12; doch in de
door ons gekozen preek komen meer aspekten van Van Lodenstein's prediking naar
voren dan in de zo juist genoemden.
55. Natuurlijk komen de teksten in Staten-Vertaling voor en zo worden ze door
ons weergegeven.
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gen onzer zielen, waardoor we geestelijk zijn, is dat we alles wat ons
uiterlijk wedervaart tot ons geestelijk voordeel zoeken aan te wenden en
niet tot geestelijke verachtering . Hiertoe nu vermaant de tekst die in
twee delen uiteenvalt: 1. een heilige profetie die Christus doet over de
laatste dagen, nl. dat de liefde zal verkouden; en 2. de reden en oorzaak
daarvan . Heel kort worden de beide punten uitgewerkt . Van Lodenstein zegt: "Dat is een gansch jammerlyke en droevige staat voor een
Christen Ziele/ dat sijn liefde tot God en Christus word verhoud, soo dat
men de waarheyd benadeelt" 59 . Oorzaak hiervan is de zonde. Bewaar u
dus hiervoor. Een waar christen zegt niet: Mij zal dit niet overkomen, want
hij kent zichzelf te goed en heeft goed waken nodig 60 .
Van Lodenstein gaat 'een koude mens' nader beschrijven. Die is
onvruchtbaar, kan niets goeds voortbrengen en wordt hard, want koude
maakt hard en voor het oordeel gereed! O die koude der ziel. "Gaf God u
maar ogen om te sien/ en te voelen die koude der ziele/ dan soude de
lichamelijke koude u wel hitte schijnen te wesen" 61 . Wat tegen deze
koude te doen valt? "Purgeren, dat is alle vuyle dampen van de sonden/ en
van liefde tot de werelt uyt te verdryven" 62 ; u kleden met Christus'
gerechtigheid; u oefenen met arbeid om warm te worden, zoals: Gods
Woord lezen, bidden en liefde betrachten; vuur aanleggen (Joh. 18, Act.28)
door "Godsalige te besoeken" (Cant.l:8, Hebr.l0:24) 63 . Waaruit de
koude van onze ziel duidelijk blijkt? Als u vuur in de handen neemt
zonder vrees u te branden, zoals Petrus koud was toen hij "stout na de
tentatien" liep. Wie het vuur der zonden in zijn boezem dragen kan zonder
zich te branden en pijn te doen, heeft geen tedere conscientie en is ijskoud,
dood in zonden en misdaden! . Ook is "een Teeken van de verkoudene
ziele" dat ze naar het vuur der zonden en niet der liefde verlangt, zoals

56. FoL 149. Deze preek is wel de langste die we bij Van Lodenstein vonden, nl.
28 folio's 8°. De bladzijden worden onder de term 'fol' in de preek aangegeven.
57. FoL 150.
58. Fol. 150-155.
59. Fol. 152. Hiermee stoot hij al direkt door naar het mystieke leven, waaronder
hij zelf verstaat de verborgen mens des harten, de innerlijke ervaringen van een mens
in wie Christus woont en die geleid wordt door de Heilige Geest, Beschouwinge van
Zion, DLI, blz. 39vv.
60. Fol. 15 3w.
61. FoL 157. Hier en daar komt de allegorische analogie al door, terwijl we haar
straks nog helderder voor de dag zien treden.
62. FoL 158.
63. Fol. 161.
64. Fol. 162ev.
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Ammon naar Thamar en zich "tot hoerdery en dronkenschap" overgeeft, ja alle goddeloosheid "gieriglijk" bedrijft65.
"Contrarie is hier een Teeken de ware brand van liefde. Als iemand
de koude voelt in 't lichaam / dan is hij koud; maar als men de geestelijke
koude voelt/ dan is men heet. Wanneer men 't herte tot God opheft/ dan is
men brandende in liefde tot God in Christo. Een koud mens is in de
Winter altoos warm van binnen: soo is 't ook met een geestelijk verkoude/
die nogtans brandende is: van buyten is hy koud/ als de verstorvene
boomen, daar is geen leven, maar van binnen is daar nog sap. Siet of 't ook
soo met u is. Zijt gy nog niet van binnen brandende in liefde nevens
Jezus? Wat is de haat van uwe ziele/ zijn 't niet de sonden die u soo
quellen? En wat is de begeerte van uwe ziele/ zijn het niet de Wateren des
Levens in Christo? Dat is een teeken dat gy nog niet verkoud zijt/ daar
andere verhard z i j n 6 . Omdat de mensen zo ijskoud en liefdeloos zijn,
werkt de prediking van het Woord zo weinig uit. God moet een vlesen hart
geven, dan wordt het anders, Ezech.ll:19. "Dan komt den sondaarsigte
bekeeren, en is genegen om in Gods inzettingen te wandelen.. . Maar een
onwedergeboren ziele/ die koud en lauw is/ ja versteent van herten/ en kan
het Woord gansch geen vrugt doen' . Zulke harten weerstaan de slagen
van Gods Woord, ze willen als Farao niet horen. Het hart is veranderd noch
bekeerd. De onwedergeboren harten zijn liefdeloos, koud en "leggen nog
stijf op haren droesem, Zeph. 1"68, en slapen in de zonden, al mogen ze
wel eens geroerd zijn vanwege Gods oordeel en de aankondiging daarvan.
Maar Gods kinderen worden van binnen bevochtigd door de regen
en warm door de bestraling des Geestes, zodat hun harten onder de
Schriften gaan branden en dit doortrekt de gehele mens. Ze zijn maarniet
voor even bevochtigd, maar gedurig, 'is het niet in de daad, soo is 't in
desselfshebbelijkheyd"69.
Opnieuw wijst Van Lodenstein op het feit dat vele mensen zo hard
en koud zijn en vervolgt dan: "Wilt gij nu weten of gy ook versteent en
traag van herten zijt/ of koud, en sonder natuurlijke liefde; ik zal u het
toonen in de volgende dingen" 70 . Dit is het geval zo u wel hoort maariniet
doet; als u ongevoelig bent voor de dreigementen van God over uw
65. Fol. 163.
66. FoL 163. Dit citaat toont een doorgevoerde analogie, los van de tekst en haar
verband.
67. Fol. 166. Let op de deskriptieve vorm van de preek: over de zondaar wordt in
de derde persoon gesproken.
68. Foi. 167.
69. Fol. 168. Let op het eigenaardig onderscheid tussen daad en hebbelijkheid.
70. Fol. 168.

114
persoon, huis, land of kerk. Als u echter de bestraffingen aanvaardt, het
goede wilt doen, klaagt over het gebrek aan het goede, dan is dit reeds een
goed werk. De kennis van uw zonden en tekorten is geestelijke groei in de
diepte. Verwerp dan uw staat niet. Is het nu winter, het zal zomer worden.
Een geheel dood en doof mens hoort men nooit klagen .
"Soek dan/ Christenen, u verkoude liefde verwarmt te krygen door
de liefde Gods, en laat de liefde Christi u dringen tot weder-liefde"7 2. Dat
geeft het zoete leven van gevoelige tegenwoordigheid, een vlam van haat
tegen de zonden, een piasregen van droefheid over uw goddeloze wegen en
"soete familiariteyt
, omhelzingen en kussen, toelating tot de zoete
gemeenschap met Christus door een geestelijk huwelijk .
Het "eerste gezicht" dat een mens die de voet op de weg der
bekering zet, krijgt van zichzelf "is dat hij een sondaar is/ en van Jezus
Christus als een Saligmaker. .. . hy moet als gedurig weenende henen gaan/
en sijn weg met tranen bedauwen/ in een serieus gezigte wat hy is
geweest.... De sulke willen Christus als de Bruyd, gelijk een bondeltje
Myrrhe leggen tusschen hare borsten, de eygen plaats voor Jesus/ met wien
een ziel getrouwd i s " . Laten wij dan Jezus geen ongerijmde dingen
toeschrijven daar Hij zich geheel aan ons wil geven en liefde-muziek wil
maken in ons hart door zijn omhelzingen. Moeten we niet alles doen om
Jezus bij ons te houden? !
Samenvattend kunnen we zeggen:
1.
De prediker Van Lodenstein is een ware representant van de prediking der Nadere Reformatie, als hij nadruk legt op de noodzaak
van levensheiliging, op een christen-zijn met de daad en erop wijst,
dat velen in de volkskerk maar koude christenen zijn, terwijl ook
onder Gods kinderen menige Verkoude' te ontdekken valt. Hij roept
op tot bekering onder aankondiging van het oordeel, opdat de schrik
des Heren de mensen bewegen zou tot geloof75.
2.
Van Lodenstein is zeer bedreven in het trekken van analogieën die
allegorisch gekleurd zijn. Van liefde komt hij op brand en vuur,
winter en zomer. Naar aanleiding van Verkouden' in de tekst,
Matth.24:12, gaat hij allerlei vergelijkingen trekken met koude
71.

Dit is een verwerking van het syllogisme in de prediking.

72. Fol. 170.
73. Dit is mystiek uit de eerste hand.
74. Fol. 172. In deze passage worden we als vanzelf herinnerd aan de prediking
van J. Brugman en zijn laat-middeleeuwse mystiek, zie: Hoofdstuk I sub 1.2
75. Ook J. van Genderen a.w. blz. 17 en H. Heppe a.a. O.S. 186 noemen Van
Lodenstein de grote boeteprediker van zijn tijd. Vgl. Een predicatie over Ezech. 37:7,
8, waarin deze klanken heel sterk doorkomen.
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mensen in de gewone zin van het woord. Hij voegt daar ook nog de
analogie aan toe van een droge en natte grond als toegankelijk voor
het zaad 76 . Zo wordt er breed gehandeld over het 'verkoude hert'
77

en over 'de vogtighey t der ziel' .
Hierbij voegt zich een in hooggestelde toon beschreven bruidsmystiek. Als het gaat over de liefdesrelatie van Christus en de ziel,
wordt Van Lodenstein zeer innig. We kunnen hier ook wijzen op
zijn preken over Hooglied 5:3 en 8,1:4, 7:1 en 2:4 7 8 .1. Boot zegt,
dat Van Lodenstein "een gereformeerd mysticus (is), die de relatie
met de middeleeuwse mystiek, hoewel kritisch, toch nadrukkelijk
wilde vasthouden" 79 .
In de applikatie ligt zijn kracht: na een korte verklaring van de
tekstwoorden komt een zeer brede toepassing. De grote cesuur
wordt onomwonden gesteld. Er zijn onwedergeboren zielen, die zijn of
koud of lauw of versteend van hart zodat Gods Woord geen vrucht
meer in hen zet, ze zijn liefdeloos en slapen in de zonden, al zijn ze
wel eens geroerd onder de aanzegging van Gods gericht. Duidelijk
geeft Van Lodenstein het verschil aan tussen deze onwedergeborenen en Gods kinderen. Wie zijn koude voelt en beseft, behoort reeds bij de laatsten. Doch hun (toe)stand kan zeer verschillen. Soms 'verkoudt' hun liefde zo dat ze haast niet te onderscheiden zijn van de onbekeerden. Toch blijft er een 'hebbelijkheid'
in hen over, een 'vogtigheyt', enig verlangen naar Jezus, een kleine
brand of vlam onder Gods Woord enz. Ze worden opgewekt om in
liefde te ontbranden door aan de grote liefde van Christus te
denken. Ziende op Hem worden ze zelf wel groter zondaar, maar
komt de weg vrij voor een inniger beleven van Zijn liefde tot ons.
Uit de klacht over gemis wordt gekonkludeerd tot het toch-wedergeboren-zijn (praktisch syllogisme) .
Niet alleen ten aanzien van deze preek, maar ook van al de andere
76. Vgl. fol. 167w.
77. Ook in zijn Hoogliedpreken komen we telkens dergelijke allegorische
analogieën tegen, vgl. 1. Boot a.w. blz. 184, die spreekt over zijn "allegorisch-mystieke
interpretatie van het Hooglied".
78. In: Geestelijke Opwekker; De Heerlykheyd van een Waar Christelyk Leven, en
Het vervalle Christendom. Vgl. I. Boot a.w. blz. 182vv; J. de Boer a.w. blz. 148.
79. a.w. blz. 117, vgl. blz. 183 noot 38; vgl. J. van Genderen a.w. blz. 173ev; J. de
Boer a.w. blz. 48, die ook relatie ziet met de moderne devotie; H. Heppe a.a.O.S.
187uf, 19è.
80. Vgl. voor dit verschijnsel de inauguratie van J. van Genderen, Het practisch
syllogisme. De sluitrede des geloofs, o.a. blz. 7vv.
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moet opgemerkt worden, dat Van Lodenstein niet veel orde kent in
het groeperen van de verschillende klassen van hoorders en in het
aanspreken van hen. Soms komt hij zomaar weer terug op de andere,
reeds behandelde groep. Ook valt hij wel eens in herhaling, al is het
soms vanuit een ander gezichtspunt en haalt hij de klassen aan beide
zijden van de cesuur opnieuw te voorschijn, zoals blijkt in de geanalyseerde preek vanuit het spreken over vuur, koud en heet en later over
de werking van het zaad (= Gods Woord) in de grond, die hard en droog
of open en wat vochtig is.
We stellen vast dat Van Lodenstein in zijn preken meer mystieke
elementen verwerkt heeft, langer bij het bevindelijke doorleven der zielen
blijft staan dan Voetius, doch dat hij minder schematisch dan deze is in
zijn benaderen van degenen tot wie hij spreekt. Bij beiden vinden we de
klassifikatiemethode, waarbij Voetius meer accent heeft op de ordening
vanuit zijn scholastieke wijze van benadering der dingen en Van Lodenstein meer accent legt op het bevindelijk doorvoelen en beleven door zijn
wortelen in de laatmiddeleeuwse mystiek.
In het vervolg zullen juist deze beide accenten en hun onderlinge
verhouding binnen de prediking van de Nadere Reformatie en haar klassifikatiemethode onze aandacht boeien, moeten boeien om uiteindelijk het
juiste zicht op de totale ontwikkeling van genoemde methode te krijgen.
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1.5. De preken na G. Voetius.
Na Voetius is de vraag, of de klassifikatie van de hoorders in de
preken voorkomt geen vraag meer. Die vinden we er zonder meer in en ze
vormt een vast bestanddeel in de prediking van de vertegenwoordigers van
de Nadere Reformatie. De vraag wordt nu echter, in welke mate, in welke
vorm en met welke orde verschijnt de bedoelde klassifikatie. Dit is de
wending, die na Voetius in het gebruik van de klassifikatiemethode is
ingetreden. We krijgen te doen met het kwantiteits-,vorm- en ordeprobleem van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere
Reformatie.
Door de onderstaande analyse van de preken van de beide 'vaders'
onder de oude schrijvers, namelijk van 'vader' Brakel en 'vader' Smytegelt,
ontvangen we een nader inzicht in de zo juist aangegeven problematiek.
1.5.1. W.d Brakel en B. Smytegelt, de bev indelij ken.
1.5.1.1. Wilhelmus d Brakel (1635 -1711).
a. De prediker.
De "talentvolle prediker"! W. a Brakel werd te Leeuwarden
geboren als zoon van ds. Theo dor us a Brakel en vreesde van jongsaf de
Here Een kermispreek van zijn vader had grote invloed op hem en hij
kreeg begeerte om ook predikant te worden. Hij ging te Franeker theologie
studeren en vertrok later naar Utrecht om G. Voetius te horen en zijn
studie te voltooien2.
In 1662 wordt Wilhelmus predikant te Exmorra, in 1665 te
Staveren, in 1670 te Harlingen en in 1673 te Leeuwarden, waar hij H.
Witsius, J. Teellinck en Th. Paludanus als collega's vindt. Per week moet er
11 keer gepreekt worden, verdeeld over 6 predikanten. In Leeuwarden
begint A Brakel met zijn konventikels of eenvoudige samenkomsten om in
bijbellezingen en gesprekken elkaar te oefenen in het geestelijke leven. Ook
laat hij J. Koelman, de uit zijn ambt ontzette predikant, preken. Beide
zaken, de konventikels en Koelman's preken, komen in 1676 op de classis
Leeuwarden in behandeling. Er komt echter nog een derde 'preekkonflikt'
bij. In 1680 namelijk geeft ds. D.F. van Giffen van Nieuw Brongenga een
preek uit over "Job's levende Goei, en De noch verwachtte Heerlijkheid
der Kerke in de Laatste Dagen", waartegen A Brakel schrijft "David's
1. J. van Genderen, in: Christelijke Encyclopedie2, DL II blz. 14, 2e kol.
2. Vgl. F.J. Los, Wilhelmus a Brakel, blz. 25-31. Zie voor de biografie van W. a
Brakel ook A. Hellenbroek, Algemeene Rouwklacht, blz. 364w.
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Hallelu-Jah Ofte Lof des Heeren, In den Achtsten Psalm . Op 23 januari
1680 preekt Van Giffen over dezelfde Psalm 8 in de Grote Kerk te
Leeuwarden en geeft een uitleg naar zijn profetische zin in coccejaanse
geest. De volgende week preekt A Brakel ook over Psalm 8 om de woelingen in de gemeente, door Van Giffen's preek ontstaan, tot bedaren te
brengen. Een stukje polemiek op de preekstoel! Nog hetzelfde jaar wordt
déze zaak tussen de beide predikers bijgelegd4. De friese synode van 1682
besluit ds. W. a Brakel wegens het laten preken van J. Koelman voor vier
weken te schorsen. W. a Brakel neemt dit niet en preekt de volgende
vrijdag toch, hoewel het hem verboden was en verhinderd zou worden.
Maar niemand verschijnt om A. Brakel het preken te beletten. De zaak
wordt later met de classis "afgedaan en versleten"5.
In 1683 neemt W. a Brakel een tweede beroep aan naar Rotterdam,
waar ds. D. P. Tilenius hem bevestigt met Jer. 52:7 en hijzelf intree doet
met 2 Cor.5:20. Rotterdam was een aktieve en bloeiende gemeente. De
diensten werden goed bezocht. W. a Brakel werkt er acht en twintig jaren
o.a. met ds. A. Hellenbroek die "om zijn eenvoudige predikwijze en vaak
kunstelooze welsprekendheid van bevoegde zijde als een der grootste
hervormers van den toenmaligen predikstijl geroemd (wordt)" . In deze
stad komt ds. a Brakel in botsing met de overheid terzake van het
beroepingswerk. De gemeente wil ds. D. Cronbrugge beroepen, maar de
plaatselijke overheid is er tegen. W. a Brakel gaat dan preken over Psalm
2:6 en ontzegt de overheid de zeggenschap in kerkelijke zaken. Eenstukje
politiek op de preekstoel! Later geeft hij de preek ook nog uit. Het loopt
alles echter met een sisser af .
Op 30 augustus 1711 preekt W. a Brakel nog twee keer, maar voor
het laatst. Hij wordt ziek en overlijdt op 30 oktober 1711.
b. Zijn betekenis als prediker.
Als A. Ypey van de prediker W. a Brakel beweert, dat hij zeer
ingenomen was met de praktikale godgeleerdheid én de predikwijze van de
engelsen en dat hij naar de engelse methode zijn voordracht heeft ingericht , dan is hij in strijd met zichzelf als hij elders een lang citaat uit A
3. Zie voor deze preken van Van Giffen en A Brakel de lijst van andere geraadpleegde preken en de afzonderlijke lijst van preken. De preek van Van Giffen is opgenomen in
de bundel: Verzameling van alle de werken.
4. VgL F.J. Losa.w. blz. 49w.
5. VgL id a.w. blz. 68w.
6. Ida.w. blz. 81.
7. Zie de preek: De Heere Jezus Christus Voor de Alleene ende Souveraine
Koninck Over sijne Kercke Uytgeroepea Vgl. F.J. Los a.w. blz. 84w.
8. Geschiedenis van de Kristlijke Kerk in de achttiende eeuw, DL II blz. 283ev.
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Brakels preek over Ef. 2:4,5 geeft tot voorbeeld van de voetiaanse
"analijtisch-mijstieke" preekmethode9. We vinden bij W. a Brakel niet de
voor de engelsen zo typerende synthetische preekmethode, maar de
analytische. Wel is zijn analytische preekmethode door een praktische
bevindelijkheid gekleurd en verliest hij zich niet in een scholastieke
woordanalyse. We kunnen ons daarom vinden in de tweede bewering van
A. Ypey, waarin hij A BrakePs preekmethode karakteriseert als:
analytisch-mystiek!
De bovengenoemde preken over Psalm 2:6 en Psalm 8 schreef A
Brakel geheel uit en leerde hij van buiten. Zijn gewone preektrant was
echter van tevoren overdachte improvisatie. Zijn drukke werkzaamheden
zullen het 'uit het hoofd preken' tot de voor hem enig mogelijke preekmethode hebben gemaakt .
De prediking over de onderhandelingen van de ziel met de Here
Jezus terzake van het verbond der genade lag ds. W. a Brakel na aan het
hart en zette vrucht onder zijn hoorders. Hij weet hen te onderscheiden
naar geestelijke 'staat' en 'stand'. In zijn preek over Ef.2:4, 5 gaat hij
inderdaad, gelijk F.J. Los beweert, te ver in zijn analogie tussen een
natuurlijke dode, die ongevoelig is in gezicht, reuk en gevoel, koud en stijf,
zwaar en wichtig, vol stank én de onwedergeborenen op wie dit alles wordt
overgebracht .
Verder moet opgemerkt, dat W. a Brakel zich onthoudt van het
gebruik van vreemde woorden en citaten, zo dicht mogelijk bij de tekst
blijft, de Schrift maar niet te pas en te onpas aanhaalt en zich slechts
zelden schuldig maakt aan vergeestelijking.
Wilhelmus a Brakel "was een geliefd prediker, een echte volksman,
die door zijn welsprekendheid en vurig temperament duizenden kon
boeien" 12 .
c.Zijn preken.
Van ds. W. a Brakel zijn ons 15 preken bekend .
9. Ida.w. Dl. VlIIblz. 575vv.
10. Vgl. F.J. Los a.w. blz. 114.
11. VgL De ware Christen, blz. 111 ev.; F.J. Los a.w. blz. 123.
12. Het bedroeven van de Heilige Geest, blz. 3 (opgenomen onder de preken van
W. a Brakel in de afzonderlijke lijst van preken).
13. Zie voor deze preken de afzonderlijke lijst van preken. De preek 'Davids
Hallelu-Jah Ofte Lof des Heeren' is uitgegroeid tot een hele verklaring van Ps. 8 en
houden we voor één preek. De beide preken 'De Christelyke loop-bane' en 'De
Gelukzaligste Mensen' ontbreken in de opgave van F.J. Los a.w. blz. 131w. De eerste
preek wordt wel genoemd in 'Bibliotheek van Oude schrijvers', blz. 14. De beide
preken zijn in mijn bezit, opgenomen in een bundel preken en brieven van onderscheiden predikers en uitgegeven door Christophilus Eubulus. Ons exemplaar van
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Voor een inzicht in de manier, waarop W. a Brakel de klassifikatiemethode in zijn preken aanwendt, hebben we gekozen de derde preek uit
de bundel, getiteld: De ware Christen of Oprechte Geloovige, hebbende
deel aan God in Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar of
natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en
merkteekenen, zoals zij zich voordoen in haar begin, voortgang en einde .
Deze titel stelt al direkt de cesuur tussen de 'oprechte Geloovige' en een
'natuurlijk onbekeerd mensch' en zegt ons van tevoren, dat de klassifikatie
nog verder zal gaan dan de duidelijke cesuur, omdat beide groepen van
mensen zullen worden "voorgesteld in hunne karakters en merkteekenen".
Deze voorstelling vinden we het duidelijkst in de derde preek uit genoemde
bundel. Deze preek gaat over Ef.4:30 en is gedaan na het houden van het
Heilig Avondmaal; het is dus een nabetrachtingspreek .
De prediker W. a Brakel begint zijn preek met te wijzen op het zeer
grote en voortreffelijke werk van de Heilige Geest aan de uitverkorenen
van de Vader en de verlosten van de Zoon, want door genade brengt Hij
hen tot de heerlijkheid. Hij wederbaart, troost en verzekert hen . "Wat is
nu onbillijker dan deze zaligen Geest tot ongenoegen te zijn, zich zoo aan
te stellen, dat Hij bedroefd wordt door onze handelingen, en zich onttrekt?
. Dat is een grote zonde,en ofschoon Hij daarom niet geheel uit
ons hart vertrekt, vermindert Hij toch zijn gunstbewijzen als teken van zijn
ongenoegen.
Kort wordt vervolgens het tekstverband aangegeven, waarna de
verdeling van de stof volgt. Er zijn twee hoofdzaken: 1. Het gebod of de
deze bundel mist echter het titelblad, de plaats en het jaar van uitgave! De
opmerking van J. J. Tigchelaar dat er maar 10 preken van A Brakel zijn uitgegeven en
nog wel posthuum, is onjuist. De funktie van de praedestinatie in de theologie van
Calvijn en Brakel, blz. 185; het is een omissie, dat Tigchelaar vanwege dit geringe
aantal preken aan de prediking van W. a Brakel voorbijgaat en zich alleen beperkt tot
de Redelijke Godsdienst.
14. We volgen hier de uitgave bij J. J. Groen & Zn. te Leiden z.j.
15. In aangehaalde bundel blz. 48-62, dat is: 15 bladzijden 8°. Deze preek is ook
door de Stichting 'Smytegelt Fonds' te Middelburg uitgegeven onder nr. 75, maar
nogal bijgeschaafd, niet alleen "in taal en stijl van het tegenwoordige Nederlands",
blz. 32, maar ook in de opbouw van de onderdelen van de preek zoals het zelf
opstellen en formuleren van thema en verdelingen, die in de authentieke tekst niet
voorkomen; o.L ten onrechte. Het is juister de preken van oude schrijvers uit te geven
zoals ze zijn zonder bijschaving, dan desnoods in taal en stijl.
16. Blz. 48. Niet alleen in zijn theologisch werk (De Redelijke Godsdienst), maar
ook in deze preek zet A Brakel de verkiezing aan het begin, vgl. J. J. Tigchelaar a.w.
blz. 179.
17. Blz. 49.
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vermaning, vs. 30a, waarin weer worden onderscheiden: a. het voorwerp,
welke is de Heilige Geest, als derde Persoon in God, bizonder bezig met het
werk der toepassing en die heilig wordt genoemd, omdat Hij wezenlijk
heilig is gelijk de Vader en de Zoon en omdat Hij de oorsprong is van alle
heiligheid in de godzaligen*8; b. de daad die niet moet geschieden,
namelijk het bedroeven van de Geest, niet eigenlijk genomen , waarbij
onze tekst uitsluitend ziet op wat de uitverkorenen kunnen doen , hetzij
dubbel (als onze zonde medegelovigen infekteert) en enkel (als het tot de
bedrijver zelf beperkt blijft 21 ), door zijn vertroosting te verwaarlozen, zijn
leiding tegen te staan en zondig te leven; dan laat de bedroefde Geest ons
zijn ongenoegen gevoelen door intrekking van de stralen van zijn liefde,
terugneming van zijn krachtige en heiligende genade en een niet terstond
beantwoorden, van onze gebeden 22 ; c. wat het is de Heilige Geest niet te
bedroeven, en wel: een zich wachten voor al het genoemde kwaad, een
hoogachten en een steeds verwelkomen van zijn genadedaden en liefdebewijzen . 2. De reden van de vermaning, vs. 30b; vgl. Ef. 1:13 en 2
Cor.l:22, waarbij we moeten letten op: a. de verzegeling zelf, die inwendig
is, want de Heilige Geest eigent ons Gode toe en verzekert ons in de staat
der genade; ook is de verzegeling uitwendig door de sacramenten; b. de
duurzaamheid van deze verzegeling, namelijk tot de dag der verlossing, dat
is: de jongste dag van Christus' wederkomst .
Nu volgt de eigenlijke of nadere toepassing. Eerst worden de
dwalingen der socinisten en arminianen verworpen. Dan worden de onbekeerden aangesproken onder aanduiding van het nummer 1. De prediker A
18. Blz. 49ev. A Brakel gebruikt de analytische preekmethode: woord voor woord
wordt verklaard, waarna het zinsverband wordt aangegeven; zie boven sub b.
19. "Nu wordt Hij op een oneigenlijke manier van spreken gezegd bedroefd,
uitgebluscht te worden enz. als Hij in deze zijne werkingen wordt tegengestaan door
den mensch; want eigenlijk zoo kan de Heilige Geest niet bedroefd worden, wijl Hij
de onafhankelijke God zijnde, aan geen verandering noch schaduw van omkering
onderhevig is", blz. 50ev. Hier hebt u een opereren met de scholastieke begrippen
'eigenlijk-oneigenlijk'.
20. A Brakel zegt dat Gods Geest in tweeërlei personen werkt: 1. In ongelovigen
en onbekeerden, door de gewone werking van overtuiging in de conscientie, van
vermaning door Woord en leraren; gaan zij hiertegen in, dan bedroeven zij de Geest.
"Doch van dezen handelt onze tekst niet. Wijl het laatste deel op hen niet past", blz.
51. 2. In te uitverkorenen, in wie Hij rechtvaardigheid, blijdschap en vrede werkt Zo
stelt A Brakel de cesuur.
21. Dit wordt voornamelijk in deze preek besproken.
22. Blz. 51-53.
23. Blz. 53.
24. Vgl. voor de dogmatische bepaling Van de verzegeling bij W. a Brakel, C.
Graaflanda.w. blz. 195vv; J. de Boer a.w. blz. 184ev.
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Brakel zegt aldus tot zijn gemeente: "Naar alle waarschijnlijkheid zijn er
hier, wie nog deze vermaning niet raakt, wijl zij nog op geen zaligmakende
wijze van den Heiligen Geest Gods zijn geWrocht en bijgevolg van Hem nog
niet verzegelt zijn tot den dag der verlossing''. In het algemeen is 'hun
staat' deze: zij hebben enige algemene bewerkingen van de Heilige Geest;
ze zijn overtuigd van zonden uitwendig door het Woord; ze gaan tegen de
overtuigingen en vermaningen in, en blussen zo het werk van God uit. Zij
ontvangen het Avondmaal, maar 't waren voor hen geen zegelen, "alzoozij
nooit de beteekende zaak, noch de inwendige verzegeling des Heiligen
Geestes hebben ontvangen"; dat is "hunne ongestalte". Nu worden deze
'lieden' nader getypeerd, geklassificeerd. De eerste categorie of klasse
vormen "die onkundig zijn van die inwendige verzegeling", die niet weten
van Gode toegeëigend te zijn, van almeer geheiligd te worden, inwendig
getroost verzekerd en bevestigd te worden van hun bewaring. "Ik zeg: die
het niet begrijpt, mist het, 1 Cor.2:12.. . Want de Geest doet de zijnen
steeds zien van 't geen Hij hun schenkt; is 't niet altijd, ten minste
somtijds". De tweede klasse vormen zij "die geen de minste ondervinding
der zaak hebben in hun ziel en er ook geen verlangen naar hebben". De
derde klasse zijn "de zorgeloozen en onbekommerden, menen een goed
christen te zijn, maar nemen het niet zo nauw; het zal alles wel goed zijn".
De vierde groep wordt tenslotte gevormd door hen "die zoo licht den
Geest Gods in anderen bedroeven, trekkend anderen mede af tot zondigen"; ze leven zorgeloos, los en goddeloos25.
Hierna komt A Brakel toe aan: 2. "Gods kinderen26 . . . die alleen
de inwendige en uitwendige verzegeling van den Heiligen Geest hebben:
deze zullen wij aanwijzen hunne tegenwoordige gestalte waarin zij nu zijn
na 't Avondmaal" . Zij zijn vierderlei: 1. die in de dagen vóór het
avondmaal enige smaak en ondervinding hadden van de inwendige verzegeling van de Geest, maar aan en na het avondmaal hebben zij niets
bespeurd "als maar een uitwendige verzegeling". Dit maakt hen "gebogen,
neerslachtig en zeer droevig, ja gemelijk", want ze hadden anders verwacht.
In hen is de gedachte of hun kwalijke voorbereiding hier soms de oorzaak
van is. Men is wat onvergenoegd over de leiding van de Heilige Geest.
"Weet, Christenen, dit is al een begin van den Geest te bedroeven". Hij is
niet gehouden uw zin te doen! Misschien stond u er wel te sterk op om nu
de inwendige verzegeling te ontvangen. Verder zijn er: 2. die iets van de
inwendige verzegeling hebben bespeurd, want zij worden gewaar dat hun
25. Blz. 57.
26. Cursief van mij, T.B.
27. Blz. 58.
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hart geloviger, meer bemoedigd en getroost is dan voorheen; zij voelen zich
ernstig tot de strijd gesterkt en bereid; dus in- en uitwendig verzegeld.
Doch zo gauw komen nu de kleine vossen opzetten, met name: verzuim in
het bidden, toegeven aan minder erge zonden. Zo komt men allengs tot het
bedroeven van de Geest Gods. Er zijn echter anderen onder Gods kinderen: 3. die zich nutteloos bekommeren door te menen, dat elke zonde
de Geest bedroeft; dat maakt hen vol vrees. Maar zij moeten letten op Jes.
30:15. "Men moet wel nauwkeurig zijn over de zonden, maar zich evenwel
niet ontrusten met onnoodige zorg, maar het op den Heiligen Geest wat
meer laten aankomen
. Tenslotte noemt ds. W. a Brakel nog degenen: 4.
die de inwendige verzegeling niet in zich kunnen vinden en er over
bekommerd zijn of zij aan de uitwendige wel deel gehad hebben. Ze
denken zich een oordeel te hebben gegeten en twijfelen of ze de Geest al
tot zaligheid bezitten. Tot hun beproeving en onderrichting stelt A Brakel
de volgende kenmerken voor: a. Vraagt uw ziel of gij geen gezicht over
deze zaken hebt en bedenkt wat staat in 1 Joh. 2:10 en 1 Cor. 2:12; b.
Ziet of gij geen liefde en lust tot deze zaak hebt en uw gemis voelt; zo ja,
wij durven u zeggen dat gij reeds bij de verzegelden zijt; c. Gij begeert de
Geest niet te bedroeven met zorgvuldige waakzaamheid, w a n t . . . gij zijt
met Hem verzegeld!
Zover gekomen wendt de prediker zich nogmaals tot hen die "nog
niet" verzegeld zijn, dus tot de onbekeerden, maar "die nu nog willig
mochten zijn om verzegeld te worden" 30 . Naar goede orde zouden we
deze klasse van hoorders verwacht hebben na de vierde groep van onbekeerden. W. a Brakel geeft niet aan, waarom hij hier (pas) tot hen spreekt.
Heeft hij deze mensen tot jaloersheid willen brengen door eerst nog over
de rijkdom en het geluk van Gods kinderen te spreken? Die indruk krijgen
we uit de preek. Dan heeft de pastoraal-psychologische orde het gewonnen
van de logische! Dan hebben we hier een aanwijzing, hoe pastoraal de
predikers uit de Nadere Reformatie te werk konden gaan in hun preken.
Dit blijkt ook uit hetgeen A Brakel tot de genoemde categorie in het
vervolg zegt. Hij raadt hen aan: a. zichzelf aan te merken als verdoemelijke
mensen én op te merken, of er voor hen niet enige heerlijkheid ligt in de
staat van een verzegelde; b. zich geen rust te gunnen, zolang men niet door
de Geest verzegeld is én te staan naar wedergeboorte en geloof; c. de
algemene werkingen van de Heilige Geest op te volgen als Hij overtuigt,
vermaant enz.
28. Blz. 59.
29. Blz. 59-61.
30. Blz. 61.
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Tenslotte nog een woord voor de "verzegelden van den Geest", die
zich voorgenomen hebben de Geest niet te bedroeven. "Dit zal u helpen",
namelijk nauwkeurig te letten op de Geest en zijn werking, Paulus' motieven in gedachten te houden, en zo het aan genade en kracht ontbreekt,
tot Gods beloften te gaan , "totdat de dag licht, in welke alle zonde en
zwakheid een einde heeft en men volmaakt zal zijn onder die schare der
verzegelden, die met het Lam zullen zijn op Sions berg. Amen! " 3 ~.
Met dit eschatologisch slot gaat A Brakel's gemeente geklassificeerd
naar huis en de nieuwe week in.
Na deze analyse kunnen we tot de volgende samenvatting komen
met het oog op het gebruik van de klassifikatiemethode door de prediker
W. a Brakel:
1.
Het zal voor ieder na het bovenstaande duidelijk zijn, dat A Brakel
bevindelijk,
religieus-psychologisch, toepasselijk en onderscheidenlijk wist te prediken.
2.
Bij A Brakel treffen we niet alleen de duidelijk gemarkeerde cesuur
aan tussen onbekeerden en kinderen Gods, maar tegelijk een ordelijke
opsplitsing van deze aan de beide zijden van de cesuur, enerzijds in
een vier, ja vijf klassen van onbekeerden, die de verzegeling van de
Heilige Geest in onderscheiden manieren en maten (nog) missen en
anderzijds in vier, ja vijf klassen van kinderen Gods, die in min of
meerdere mate de verzegelende arbeid van de Heilige Geest kennen.
3.
Vervolgens is aan het licht getreden, dat er in grote mate een
logische dan wel pastoraal-psychologische orde in de klassificering
der hoorders door de prediker A Brakel wordt aangebracht. Er zijn
achtereenvolgens onkundige, niet-begerende, onbekommerde, bewust-zondigende en zoekende onbekeerden, waarvan de laatsten op de
grens van de cesuur staan. Hij spreekt ook ieder van deze
geklassiflceerden als zodanig en op hun staat en stand toegepast aan.
Dit gebeurt ook met de kinderen Gods, die niets of iets van Gods
genade in zich bespeuren, de nutteloos-bekommerden onder hen en
de twijfelmoedigen en tenslotte ook de bewust-verzegelden. Indeling, diagnose en therapie geschieden in een duidelijk ordelijk
schema.
4.
Het moet evenwel gezegd, dat niet in elke preek van A Brakel deze
ordelijke en globale behandeling voorkomt. Zo bijvoorbeeld niet in
de zesde preek uit de genoemde bundel over 1 Cor. 8:1 , terwijl in
31. Blz. 62.
32. Idem.
33. a.w. blz. 95-104.
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5.

de zevende preek over Ef. 2:4,5 de klassifikatie zeer fragmentarisch
te vinden is .
In vergelijking met de voorgaande predikers uit de Nadere Reformatie kan gekonstateerd, dat bij W. a Brakel de klassifikatiemethode
soms zeer duidelijk aan het licht treedt en in een (al of niet
pastoraal-psychologisch) ordelijk schema verwerkt is!
Hiermee
zijn we dan ook werkelijk in een volgende fase van de prediking van
de Nadere Reformatie gekomen, in de periode na G. Voetius.
1.5.1.2. Bernardus Smytegelt (1665-1739).

a. De prediker.
B. Smytegelt is een echte zeeuw. Geboren te Goes wordt hij
kerkelijk en geestelijk gevormd door ds. N. Barenzonius, die de Nadere
Reformatie was toegedaan. In 1683 gaat hij in Utrecht theologie studeren.
Hier ondergaat hij de invloed van M. Leydekker. "Het Zeeuwsche piëtisme
in Leydekker blijkt uit het feit, dat hij naar Guilielmus Amesius' 'De
conscientia' colleges gaf, dus op den bodem van het de Zeeuwen zoo diep
beïnvloedende Engelse praktikale Christendom uit de school van Perkinsius, dat ook Voetius zoo na aan 't hart lag. Onder invloed mede van
Van Lodenstein beval Leydekker den a.s. dienaren des Woords aan in hun
prediking en zielszorg de praktikale elementen, d.w.z. de bevindingen in het
persoonlijke geestelijke leven der geloovigen nadrukkelijk naar voren te
brengen", aldus M. J. A. de Vrijer36. Een tweede, die Smytegelt beinvloedde,
was H. Witsius. "De boeteoproep van Witsius 'Twist' is het stramien, waar
zijn leerling Smytegelt op voortborduurt in zijn prediking" 37 .
In 1687 wordt Smytegelt beroepbaar, maar hij moet door een
overvloed van theologische kandidaten in die dagen twee jaar op een
beroep wachten. Het gerucht ging, dat een vakante gemeente in Engeland
hem wou beroepen, maar in 1689 beriep Borssele hem en op 20 Mei van
dat jaar deed hij hier intree met een preek over 2 Cor. 4:7. In 1692 ging hij
34. Idblz. 105-118.
35. Vgl. W. van 't Spijker, Wilhelmus a Brakel, blz. 67ev.
36. Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte Riet", blz. 11. Zie voor de
biografie van ds. Smytegelt ook A.W. de Beveren in 'Voorreden' op "Des Christens
Heil en Cieraat".
37. MJ.A. de Vrijer a.w. blz. 12. "De lijn Dordt-Voetius-Barenzonius-Van den
Bogaert-Van Lodenstein-Melchior Leydekker-Hermannus Witsius werd door Bernardus Smytegelt recht doorgetrokken", blz. 16. Vgl. J. van Genderen a.w. blz.
230vv; P. de Vrieze, Historisch Verhaal van het leven en sterven van de eerwaarde,
geliefde, godvruchtige en geleerde Heer ds. Bernardus Smytegelt, blz. 10.
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naar zijn geboortestad Goes. Men gewaagde er van dank, omdat de dagen
van Barenzonius en Witsius waren teruggekeerd .
In 1694 komt Smytegelt als predikant te Middelburg. Zijn oom
ds. P. Smytegelt bevestigt hem met een preek over Jes. 30:20, waarna
hijzelf het Woord bedient over Hand. 10:33. P. de Vrieze deelt mee dat
onder deze eerste preek reeds sommige mensen tot bekering kwamen 39 .
God zegende zijn prediking op bizondere wijze. "De kerken waarin hij
preekte liepen vol; hij had een stem als een klok, die het gebouw tot in de
hoeken vervulde; de toehoorders kwamen van alle kanten toelopen, om
Gods Woord uit zijn mond te horen
. In 1727 nam ds. Smytegelt de
nieuwe preekstoel in de Nieuwe Kerk in gebruik met een preek over Ezech.
11:9 op pinkstermorgen; voortaan sprak men van cde preekstoel van
Smytegelt . Lange jaren werd Smytegelt, die ongehuwd bleef en toch
Vader Smytegelt' werd genoemd, gekweld door heftige lichamelijke pijnen.
Hij spreekt hierover in zijn preken uit Job 16:22, Gen. 49:18 en Hooglied
1:4 . In 1735 ontving hij eervol emeritaat en rustte nog vier jaar van al
zijn werk, waarna hij op 6 mei 1739 in de Here ontsliep.
b. Zijn betekenis als prediker.
Ds. Smytegelt hield in de regel geen lange preken, vergeleken met
zijn voorgangers en met F.A. Lampe of Th. van der Groe, die na hem
komen. Soms is hij heel kort . Als hij merkt dat de preek te lang wordt,
breekt hij af voor een korte toepassing en gaat hij de volgende zondag
gewoon verder , en voegt dan nog "enige stukjes" aan de overgebleven
punten toe! 4 5
Zijn preken hebben gewoonlijk dezelfde opbouw: een inleiding,
meestal naar aanleiding van een tekst, die naar inhoud of klank in relatie
staat met de preektekst; een aangeven van het tekstverband; het thema en
de verdelingen met hun uitwerking, waarin vaak 'prenten', dat zijn voorbeelden, analogieën en allegorieën, voorkomen; en de weerleggingen; dan
volgt de toepassing.
Ds. B. Smytegelt was een aktueel prediker. Hij rekende duidelijk
met gewone zondagen, met bededagen, met avondmaalsvieringen, kermis38. VgL P. de Vrieze a.w. blz. 12; M.J. A. de Vrijer a.w. blz. 27.
39. a.w. blz. 16; vgL Wolke der Getuigen, blz. 152.
40. P. de Vrieze a.w. blz. 18; vgl. M.J.A. de Vrijer a.w. blz. 127ev.
41. Vgl. id. a.w. blz. 42.
42. VgLida.w. blz. 71.
43. Zie vierde preek uit de bundel: Keurstoffen. Voor een overzicht van de preken
van Smytegelt verwijzen we naar de afzonderlijke lijst van preken.
44. VgL vijfde en zesde preek uit dezelfde bundel.
45. a.w. blz. 62, 87w; Het gekrookte Riet, blz. 10.
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en feestdagen in de stad, met dagen van zegeningen en van rampspoeden.
Hij lette op het jaargetijde en de voortekens van een zware ziekte, Hij preekte
over de stormtijd, de pest onder het vee, de bewapening van onze vloot, over
regering en regenten 46 .
Hij was ook een boeteprediker, een echt man van de Nadere Reformatie, een Boanerges, die scherp de wet en het oordeel kon preken. De
kerken daverden als hij de zonden bestrafte. Dan ontzag hij niemand. Hij
sloeg met de hand en stampte met de voet 47 . Hij wees de uitspattingen en
onrechtvaardigheden aan in het gezins- en volksleven, in kerk en politiek,
bij regenten en oranjetelgen. Van kermis en publieke zondagsontheiliging
moest hij niets hebben. De rampen noemde hij Gods oordelen over al die
zonden . Op de vraag, waarom de overheid hem niet verbood zo te
spreken, antwoordt M.J.A. de Vrijer met vier motieven: a. de overheid was
er aan gewend dat de voetiaanse predikers zich zo fel uitten; b. ds.
Smytegelt was erg populair; c. hij spaarde niemand, regenten noch het volk
zelf; d. men voelde dat zijn boetepreken voortsproten uit liefde tot het
volk, de kerk en de overheid .
Want Smytegelt was niet minder een troostgezant, een Barnabas, die
geestelijke leiding wilde geven aan de bekommerden. Kennis van de ware
leer is niet voldoende, er moet bevinding des harten bij komen. Bekommernis is te verkiezen boven onverschilligheid en onbewogenheid.
Maar men mag niet in de bekommernis blijven steken. Pastoraal bewogen
gaat ds. Smytegelt in op de vele wisselingen in het geloofsbestaan, op de
geestelijke bezwaren en onderscheiden (on)gestalten van het geestelijk
leven, niet om het daarbij te laten, maar om daar de zielen op te zoeken,
waar ze zijn en hen dan verder te leiden tot de Verlosser Jezus Christus en
tot een nauwgezet leven met Hem . Ds. Smytegelt wist van de verschillen
onder zijn hoorders. Hij wist van plotseling, krachtdadig bekeerden, van de
geleidelijk geleiden, de evenwichtige gelovigen, van de door de diepten van
helleangsten en zondeontdekkingen gevoerden. De sleurchristenen ont46. Vgl P. de Vrieze a.w. blz. 25ev; A.M.J. de Vrijer a.w. blz. XII, 90ev; Wolke
der Getuigen blz. 157.
47. VgL R de Vrieze a.w. biz. 27; A.M.J. de Vrijer a.w. blz. 127.
48. Cgl. id a.w. blz. 84-94; vgl. de preek over Zach. 1:3 in de bundel: Keurstoffen
blz. l w (middagpreek), 2e preek, blz. 14vv (op een kermis) enz.
49. a.w. blz. 96; vgl. A. Steenbeek, Bernardus Smytegelt's catechismuspreken als
tijdspiegel, blz. 158, 160w.; J. Huizinga, Nederland's beschaving in de 17de eeuw^,
blz. 65; C.W. Roldanus, Zeventiende-eeuwse geestesbloei, blz. 57.
50. VgL A.M.J. de Vrijer a.w. blz. 98, 104, 108; Wolke der Getuigen, blz. 159;
"De Heere gaf hem een verbazend doorzicht in al de bevindingen van eene geloovige
ziet".
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gingen hem nieten die zich paaien met een valse grond van uiterlijke trouw
evenmin. Hij kende de zich afmattende gravers in eigen gevoelens,
stemmingen en slingeringen. Zo bracht hij het leven en de nood der zielen
op de preekstoel. De mensen voelden, dat ze begrepen werden. Hij wist
degelijk te onderscheiden tussen 'schijn' en 'zijn'. De napraters was hij een
ontdekker en de bedeesden een vertrooster. Uiteindelijk wees hij allen op
de enige grond Christus en kweekte geen onmachtshouding of lijdelijkheid.
Het zoeken van kenmerken kan tot twijfeling leiden, maar ook doen
ontdekken de vruchten van Gods genade in ons leven, namelijk dat het
anker toch in God vastligt. Daarom ontbreekt in de kenmerkenpre diking
van ds. Smytegelt de blijdschap niet, alleen het is doorworstelde en
bevochten blijdschap. Hij wees de mensen midden in de strijd der ziel de
weg der middelen en de vastheid van Gods beloften in de doop en de
versterking van het geloof in het avondmaal aan. Zo was zijn prediking
voluit dialogisch: "Smytegelt sprak wel alléén, doch hij bracht de tot hem
gebrachte zielenooden ter sprake — en zoo spraken de luisteraars indirect
toch! " 5 1 .
Smytegelt is tenslotte ook een mystieke prediker. Vooral als hij over
het Hooglied preekt, gaat hij in zijn typologie en allegorisering ver 52 . Zijn
kracht ligt in het beschrijven van het bevindelijke leven. In fcHet Gekrookte
Riet' verdwijnt de tekst dan ook spoedig uit het gezichtsveld en wordt de
hele prediking "eene tot in de vezelen beschreven zielsanalyse"53. Hij
geeft wel 304 kenmerken van het 'gezeegend volk'. Dat is wel wat teveel.
In de vereniging van de afgematte en schreiende ziel met God vindt
Smytegelt's prediking zijn grootste innigheid en diepste toespitsing.
Smytegelt is de prediker van de bevindelijke mystiek!
c. Zijn preken
Ds. B. Smytegelt "preekte voor de vuist, maar sommige luisteraars
tekenden het gehoorde op (Maria Boter), zo hebben we een reeks pre kenbundels van zijn hand' . Hem werd dikwijls verzocht zijn zo uitgeschreven preken te laten drukken, maar hij gaf er geen toestemming voor.
51. A.M.J. de Vrijer a.w. blz. 126; vgl. blz. 104vv, 1 lOvv.
52. Het oordeel in 'Wolke der Getuigen', blz. 155, dat Smytegelt niet veel op had
met allegorische verklaringen, is ten enenmale onjuist. VgL I. Boot, De allegorische
uitlegging van het Hooglied, voornamelijk in Nederland, blz. 237vv; A.MJ. de Vrijer
a.w. blz. XIII.
53. ld a.w. blz. 133; vgl. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie 2, DL VI blz.
186 Ie kol.; A. Steenbeek a.w. blz. 158ev; T. Stigter, Geschiedenis onzer Vaderlandse
Kerk in Grond trekken^, blz. 64.
54. S. v.d. Linde a.w. blz. 186 Ie kol.; vgL L. v.d. Dool, Ds. Bernardus Smytegelt,
blz. 22; M. J.A. de Vrijer a.w. blz. 1 27, 133.

129
Hij zei dan: "Tijdens mijn leven niet, na mijn dood regeer ik niet meer" 55 .
De preken die wij van Smytegelt bezitten 56 , berusten dus allen op aantekeningen onder het gehoor ervan en zijn na zijn dood verschenen.
Van de door ons genoemde predikers uit de Nadere Reformatie zijn
ons de meeste preken overgeleverd van 'vader' Smytegelt57. Dit wijst er
zeker op, hoe de mensen op zijn preken gesteld waren en welke invloed
zijn preken hebben gehad in zijn tijd en daarna!
Het is mogelijk heel wat preken van Smytegelt te analyseren in
verband met de klassifikatiemethode. We hebben een keuze gedaan en
namen de vierde preek uit de bundel 'Keur-stoffen' over Spr. 1:28, gedaan
"op het begin des jaars" 5 8 .
De inleiding begint met "Wij lezen. .. ." 5 en dan volgt Psalm
139:49. Hierna gaat ds. Smytegelt enige dingen zeggen over de dood
namelijk dat deze algemeen is, voor ieder bepaald, onverbiddelijk, vreselijk
omdat ze scheiding brengt, tot rekenschap afleggen dwingt, eeuwig verloren doet zijn die niet geloven en het dan te laat is om tot bekering te
komen. "Geliefde/ moest dat niet een donderwoord in het oor en op het
hart zijn van een iegelijk? Den korten inhoud van dit woord is bijzonder/
dat de lieffelijke Jezus elk een schrik op het hart leid om toch niet te
zondigen/ en daar wordt een voorschrift in gegeven aan regenten om wel te
regeeren, en een voorschrift hoe de predikanten moeten preken, en een
voorschrift aan de huisvaders hoe zij haar huis en kinderen wel zullen
regeeren, en een voorschrift hoe vromen met vromen, en vrienden met
vrienden moeten leven" 60 , daar het met allen aangaat op de dood.
Dan zet Smytegelt kort het tekstverband uiteen van de preek-

55. Aldus L. v.d. Dool a.w. blz. 23; vgl. A.W. de Beveren a.w. blz. 3.
56. Zie de afzonderlijke lijst van prekea VgL A.M.J. de Vrijer a.w. blz. 243.
Wanneer de Vrijer bij de prekenbundels opneemt 'Kort begrip der christelijke religie'.
1756 en: Maandagsche Catechisatiën, 1837, moeten we wel beseffen dat dit geen
preken zijn. De 'Predicatie over Jer. XVIII: 12' komt ook in andere bundels voor.
57. L. v.d. Dool spreekt terecht over "talrijke prekenbundels", a.w. blz. 22.
58. Naast 'Het Gekrookte Rief (145 preken), 'Een woord op zijn tijd' (89
preken) en 'Des Christens heil en cieraat' (45 preken) is de bundel 'Keurstoffen' één
van de grootste bundels (50 preken). De genoemde preek is is 9 bladzijden 8°, vgl.
subl.5.1.2.b.
59. Zo beginnen bijna alle preken van hem. Dit is een stereotyp begin. Vgl. M. J. A.
de Vrijer a.w. blz. 132. Na "wij lezen" komt dan steeds een tekst die verwant is aan
de preektekst of in verband staat met de tijdsomstandigheden.
60. Blz. 41. Ds. Smytegelt spreekt in zijn preken veel over de overheid, het
burgerlijk leven en over de predikanten, vgl. L. v.d. Dool a.w. blz. 42ev, 29ev, 31ev,
41ev; M.J. A. de Vrijer a.w. blz. 84w.
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tekst . De opperste Wijsheid spreekt, maar men wil niet naar de Here
horen.
Hierna komen de drie stukken, die nader behandeld zullen
worden 62 : 1. de zondaar in zijn ellende; 2. het gedrag van de Here omtrent
deze; en 3. dat dit overvloeit in gerechtigheid, m.a.w. dat God rechtvaardig
is in zijn gedrag.
Ad 1. Zij zullen roepen. Wie zijn die zijl Degenen die onder de
middelen der genade leefden, "wie zij ook zijn/ en dat is ons genoeg/ of
het dan Joden of Christenen of Antichristenen zijn/ is evenveel"63. Het
roepen houdt in: bidden, uit een benauwd hart hun ellende en goddeloos
gedrag uitschreeuwen van wegen zielsbedrog, omdat de genadetijd voorbij
is, terwijl ze toch niet kunnen nalaten te roepen, vgl. Luk. 16:24, om van
de hel verschoond te blijven, daar ze wel wat begrip van Gods toorn
hebben. Wanneer zij zo zullen roepen, schreeuwen en tieren? Als God
gerichten gaat oefenen, bij de opwekking der doden. Zij zullen Hem ook
zoeken als het leven, daar ze Hem en de zegen in Adam verloren hebben
hoewel ze dit op aarde niet willen erkennen. Ze roepen met innig gevoel en
smart, onstuimig en trachten God nog over te halen om hen als nog in de
hemel toe te laten. Het woordje 'vroeg' in de tekst betekent: naarstig,
aanhoudend en "zoo wakker als zij in de hel leggen" 65 .
Ad 2. Hoe het met hen afloopt? Het roepen zal hen niet helpen,
want God is niet meer te vermurwen! Het zal Hem vervelen. Hij houdt
zich als doof en zal tegen hun gebed roken. "Gij zult allengs erger worden/
gij zult geen verademing hebben dat gij uw speeksel i n z w e l g t " . Zo zullen
zij de Here zoeken, maar Hem niet vinden9noch onder de genade-middelen
61. Ook dit is stereotyp.
62. De behandeling in Smytegelt's preken is een kombinatie van analyse en
synthese, maar waarbij toch de analyse overheerst. Hier zien we enige invloed van de
engelse preekmethode optreden.
63. Blz. 42. Op deze en dergelijke wijze maakt ds. Smytegelt de sprong vanuit de
tekst en zijn eerste hoorders naar de huidige preek en diens hoorders! Doch daarmee
rukt hij de tekst uit zijn historische datum en funktie, en doet zo onrecht aan het
Woord Gods terwüle van een 'bevindelijke exegese'.
64. Ook Smytegelt is anatomist van de tekst: geen woordje wordt overgeslagen
maar elk woord wordt (te ! ) ver uitgediept.
65. Blz. 44. We geven geen beoordeling van deze exegese van het 'wanneer' van
het roepen in Spr. 1:28, maar het zou van belang zijn een aparte studie te wijden aan
de exegese in de prediking van de Nadere Reformatie! Dat hier een eigen Schriftopvatting en hermeneutisch beginsel, bewust of onbewust, achterligt, is zonder meer
duidelijk en we komen er later nog op terug, Hoofdstuk IV sub 1.1.
66. Blz. 45. We horen hier haast gelijke klanken als in de preken van Geert Groote
en J. Brugman, Hoofdstuk I, sub 1.2.
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noch als Verlosser. Hij zal voor hen staan als een briesende leeuw en een
rechtvaardige Rechter!
Ad 3. Hierin is God rechtvaardig, want het is loon naar werken
volgens de wet der vergelding: ze waren op aarde gewaarschuwd. Er zal hen
gezegd worden: "Gij zijt voor God verdoemelijk/ God heeft regt om u te
verdoemen" .
Na deze explikatie
komt de applikatie. Deze wordt als volgt
ingeleid: "Nog een kort woord tot een stichtelijk slot" 69 . Dit woord blijkt
echter niet zo kort te zijn.
Nu blijkt dat de hele toepassing, die volgt, bepaald wordt door de
klassifikatiemethode: de grote cesuur wordt gesteld met indelingen aan
beide zijden, waarbij ieder nog met een gepast woord wordt toegesproken.
In deze preek gebeurt dit op deze wijze: "Geliefde(n70), wat denkt gij?
zijt gij ook onder die menschen die hier zoo bedreigd worden? Wild gij
eens hooren/ wie er onder zijn? " . Dan komen de volgende klassen van
onbekeerden, onwedergeborenen, ongelovigen en hoe ze ook mogen
heten 72 aan de orde:
1. De weigeraars of onbekommerden, die op aarde er niet aan
denken om God aan te roepen, maar zeggen: Ik laat dat op God aankomen. Wat zult gij onzacht wakker worden!
2. De spotters, die zich met spotternijen en zotte kluchten ophouden en zelfs met de genoemde gewichtige zaken Gods durven spotten.
3. De onverschilligen, die menen dat de zaak onder het Oude
Testament wel gold, maar hen niet. "Hoe besluit gij zoo dwaas? zoude die
straf ons niet raken/ daar wij zooveel groot er licht hebben als onder het
Oude Testament? Tegen hoe grooter licht dat men zondigt/ hoe grooter
straf en hoe zwaarder oordeel. Die dat niet begrijpt/ die verstaat zijne
religie niet" 73 .
4. De uitstellers, die zeggen: Wij hebben de tijd nog wel! Hun voegt
ds. Smytegelt toe: Hoe weet u dat? God kan u vannacht in de hel werpen,
waar u zult moeten uitroepen: o God, wat gaat dat buiten mijn gissinge!
67. Blz. 46.
68. Eigenlijk is de explikatie al applikatie f. Duidelijk wordt in de prediking van de
Nadere Reformatie de scherpe scheiding van explikatie en applikatie!
69. Blz. 46. Smytegelt geeft deze overgang steeds duidelijk aan met deze en
dergelijke woorden.
70. In 6e druk, Leiden z.j. is deze n toegevoegd ter verduidelijking.
71. Blz. 47.
72. In 'Twee Paasch- en Twee Pinksterstoffen' worden ze bijv. genoemd: wereld,
blz. 23 en: die dood zijn, blz. 41.
73. Blz. 47.
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5.De onwilligen, die niet willen roepen en de onoprechten, die niet
van harte of vroeg tot de Here roepen. Roept toch alsnog! Waaruit u kunt
weten dat er nog tijd voor u is om te roepen en te vinden? . Hieruit:
God geeft u nog het leven, de genademiddelen, de beste en krachtigste
middelen , predikers, twist en overtuiging, bekeerlingen, werkingen in
zijn kinderen en beloften van wat goeds.
Hierna volgt een opwekkend woord. Zoekt de Here, vóór het te laat
is.
Tot slot een heel kort woord tot de kinderen Gods. "Wat zijt gij •
gelukkig/ Gij zijt zoekers en vinders. Het bidden en te kerk gaan verveeld u
niet; gij schikt er al uwe dingen naar/ om de Heere te ontmoeten: Daar is
niets zwaarder als dat gij moet zeggen/ met de bruid, Hoogl. 111:3. Ik zoek
Hem maar ik vond Hem niet. En daar is niets dierbaarder als gij kund
zeggen: Doe ik een weinig van Hem weggegaan was zoo vind ik Hem dien
mijne ziele liefheeft. Zoekt/ en gij zult vinden. De Heere zal zijne beloften
waarmaken."76.
Een bepaalde categorie van hoorders, die we in deze preek niet
tegenkomen, maar elders veelvuldig ontmoeten, moet nog gerangschikt
onder de onbekeerden. Het zijn zij, die doen alsof ze veranderd zijn, maar
zijn het niet. Het zijn de napraters, de schijnvromen, de geveinsden. O.a. in
de 15e preek van 'Het Gekrookte Riet' worden ze uitvoerig geanalyseerd77. Zij lopen het gevaar zich vanwege uiterlijke trouwen tekenen
van vroomheid voor ware gelovigen te houden. Men mag zich echter niet
paaien met een valse grond en met vals bezit. Smytegelt tracht het snode
van het kostelijke in talrijke kenmerken te onderscheiden. Is 't schijn of
zijn? ' Hij brengt naar voren Zef. 2:1 en 2 Cor. 13:5. Trouwe kerkgang
en nette burgerlijkheid zijn niet de gronden om zich zonder meer tot Gods
volk te rekenen!
Als noodzakelijk voor de overgang van de staat der onbekeerden in
die der bekeerden stelt de prediker uit Middelburg in zijn preken: de
wedergeboorte. Daardoor vindt staatsverandering plaats. In de 23e preek
uit 'Het Gekrookte Riet' zegt hij er behartenswaardige dingen over:
74. Het is in de tekst niet duidelijk, of deze oproep en heenwijzing al de klassen
van onbekeerden of alleen de vijfde klasse gelden. Zakelijk kan het beide.
75. Er wordt niet nader aangegeven, wat hiermee bedoeld is, maar het kan op het
sub 3 genoemde slaan.
76. De citaten zijn te vinden op blz. 46-48. In deze preek wordt niets gezegd over
het verlossend werk van Jezus Christus!
77. Zie vooral blz. 141w.
78. Vgl. blz. 144ev.; Twaalf uitmuntende practicale leerredenen, blz. 24ev, 161ev;
De zichzelven bedriegende naamchristen, blz. 8vv.
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a. Het is "het wezenlijke . . . . dat gij niet missen moogt, ik noch gij,
of wij zijn in eeuwigheid ongelukkig"79, b. Wij allen hebben van nature de
wedergeboorte niet, maar zijn kinderen des toorns, vervloekten en leven
zonder God. We kunnen er ook niets aan toedoen; de wedergeboorte is een
geboorte, een "almachtige daad Gods, een schepping, een uit de dooden
levendig. .. maken en wilde takken tegen de nature in den vetten olijfboom over. .. zetten" 80 , c. Desondanks vordert God haar om ons daardoor te overtuigen van ons gevallen zijn door de zonde en te doen zeggen:
hoe kom ik tot zo'n toestand; en: Uw eis is billijk. Hij wil "al die ijdele
redentjes van uw vlees weg . . . nemen
. d. God gebruikt middelen om
ons te wederbaren, te bekeren: kloppingen; ontmoetingen met erge goddelozen, met enige godzaligen; bediening van zijn Woord; dromen over het
hemel- of helleleven82. e. Wat wij doen moeten? Tot God zeggen: Ik ben
nog onveranderd en er weinig bewogen over; ik moet anders zijn, maar ik
kan niet! Wacht u vervolgens voor uitstel, leg "geen dispuutjes tegen de
Here", bedroef de Geest niet, doe het niet met inbeelding83, f. In de 20e
preek uit dezelfde bundel bespreekt Smytegelt nog de vraag, of men tijd,
wijze en plaats van zijn verandering moet weten. Hij antwoordt: "Daar zijn
driederlei slag van menschen. De eerste slag zijn zulken, die van der jeugd
af aan veranderd zijn; die is het onmogelijk om dat te weten of dat te
kunnen zeggen.. . Een tweede slag van zulken, die heel burgerlijk zijn
opgevoed en van een zacht meegaand humeur zijn, en die niet veel strijd,
noch angst, noch verwisseling van gestalten ondervonden hebben, en zoo
zijn overgekomen, zeer stilletjes; die en moet men daar ook niet op doen
antwoorden, maar die moet men maar levendig ontdekken dat ze veranderd zijn, zonder te staan op tijd of plaats. Maar zoo iemand twintig,
dertig, veertig jaren, min of meer oud geworden en dan van God in 't hart
gegrepen is, die moeten wij het voorleggen, en die kunnen er op antwoorden" 84 . Zo wist de 'man in de houten broek' dat de wedergeboorte
(= bekering) op verschillende manieren plaats vond. Ook hierin preekte hij
79. Blz. 217. Het gaat in deze preek om onderricht aan hen "die nog niet bekeerd
zijn". Voor wedergeboorte is dus ook te zetten: bekering.
80. Blz. 219.
81. Blz. 221.
82. Zie blz. 221-223.
83. Zie blz. 223-227; vgl. L. v.d. Dool a.w. blz. 25vv, 35w.
84. Het Gekrookte Riet, blz. 190. Smytegelt was zelf iemand van de eerste slag,
vgl. L. v.d. Dool a.w. blz. 35. In de preken die op deze 20e preek volgen, worden deze
soorten van mensen nog verder omschreven. Hier hebben we een sprekend voorbeeld
van religieus-psychologisch materiaal in de prediking van de Nadere Reformatie, vgl.
Hoofdstuk II sub 3.3.1.b.IV.
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'onderscheidenlijk'. Al kende hij uit de Bijbel en het pastoraat de
plotselinge, krachtdadige bekering, hij stelde ze niet als de eigenlijke alleenechte. Hij duwde de mens met weinig geschoktheid niet in een hoek en
verhief de plots-bekeerden niet op een onbijbelse troon. Hij bracht de
evenwichtige gelovigen niet in verleiding bevindingen te gaan forceren om
te kunnen konkurreren met hen, die door helleangsten en zonde afgronden
zijn heengesleept naar Golgotha85.
Dat ds. B. Smytegelt ook binnen de staat der wedergeboorte, dat is
onder Gods kinderen, verschillende klassen onderscheidt, wordt zichtbaar
in zijn andere preken.
1. Daar zijn allereerst de zwak- en kleingelovigen, die ook wel
eerstbeginnenden, overtuigden, bekommerden, verslagenen, bestredenen
worden genoemd . Zij zijn de gekrookte rietjes, de mensen "met kleine
genade, kleine kennisse, klein geloof, klein licht en met veel strijd, met vele
donkerheden, met vele dodigheden en met vele zwarigheden in het
on
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harte" '. Ze vrezen,dat ze niet in de genadestaat zijn 00 . Het is het eerste
stadium op de weg van de bediening der genade, waarmee al Gods kinderen
beginnen, de eerste klas op de school van de Heilige Geest. "Vraagt het aan
al Gods kinderen of het hun niet gegaan heeft gelijk het u gaat" 89 . Elders
zegt ds. Smytegelt tot de vromen: "Gij zijt ook klein geweest, gij weet hoe
het u toen g i n g . Hij troost keer op keer de bekommerden in hun gevoel
van innerlijke onzekerheid. Hij laat zijn mensen niet in de bekommering,
maar tracht ze eruit te voeren tot Jezus en hen zo te bevestigen in hun
staat. Hij neemt ze in bescherming tegenover hen die de kleinen voor het
hoofd slaan, hen meesterachtig beoordelen en tegenspreken of toevoegen:
Het is nog niets met u! Hij roept de vromen, de bevestigden en verzekerden, op de kleinen te ondersteunen . Hoe de bekommerden nu tot
zekerheid komen? Ze moeten de kenmerken van het geestelijk leven in
85. Vgl. M.J. A. de Vrijer a.w. blz. lOOvv.
86. Zie titelblad van 'Het Gekrookte Riet' en blz. 5, 12, 14, 17ev, 155 van dit
boek.
87. a.w. blz. 106. 'Het Gekrookte Riet' is één grote repeterende deskriptie van
deze 'kleinen'.
88. a.w. blz. 135. Smytegelt zegt nog van hen: "Een rietje kunt gij wezen en het
niet weten.. . Als gij wist dat ge een gekrookte riet waart, dan waart ge geen
gekrookt riet meer. Gekrookt en verzekerd van zijne genade en gunst Gods te zijn en
gaan niet zamen. Dan zoudt ge eer een eikenboom en een ceder op den Libanon
gelijken", blz. 13ev, vgL blz. 155.
89. a.w. blz. 9, vgL blz. 13.
90. idblz. 18.
91. VgL id blz. 18, 20. Vgl. voor de beschrijving van de bekommerden door ds.
Smytegelt ook H. Goedhart, Het wezen des geloofs, blz. 56vv.
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zichzelf nagaan, waarbij de volgorde van deze kenmerken niet ter zake
doet. Want kenmerken van genade bezitten ze: ze begeren immers genade,
kennen vertroostingen, gevoelens van liefde tot God en Christus, ze willen
vast geloven, maar kunnen dat niet enz. 92 .
2. Daar zijn verder de sterken, de verzekerden9^. Smytegelt noemt
ze ook de "verder-gekomene in de genade" 94 , "in de heiligmaking"95,
voor wie het toch nog donker kan zijn, omdat ze aan bepaalde zonden
vasthouden, de ootmoed en de afhankelijkheid wat verloren hebben 96 .
Zelfs kan de eerstbeginnende in het gevoel meer verzekerd zijn dan een
Q7

verder-gekomene . Desondanks zijn ze sterken, verzekerden. Nu kan men
middellijk verzekerd zijn — wat bij vele vromen het geval zal zijn — en
onmiddellijk — wat maar weinigen te beurt valt 98 . Het eerste is er door
middel van het lezen, horen preken van Gods Woord, het mediteren
daarover en het bevinden van de kenmerken van dit Woord in zichzelf. Het
tweede is er door ondervinding en bestaat hierin: "de ziel in de genade
kort of lang geweest zijnde, al den kommer, vreeze, angst, twijfelmoedigheid, donkerheid, aanvechtingen, God doet het zoo al van harte
wijken, al die wolken die het belet hadden, en Hij doet ze onderscheiden
zien de genade Gods in haar; al de wolken zeg ik, gaan weg en hij
ondervindt 't geen er staat Amos V:8 . . . en . . . Ps. XVIII vs 29 . . .. Daar
welt niet een kommerlijke gedachte in haar op, de vijanden houden zich
stil, het ongeloof ligt daar neder, en 't is al gedaan als God haar daartoe
prepareert, daar komt zulk een kalmte, als dat al ophoudt" 99 . God laat
dan heel zijn heilswerk openvallen en neemt hen zeer dicht bij zich en
wekt een overstelpende liefde in hen op etc. 1 0 0 . Zo zullen ook de
vromen, de verzekerden, weer onderscheidenlijk moeten worden toegesproken naar hun stand, leiding en vordering is! Smytegelt roept hen "die
in vollen bloei" staan op om God voor alles te danken, niet hovaardig te
92. VgL Het Gekrookte Riet, blz. 483ev, 493ev.
93. Vgl. id blz. 13ev, 18ev.; De klaarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het
deelgenootschap aan de hemelsche schatten, blz. lOev.
94. Het Gekrookte Riet, blz. 155.
95. a.w. blz. 153.
96. Vgl. a.w. blz. 154.
97. Vgl. a.w. blz. 155.
98. Vgl. a.w. blz. 162; I Boot a.w. blz. 238w, die wijst op de parallellie met de
twee vormen van vrede en geloven, zie: Des Christens Heil en cieraat, blz. 13w, 40;
Vier uitmuntende praktikale leerredenen, blz. 19.
99. Het Gekrookte Riet, blz. 163ev. Dit wordt wel genoemd: 'het mystieke
ogenblikje', vgl. J. de Boer a.w. blz. 25.
100. Vgl. Het Gekrookte Riet, blz. 165.
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worden in ongeoorloofde en losse roem, te waken voor de satan, die het
bijzonder op hen zal toeleggen. Ze moeten de dorre zielen niet verachten
noch de oefeningen nalaten
. Tot de "dorren van geest" zegt de
prediker, dat het geen geestelijke dood is en .niets vreemds, wat hen
overkomt. Al Gods kinderen weten ervan. Voorts moeten ze bedenken, dat
de overplanting in de hemel zal volgen. De verachterden, de vervallenen in
de genade moeten nauw opletten niet alles kwijt te raken, maar trachten
liever in alles versterkt te worden. "Komt dan, vromen, verhaalt hoe gij te
voren waart en nu zijt; werpt alles zoo niet weg; komt met beving en houdt
u stipt aan de middelen; overdenkt dikwijls uwen staat, denkt dikwijls aan
de vorige dagen en zoo zult gij redenen vinden om versterkt te worden.
Amen"* 02 .
Aan het einde van onze analyse van Smytegelt's prediking gekomen,
willen we bepaalde punten die van belang zijn voor zijn gebruik van de
klassifikatiemethode als volgt doorgeven:
1.
De prediker Smytegelt is in zijn preken één van de meest geëigende
en geliefde vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. De toepassing heeft bij hem grote aandacht, de boetetoon is zwaar, de
bevindelijke inslag beheerst zelfs zijn explikatie van het begin af en
het religieus-psychologisch element ontbreekt nimmer.
2.
De klassifikatiemethode gebruikt Smytegelt op overduidelijke
wijze
. Telkens wordt, speciaal in de toepassing, de grote cesuur
getrokken tussen bekeerden, wedergeborenen en onbekeerden, onwedergeborenen Onder de laatsten ziet Smytegelt verschillende
soorten, zoals we zagen, en hij besteedt daarin bizonder aandacht
aan de geveinsden, die hij door duidelijke kenmerken van de ware
gelovigen afgrenst en met krasse taal tot ontdekking wil brengen van
hun gemis en onwaarachtigheid. Onder de wedergeborenen nemen
vooral de bekommerden een grote plaats in; zij hebben het hart van
'vader' Smytegelt, die hen begrijpt, helpen en verder brengen wil
Hen wijzen op het gebruik der middelen, het aangeven van wat zij
kennen als kenmerken van hun genadestaat geschiedt ter hunner
bevestiging.
3.
Steeds is er deze volgorde: eerst worden de onbekeerden in hun
101. Vgl. Zestien uitmuntende Predikatiën, blz. 68vv.
102. ld, blz. 71-77.
103. Vgl. J. Diesbach in: Voorrede op 'Keurstoffen', blz. IVev, Xlev.; M.J.A. de
Vrijer, a.w. blz. 128: "Hij sprak de menschen aan zóó als zij voor God waren, naar
hun onderscheiden geestelijken staat en geestelijken toestand".
104. Vgl. M.J.A. de Vrijer a.w. blz. XlVev.
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4.

onderscheiden stand getypeerd en toegesproken, daarna komen de
bekeerden als bekommerden, bevestigden en middellijk en onmiddellijk verzekerden aan de beurt. Het bleek ons, dat Smytegelt in
zijn preken de weg in de genadestaat voor ieder ziet lopen door de
bekommering naar de verzekering en in deze heilsordelijke volgorde
stelt hij zijn klassen. Vonden we bij W. a Brakel meer een pastoraalpsychologische volgorde in het noemen en toespreken van de geklassifïceerde hoorders, bij B. Smytegelt is het meer een heilsordelijke volgorde geworden!
Ons viel tenslotte op, dat de Here Jezus Christus weinig en niet zo
zeer in zijn heilshistorische verlossingsarbeid, maar meer in zijn
heilsordelijke betekenis voorkomt in Smytegelt's prediking. De bekommerden moeten tot Hem geleid ter bevestiging van hun staat en
de vromen, de bevestigden, in een "onmiddellijke gevoeligheid"
(denk aan de bruidsmystiek in de Hooglied-preken) met Hem op het
innigst verenigd worden. De christen in zijn heilsordelijke beleving
staat meer op de voorgrond dan Christus in zijn heilshistorische
verlossing. Wel ziet Smytegelt de grote betekenis van de genademiddelen voor het komen tot en het standhouden in het geloof105.

105. VgLidblz. llOvv.
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1.6. De preken van F.A. Lampe en Th. v.d. Groe, de systematici
1.6.1. Friedrich Adolph Lampe (1683-1729).
a. De prediker.
Friedrich Adolph werd als derde kind geboren in het predikantsgezin Lampe te Detmold in Duitsland. Hij ontving zijn eerste wetenschappelijke vorming aan het gymnasium en de academie te Bremen. In
1702 werd hij als student te Franeker ingeschreven. "Dat hij in zijn studententijd ook in Utrecht zou hebben gestudeerd, zoals herhaaldelijk in de
literatuur wordt beweerd, laat zich niet bewijzen", schrijft G. Snijders1. In
Franeker staat Lampe onder invloed van Van der Waeyen, Vitringa en
Roëll, van wie hij de voorliefde voor de verbondstheologie ontving . Hier
vond ook zijn diepgaande bekering plaats.
In 1703 wordt Lampe predikant in de duitse gemeente Wee ze. Later
werkt hij nog te Duisburg en Bremen.
In 1720 wordt hij hoogleraar te Utrecht en hij besluit "zijn ervaring,
opgedaan gedurende zeventien jaren van ingespannen predikantswerk, in
dienst te stellen van de studenten te Utrecht . In zijn studie beweegt
Lampe zich op het terrein van de kerkhistorie, de exegese, de ethiek en de
homiletiek . Ondertussen blijft hij preken, 's Zondags om de veertien
dagen gaat hij met prof. van Alphen voor in de Dom en de St. Janskerk in
het hoogduits. Hij begint dit preekwerk als academieprediker met een
preek over Zach. 8:21, waarin hij handelt over de zending.
In 1727 keert F.A. Lampe naar Bremen terug, waar hij twee jaar
later zou overlijden.
b. Zijn betekenis als prediker6.
Aan de ene kant geeft F.A. Lampe in zijn preken grote aandacht aan
de verklaring van de tekst en van het tekstverband. Hij doet dat als
geestverwant van de ernstige coccejanen. Anderzijds is hij niet minder
bevorderaar van het bevindelijk preken der mystieke voetianen. Het
1. Friedrich Adolph Lampe, blz. 9.
2. Vgl. S. v.d. Linde in: Christelijke Encyclopedie2, Dl. IV blz. 369 Ie kol.
3. G. Snijders a.w. blz. 23.
4. Vgl. id a.w. blz. 42.
5. VgL id a.w. blz. 36ev.
6. Vgl. voor dit deel ook wat we schreven in Hoofdstuk II sub 3.3.2.
7. L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de
18e en 19e Eeuw, blz. 23-25, noemt Lampe's instelling die van het "mystiek
piëtisme" en verwijst daartoe vooral naar zijn preken in 'Het Heylige Bruydt-Cieraat',
3e dr., (blz. 2, 16, 27, 29, 33, 43 en bizonder blz. 52).
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gevolg was, dat zijn preken vaak veel te lang werden - een lange verklaring
én daarna ook nog een lange toepassing — en dat hij nu eens door velen
geliefd dan weer door anderen met heftigheid tegengestaan werd.
De lichtzijde van zijn wijze van spreken lag ongetwijfeld in haar
grote samenbindende kracht tussen de coccejanen en de voetianen en in
haar uitgesproken praktische toespitsing. De schaduwzijde bestond "o.a. in
het eindeloos splitsen en weder splitsen der toehoorders, met het oog op
hunne verschillende geestelijke behoeften en toestanden"8.
c. Zijn preken
In onze analyse verwerkten we alleen Lampe's preken voorzover ze
in Nederland zijn gehouden of in het nederlands werden vertaald9.
Bij het doorlezen van deze preken valt ons direkt op een duidelijk,
strak doorgevoerd, op den duur eentonig schema in de architektuur van de
preken. Daarin blijft Lampe zichzelf de jaren door trouw. Hij zegt zelf in
de "Voorreden, van den Schryver" op 'Naleesing van eenige uitgesogte
Predikatien'10: "De orde en leerwyse, daarin opgevolgt, sal tot getuygenis
strekken, dat ik bij myne gedachten van de beste en stichtelykste wyse van
Prediken, welke ik, voor tien jaaren, in de Voorreden van de voorgaande
Predikatien, geopent heb, noch onverandert volharde" 11 . De opbouw van
zijn preken ziet er dan als volgt uit:
a.
Inleiding, vaak aan de hand van een aanverwante tekst.
b.
Overzicht van de samenhang van de gekozen preektekst.
c.
Weergave van inhoud en afdelingen van de tekst.
d.
Analytische verklaring van de tekst. Bij teksten uit het Oude
Testament wordt er op gelet of ze typen van Christus bevatten of
direkt op Hem slaan. Ook wordt steeds gezien waar de woorden hun
vervullingen (Ie, 2e enz., en geheel in Christus) vinden.
e.
Bevindelijke toepassing van de tekstinhoud, waarbij:
1.
De cesuur steeds eerst wordt gesteld,
2.
de onbekeerden in verschillende vormen, soorten, worden
8. J.J. vanOosterzeea.w. I blz. 189.
9. Zie afzonderlijke lijst van preken. VgL voor de verschillende preekbundels van
Lampe G. Snijders a.w. Bijlage IX. Werken van F.A. Lampe, blz. 130 -135. Voor 'Het
Gebed van Daniel, benevens twee voorbereidende Predikaatsien' zie men de weergave
in: Maandelijkse Uitreksels of Boekzaal der geleerde Waereld, sept 1767, DL 106, pg.
27 2 w.
10. Deze bundel preken is toegevoegd aan 'De Gestalte der Bruyd Christi'.
11. Pag. *3. VgL 'Lieftaalige en krachtige uytnoodiginge', pag. *4, waar hij zegt,
dat hij in de volgende preken gebruikt "deselfde Order en Leerwyse.. . die ik niet
alleen in myne bysondere onderwysingen gestaag aanpryse, maar die ik ook voormaals
reets openlyk hebbe verdedigt".
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aangesproken met aanzegging van gevaar van hun situatie en
de eeuwige dood en met de oproep tot ware boetvaardigheid,
waarbij het accent wordt gelegd op de noodzaak zijn zonden
te gevoelen en op het onderscheid tussen waar en vals ,
3.
de bekeerden die Gods genade wel kennen, in verschillende
gestalten worden geschetst, namelijk als bekommerden,
vrezenden, die worden vermaand tot volharding en gewezen
op de blijvende onvolkomenheid, en als verzekerden, gelovenden, die worden opgewekt tot dankbaarheid, wederliefde, toename in kennis enz.
f.
Kort slotwoord. Soms een laatste vermaning of een doxologie of een
eschatologische toespitsing .
Dat de prediker Lampe niet bang was voor allegoriseren bewijzen
o.a. zijn drie preken over het Hooglied , waarin hij letterlijk alles vergeestelijkt, zelfs al de stoffen waaruit Salomo's koets was opgebouwd .
leder gelovig hart is een liefdekoets van Jezus. Met het zilver, goud en purper
van de koets wordt de drievoudige vrucht van het middelaarsambt van
Christus in de harten zijner beminden weergegeven, respektievelijk van het
profetisch, koninklijk en priesterlijk ambt 16 . Als Lampe Hooglied 3:10b
uitlegt, waar van de koets staat: "Het binnenste was bespreid met de
liefde" (St. Vert.), dan betekent dit volgens hem: "In het inwendige
Heyligdom der Ziele, opent zich de schouw-plaats der Liefde Christi....
Het inwendige der Ziele, is mede de verblijf-plaats der oprechten wederliefde" 17 .
Tegelijk met de aanduiding dat F.A. Lampe een allegoriserende
prediker is, kan vanuit het bovenstaande gezegd, dat hij evenzeer een
mystieke prediker is 1 8 . Hij dringt door tot de inwendige doorlevingen der
ziel. We zullen nog zien, hoe ook zijn klassificeren van de hoorders
bevindelijk, mystiek geaard is.
12. Lampe waarschuwt veel tegen huichelarij en zelfbedrog. Eenmaal spreekt hij
over "den Tooverdrank des grouwelijken selfs-bedrog", 4e preek in 't Heerlyke Ende
des Lydens Christi, en zyn volk, over Ps.41:5,' pag. 184.
13. Vgl. Biographisch Woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland, DI.V. blz. 518: "In de prediking volgde op een grondige, coccejaansch
typologische Schriftverklaring de toepassing op de verschillende groepen van toehoorders: de onwetenden, de onboetvaardigen, de burgerlijke Christenen, de overtuigde zielen en de geloovige zielen".
14. In 'Het Heylige Bruydt-Cieraat der Bruylofs-gasten des Lams', pag. 251vv.
15. Hooglied 3:9, 10.
16. a.w. pag. 271, 286w.
17. a.w. pag. 329ev.
18. Vgl. I. Boot a.w. blz. 285.
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Een element, dat we in zijn preken steeds tegenkomen en dat
verband houdt met zijn 'onderscheidenlijk' preken, is de waarschuwing
tegen schijn e.d. . Lampe moet niets hebben van geveinsdheid, hypocrisis. Hij waarschuwt de mensen ervoor "dat men zich selfs verleydt door
een ydel vertrouwen en zijn aandeel aan den Boom des Levens soo
vaststelt
. Het is puur zelfbedrog, als men op grond van zijn geloofsbelijdenis en van zijn deugdzaam leven meent uitverkoren te zijn 21 . Men
kan daarom ook niet genoeg de eis van het ware, het oprechte,stellen. Het
gaat om ware oprechtheid .
Ter illustratie van Lampe's hanteren van de klassifikatiemethode
nemen we de preek over Ps. 41:2-4: 'De Heerlijke vruchten der verstandigen behandelinge, van het Elendige Volk des Heeren' 23 .
Ter inleiding wordt Joh. 14:18 genoemd. Jezus liet zijn discipelen
achter in een rechte wezenstaat. Ze misten hun beminde Meester, die als
Vader onderwees, als Moeder omhelsde. Ze bleven in een wereld, die hen
haatte. Maar ze hadden de verzekering, dat Jezus hen niet in die staat zou
laten. De Here zal zijn Vaderhand en Moedertrouw te krachtiger aan hen
ontdekken. Deze hoop wordt in onze tekst bevestigd.
De samenhang van de tekst wordt uiteengezet.
Dan worden inhoud en afdelingen als volgt weergegeven: "Na dit
wijdtlustige doelwit/ sullen wy/ met de hulpe Godts/ deze schat-kiste der
allerheerlyksten Genaaden-Goederen van Jehova/ soodaanig openen/ dat
wy I. Eerstelyk/ een algemeen begrip van derselver natuure meededeelen.
II. Vervolgens/ gelijk als dit kostelyk bondelken ontbinden/ en het
Register der Verbondts-goederen/ die daarin begrepen zyn/ soo kort als
mogelyk is/ nasien
.
19. We wezen hier boven reeds op (noot 12), maar lichten het nu breder toe.
20. De Gestalte der Bruyd Christi, pag. 689, vgl. pag. 287ev, 248vv, waar de
natuur en soorten van zelfbedrog, geveinsdheid, schijn en dubbelhartigheid worden
beschreven en waar Lampe zegt, dat ze bij de gelovigen wel worden gezocht, maar
niet gevonden, want zij zijn onberispelijk! Vgl. ook de preken-bundel: 'Vijf leerredenen
over de huichelaary', welke een doorlopende deskriptie geeft van allerlei soorten van
huichelaarij en huichelaars.
21. Vgl. Naleesing, pag. 122.
22. VgL Lieftaalige en krachtige uytnoodiginge, pag. 118.
23. Tweede preek uit "t Heerlyke Eynde des Lydens Christi, en zyn volk', pag.
54-102 8°. De preken van Lampe zijn in de regel nogal lang; zowel de explikatie als
de applikatie is erg breed. Ook de preken in 'De Gestalte der Bruyd Christi' omvatten
zo'n 60 pagina's 8°. De preken in 'Het Heylige Bruydt-Cieraat' zijn korter, zo'n 35
pagina's 8°.
24. Pag. 59. De uitdrukking 'met de hulpe Godts' komen we soortgelijk telkens
tegen op deze plaats in Lampe's preken, vgl. pag. 3. Bij Th. van der Groe groeit dit uit
tot een gebed(je).
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In de verklaring worden de betekenissen van de woorden, verbindingen en zinnen analytisch nauwkeurig aangegeven. Hoe interessant
deze manier van uitleggen ook is, we gaan er hier aan voorbij, omdat het
buiten het kader van ons onderzoek valt . Bij één punt staan we echter
even stil, namelijk bij het feit dat Lampe de tekstwoorden weet te
vergeestelijken. In vs. 4 staat: "De Here zal hem ondersteunen op zijn
ziekbed" (St. Vert.). Dit verklaart Lampe aldus: "Hier komt de elendige
voor/ liggende op een bedde der swakheit. 't Grondwoord door swakheit
vertaalt/ heeft veel gemeenschap met het geene/ waardoor de Heylige
Schrifture de swakheden van het Vrouwelyke Geslachte beschrijft; de
welke Godt in den levitischen schaduw-dienst/ tot een sinnebeeldt heeft
willen stellen/ van allerley uytbarstingen der aankleevende onreynheit van
de Erf-zonde, Lev. XII:2, cap. XV:33, cap. XX: 18. Dierhalven moet ook
hier/ onder dit sinnebeeldt verstaan worden/ sulk eene uytbarsting in
sonden/ daardoor Godts Volk voor God onreyn, ook de kracht en vruchtbaarheit van sijn Geestelyk leven verswakt werdt. Wanneer van een bedde
der swakheit gesproken werdt/ op 't welke/ om soo te spreeken/ de
verkrachte Dochter Zions ter neder ligt; soo geeft sulks te verstaan/ een
ruyrhe maate der sonden/ en eene kleyne noch overige kracht des
Geestelyken levens" 26 .
Na deze uitleg geeft Lampe de vervullingen aan van dit psalmwoord
in "de Kerkwegen des Nieuwen Testaments", gedurende de vijf perioden
of tijden der kerkgeschiedenis .
Zo blijkt de heerlijke positie van Gods volk, daar Hij ze in stand
houdt. Dit wordt met heel wat Schriftwoorden nader bewezen.
Nu komt F.A. Lampe tot de eigenlijke toepassing. Want de genoemde waarheid dient tot opwekking en vertroosting voor "die noch
eenige oogen hebben/ om de donkere wolken te sien/ dewelke ons boven 't
hoofd hangen/ en die daardoor dikwijls in benaauwtheit des herten ger a k e n ' 8 , want onze tijden zijn zwaar van dreiging door vijanden en van
afwijking van Gods volk . Waar moet nu "een verontreynigt naamChristendom blijven voor Gods gericht.. ., een sorgeloos sondaar/ en een
enkel, mondt- en geveynst Christen. ..; nochtans sal het overblijfsel, 't
geene de Heere noch selfs midden onder ons bewaart heeft/ bewaart

25. Vgl. noot 65 van Hoofdstuk III sub. 1.5.1.2.C
26. Pag. 75.
27. Pag. 77w.
28. Pag. 82.
29. Pag. 83ev. Hier is een duidelijk kenmerk van het geluid van de Nadere
Reformatie.

143
30

blijven" . Hier stuiten we op de cesuur in Lampe's prediking. Naar Gods
"onveranderlijk raadts-besluyt" staat de bewaring van "de bysondere
Zielen van alle geloovigen/ dewelke de weesentlyke leeden aan dit
kerkelyke lichaam uytmaaken" vast 31 . Dan volgt een korte klacht over de
geringschatting van deze goederen. Velen hebben er geen lust in en erkennen de noodzaak er niet van.
Na zo de cesuur te hebben getrokken, gaat de prediker Lampe de
groepen aan beide zijden van de cesuur nader klassificeren en de aangebrachte klassen nader analyseren.
Aan de linkerzijde ziet hij een zestal soorten onbekeerde hoorders:
1. "die soo diep in vleeselyke sorgeloosheit versonken zyn/ dat zy
geen gevaar sien". Dit zijn dus de zorgelozen. Ze slaan al de oordelen en
bedreigingen van Gods Woord in de wind, misbruiken Gods lankmoedigheid tot verder volharden in de zonden en rekenen niet met de dag des
kwaads, die zeker te verwachten is, vgl. Jes. 19:15 32 .
2. "die haare eygene ziele noch soo hoog niet schatten/ dat zy/ om
derselver behoudenisse, ooyt de minste sorgvuldigheyt souden hebben
beginnen te gebruyken . . . . Die/ om de gunst Gods te verkrygen/ niet het
minste voordeel deser werelt/ niet de minste begeerlykheit souden willen
verliesen 3 . Dit zijn de onwilligen, de oppervlakkigen, de wereldgenieters.
3. "die noch doodt in sonden zyn . . . die in de uyterste ongevoeligheit en hardigheit des herten ter neder liggen. Die van geene beweegingen
in haare ziele/ onder soo veele middelen der Genaade/ het minste weten/
of indien deselve eens in een wroegende conscientie mogten ontstaan zyn/
met alle macht deselve wederom in den slaap hebben gewiegt
. Dit zijn
de geheel dode en ongevoelige leden van de kerk.
4. "de Aardsch-gesinde Naam Christenen", die wel "eenige
uyterlyke plechtigheden en bedwang van haar vleesch en seekere dingen"
waarnemen, maar hun begeerten zijn van de hemel afgekeerd en zij zijn
blind voor alle eeuwige, onzichtbare goederen; die snoeven "op haare
tydelyke gelukzaaligheit als op een sonderling teeken van Gods gunst"; ze
zijn "verblinde Mammonsdienaars.... Is dit niet veel meer een teeken/
dat de maate der sonden vol wordt? " 3 5 . Ze zijn voorbeeldig in uiterlijke
30. Pag. 84.
31. Idem. De plaats van de 'dacht' die hierna volgt, is stereo typ in alle preken van
F.A. Lampe.
32. Pag. 86.
33. Pag. 87.
34. Pag. 87.
35. Pag. 87w.
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ijver in de godsdienst en zeer rechtzinnig in de leer 36 . Dit zijn dus de
wereldsgezinde christenen.
5. "die van geenen vreede om der Godtzaaligheits wille/ we ten". Ze
leven "met den Helschen menschen-moorder in vriendschap.... men
heeft zichselve krachtig daartoe overgegeven/ om sijne begeerten te doen",
ja ze zouden niet eens graag uit zijn ketenen verlost worden 37 . Dit zijn de
samenzweerders en handlangers van de duivel in de kerk.
6. "die haare swakheit noch nooyt hebben ondervonden", die niet
ontdekt willen worden aan hun vuile wonden en etterbuilen van het vergif
der zonde noch aan het gevaar van de eeuwige dood die hen wacht. Ze
menen zelfs, dat ze niets hebben te duchten 38 . Zij zijn de onontdekten en
eigengereiden.
Al deze onbekeerden wijst Lampe er onomwonden op, dat ze geen
deel aan de hemelse schatten hebben. Ze passen "door een elendig selfsbedrog" 39 , in enige lichamelijke of geestelijke nood geraakt, wel bijbelse
beloften op zichzelf toe, maar het is een "elendige sandt-grondt! soo lange
als men niet tot Christus Onderdaanen, maar tot desselfs vyanden behoort,
tot welker verdelging hij het selfde vermoogen sal besteeden/ 't welke hij
tot bewaaring van sijn Volk gebruykt" 40 . Verder smeekt Lampe hen toch
acht te geven op de kostelijkheid van de hemselse goederen. Wat hebt u
buiten haar? Daar geldt van u Job 11:20, Matth.7:26ev.; "dat gy eens
mogtet beginnen na een welgegrondt aandeel te t r a c h t e n ' .
Hierna richt Lampe zich tot het verachte volk des Heren en haar
liefhebbers. Gods beloften zijn voor hen .
Onder hen ziet Lampe de volgende categorieën:
1. de twijfelaars, die zich afvragen of ze er wel bijhoren. Doch zij
ondervinden gelijke bewegingen in zich als Gods volk, hun hart is in liefde
genegen tot elk, waarin zij iets van Jezus zien doorstralen. Dan hebben zij
ook recht erop uit dezelfde bron te putten.
2. die in uiterlijke verdrukkingen zijn. Weest getroost, Job 5:19 -27.
36. In de beschrijving van deze zgn. naam-christenen is Lampe het breedst. Ook in
andere preken worden deze bizonder aangesproken. Dit is óók een tendens van de
Nadere Reformatie, die vooral de naam-christenen en de uiterlijke belijders wilde
wakker schudden, tot waarachtig geloof in Christus en tot een heilig leven wilde brengen.
37. Pag. 90.
38. Pag. 90ev.
39. Zie boven noot 19 en 20.
40. Pag. 91.
41. Pag. 92. Let op het lijdelijkheidsaspekt "mogtet" en op het accent op de
waarachtigheid nl. "een welgegrondt aandeel"!
42. Pag. 93.
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3. die in menigte van verzoekingen door vlees, duivel en wereld zijn.
Gij kunt uzelf niet bewaren, maar God zal u zeker bewaren.
4. die in geestelijke verlatingen zijn. Ook hen zal God helpen.
5. die door uiterlijke vijanden benauwd worden. God zal u vast
beschermen.
6. die last hebben van velerlei zwakheden en zondige gebreken. Alles
verslapt en raakt ingezonken.Maar bij de Here is raad 43 .
Al deze "o! kostelijke/ en by de Heere soo dierbaar geachte
zielen!
wekt Lampe op de liefde-verzekering van onze Verbondsgod in
het hart aan te nemen. Hoe kunt ge dan moedig voortgaan, nu gij van zijn
bescherming verzekerd zijt. Dit brengt ons niet tot gerustheid, maar tot
dankbaarheid, niet alleen met woorden maar ook met daden.
Het slot van de preek is: Gods wacht blijft in alle tijden over u. Zijn
bescherming houdt niet eerder rust, dan dat alle gevaar geëindigd is. Nog
groter hemelse zaligheden wachten u. Dan wordt Joh. 10:27-29 ten volle
waar.
We geven ook hier een samenvatting van het gevondene. In de
preken van F.A. Lampe treft ons:
1.

2.

3.

Een duidelijke orde, steeds hetzelfde plan en schema, zowel in
explikatie als in applikatie en dit schema toont zich ook in het
gebruik van de klassifikatiemethode. Eerst wordt steeds aan het
begin de grote cesuur gesteld, daarna worden de onbekeerden nader
geklassificeerd, geanalyseerd en gedefinieerd, wat vervolgens ook
geschiedt ten aanzien van de bekeerden.
Lampe geeft telkens een brede en nauwkeurige omschrijving van de
verschillende klassen der hoorders, met bizondere aandacht aan de
ene zijde van de cesuur onder de onbekeerden voor de zogenaamde
naamchristenen en aan de andere zijde van de cesuur onder de
bekeerden voor de twijfelaars en bekommerden. Gezegd moet worden, dat niet in elke preek dezelfde klassen van hoorders voorkomen; er is variatie. De volgorde van het noemen van de bekeerden
is bij Lampe heilsordelijk bepaald.
De prediker Lampe legt accent op de eis, dat de bekering en
verandering waarachtig moeten zijn. Hij onderscheidt heel goed
schijn van zijn en waarschuwt voor geveinsdheid en zelfbedrog .

43. Zie voor deze klassen pag. 93-98.
44. Pag. 98.
45. VgL De Gestalte der Bruyd Christi, in: Naleesing *3, waar Lampe als rechte
predikers erkent "die in de toepassinge, door een naauw onderscheydt, tusschen de
verschillende Gesteldtheydt van hunne toehoorders, het Woordt der Waarheit recht
snyden, en alle Ziel verderfelyke dwaalinge en selfsbedrog, poogen voor te komen".
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4.
5.

Er is een lijdelijkheidselement te konstate ren in zijn toespreken van
de onbekeerden .
De bekommerden tracht hij via kenmerken, bewegingen, bevindingen in zichzelf, te overtuigen dat zij er toch bijhoren. Lampe's
prediking is kenmerkenprediking.

1.6.2. Theodorus van der Groe (1705 -1784).
a. De prediker.
In 1705 geboren, groeit Theodorus op te Zwammerdam en gaat in
Leiden theologie studeren 47 . In 1730 wordt hij predikant te Rijnsaterwoude, waarna zijn langdurig ambtswerk te Kralingen volgt vanaf 1740 tot
aan zijn dood.
Met enkele predikanten uit Rotterdam o.a. ds. Bruining en ds.
Hofstede raakt V.d. Groe in 1756 in konflikt over de invloed van de
magistraat in het beroepingswerk . Naar aanleiding hiervan vertaalt hij G.
Voetius' 'De Quaestiones penes quos sit potestas Ecclesiastica', onder de
titel: Schriftmatige en redenkundige Verhandeling over de kerkelijke
macht, 1756. Nog meer andere geschriften verschijnen naar aanleidingvan
deze controverse. Maar door de uitgave van Voetius' boek, hoewel anononiem, blijkt V. d. Groe een echte voetiaan te zijn.
Hij schrift ook uitvoerige en belangrijke inleidingen voor nieuwe
uitgaven van engelse schrijvers, zoals van Hutcheson, De twaalf kleine
profeten, en voor de uitgave van de preken van de Erskines, die hij zeer
bewonderde49. Klassiek zijn zijn eigen boeken die handelen over: Beschrijvinge van het oprecht en zielzaligend geloove. Nevens eenige brieven,
1742, en: Toetsteen der ware en valsche genade, 1752/3.
De meeste boeken van Th. v.d. Groe zijn bundels met preken.
b. Zijn betekenis als prediker.
Van der Groe wordt gerekend tot de belangrijkste vertegen46. Zondaars die het leven van de Geest niet kennen, kan hij niet troosten of
verbinden, want ze zijn niet vermoeid, benauwd of gewond van hart. Wie niet hoort,
zal hij niets dan Gods toorn en de ondergang zijner ziel verkondigen en de hel "recht
heet en leelijk" afschilderen, De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe
Testaments, blz. 771ev. Lampe's prediking is dus bewust hel- en verdoemenispre diking!
47. Zie over zijn afkomst en geboorte, vorming en studie, A.W.C. van Dijk, Die
des nachts Zijn huis bewaakt, blz. 16vv, 13w.
48. Gelijk eertijds W. a Brakel in dezelfde stad. Vgl. A.W.C. van Dijk a.w. blz. 85w.
49. VgL Biografisch Woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland,
Dl. III blz. 349.
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woordigers van de Nadere Reformatie in de 18e eeuw en als één van de
invloedrijkste oude schrijvers. Tevens is hij de laatste man van formaat uit
deze kring. 50
Al gauw was hij geliefd om zijn ernstige levensovertuiging en zijn
bevindelijke prediking, waardoor hij een geweldige invloed had op het
volksleven. Hij preekte altijd voor volle kerken in het dichtbevolkte Kralingen. Zijn prediking was in de geest van de profeet Elia en van Johannes de
Doper, daar hij veel sprak over de schuld van land en volk 51 . Ds. van der
Groe waarschuwt tegen de heersende zonden van zijn dagen, roept op tot
bekering en spreekt met grote ernst over Gods oordelen, die anders komen
zullen. Dit werd toen door niet zoveel predikers gedaan. Daarom waardeert
Jan van Mazereeuw hem zeer en noemt hem "Nederlandsch e getrouwe
Godsgezant"52. In 'Voorbericht van de uitgevers'van de bundel 'BiddagsPredikatien'5 3 wordt Van der Groe genoemd "Gods-man en Ziender".
Vooral in zijn bid- en dankdagpreken klinkt de diepe boetetoon van de
Nadere Reformatie nog ongebroken d o o r . Dat zijn preken in die dagen
aktueel waren, zal ieder toestemmen, die zijn preken leest. Van der Groe
behandelt de hele situatie van land en volk, financieel, economisch,
politiek, religieus en ethisch bezien.
De ziel en het wezen van heel de predikdienst ziet deze Kralingse
prediker vervat in wat Paulus in Hand.20:21 schreef: het gaat om de
betuiging van bekering tot God en geloof in onze Here Jezus Christus55.
Opvallend is in de preken van Van der Groe, dat hij na de inleiding
en vóór het thema met de verdelingen steeds een gebed inlast om opening
van des dienaars mond en opening van des hoorders harten, m.a.w. om de inen doorwerking van de Heilige Geest5 6 .
Vaak legt Van der Groe accent op de 'waarachtige' bekering, op een
'oprecht' geloof, op 'ware' genade en op 'bekeerde' gelovigen. In zijn
tweede preek in de bundel 'De Bekeering', die gaat over Matth. 4:17,
worden wel acht "valsche en bedrieglijke soorten van Schijnbekeeringen"

50. VgL S. v.d Linde in: Christelijke Encyclopedie2, Dl. III blz. 310 2e kol.; I.
Boota.w. blz. 127.
51. VgL voorwoord op de preek 'Gods roepstem tot land en volk', blz. 2ev.
52. Zie: Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, Nw. Serie, DL XV, 1919,
blz. 25 -48, biz. blz. 44; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, DL VI koL
636; A.W.C van Dijk a.w. blz. 5.

53. *2.
54. VgL A.W.C. van Dijk a.w. blz. 30w, 49ev, 94w.
55. Zie de prekenbundel over 'De Bekeering\ blz. 1.
56. VgL o.a. a.w. blz. 4, 18, 41, 53ev; Israël en Nederland, blz. 5.
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breed gekarakteriseerd . Deze onbekeerde en wereldse mensen staan op
"een lossen zandgrond van eigene inbeelding en zorgelooze gerustheid des
vleesches"58.
In de dagen van de Afscheiding en de Doleantie werden zijn gpschriften, speciaal zijn preken, weer bizonder gelezenen ook herdrukt 59 , en
spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
c. Zijn preken.
Van ds. Th. v.d. Groe bezitten we een groot aantal bundels met
preken, die evenals de preken van ds. B. Smytegelt allen posthuum zijn
uitgegeven. Het zijn preken, die nog steeds en in bepaalde kringen volop
gelezen worden, tot in kerkdiensten toe.
De preek 'Israël en Nederland', die als vierde preek voorkomt in de
bundel 'Verzameling van Biddags-Predikatien' is ook als een afzonderlijke
preek uitgegeven. Al wordt 'De gelijkenis van den Tollenaar' ook onder de
preken van Van der Groe genoemd6", het is evenwel geen preek of bundel
preken, maar een excerpt uit 'Toetssteen der ware en valsche genade .
Wij rekenen dit boek dus niet bij zijn preken 62 .
De opbouw van de preken van ds. Th. v.d. Groe vertoont veel
overeenkomst met die van Lampe. Ze vormt een steeds weerkerend en
gesloten geheel.
De inleiding bestaat uit de korte uiteenzetting van een aanverwante
tekst, zoals we ook bij Smytegelt en Lampe vonden.
Tussen aanwijzing van tekstverband en het noemen van thema en
verdelingen plaatst, gelijk we boven reeds zeiden, de Kralingse prediker een
gebed(je), o.a. als volgt: "Och, dat de Heere hier met Zijn licht, genade en
57. Blz. 25-35. VgL ook blz. 40, 54 (over de huichelaars); Het eeuwige leven (in
vier preken), blz. 54ev. Van der Groe spreekt over Valsche bekeering', omdat hij ook
weet van Valsche genade', vgl. Toetssteen.
58. Het eeuwige leven (in vier preken), blz. 55, vgl. blz. 66, 70. Kompakter valt
het niet te zeggen. Van huichelaars moet Van der Groe niets hebben, vgL A.W.C. van
Dijk a.w. blz. 36.
59. Vgl. S. v.d. Linde a.w. blz. 310 2e kol; Nieuw Nederlandsen Biografisch
Woordenboek, DL VI kol. 636ev.
60. Zie: Biografisch Woordenboek van protestantsche Godgeleerden in Nederland,
Dl. III blz. 352, waar niet alle preken worden opgesomd!
61. a.w. Dl. I blz. 184w; zie: 'Berigt' voor deze nieuwe uitgave, als voorwoord op
'De gelijkenis van den Tollenaar'.
62. Zie voor de preken van Van der Groe de afzonderlijke lijst met preken. De
preek die A.W.C. van Dijk in zijn biografie over Van der Groe opnam onder de titel:
Wij hebben U op de fluit gespeeld..., a.w. blz. 143-165, werd door ons nergens
gevonden. Persoonlijk deelde Van Dijk ons mede, dat de preek "voor zover bekend
voor het eerst en het laatst (is) uitgegeven in 1889".
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Geest tegenwoordig zij, en ons tot deze prediking bekwaam make, en onze
prediking ook genadiglijk zegene, Amen" 63 , of: "O Heere Jezus! maak
Gij daartoe ons zelve toch bekwaam, breng en druk het gewigt der zaken,
die er verhandeld zullen worden, op onze harten, leidt er ons bij uw
hemelsch licht in, doet de onbekeerden zien, wat zij missen, en uwe
kinderen de dingen, die Gij hen geschonken hebt, opdat uwe groote,
aanbiddelijke en heerlijke naam verheerlijkt, en uwe aloverwinnende
genade geprezen worde. Amen" 64 .
De verklaring bestaat uit een bevindelijke exegese, waarbij de aangenomen dogmatische heilsorde de uitleg bepaalt en beheerst. Ook neemt
in deze uitleg het aanvoeren van parallelle (bewijs-)teksten, soms op de
klank af en via een allegorische omduiding, een belangrijke plaats in6 5 .
Vervolgens wordt de cesuur gesteld, met een bepaalde volgorde in de
verschillende klassen aan beide zijden, dat wil zeggen: de onbekeerden
worden in een bepaalde volgorde gezet naar de cesuur toe en de bekeerden
ook, maar dan van de cesuur af. Dit gebeurt alles stelselmatig.
We willen echter eerst nog op enkele typische trekjes in de preken
van ds. Th. v.d. Groe ingaan, vóór we een analyse van één van zijn preken
geven, waarin hetgeen boven gezegd werd, duidelijk gestalte voor ons zal
krijgen.
Heel sterk is bij Van der Groe merkbaar het lijdelijkheidselement,
het quiè'tistisch moment, als hij tot de cesuur genaderd is en na de
klassificering van de onbekeerden, hen toespreekt. Hij zegt dan bijvoorbeeld: "Nu wenste ik tot u, die tot heden nog onbekeerd zyt, nog wel een
woord van onderricht te spreken, om u af te manen van deze uw rampzalige en zorgeloze toestand, en u het jammerlijke einde en het naderend
verderf daarvan willen aantonen, of het den Heere ook behagen mocht, u
aan deze uw gevaarlijke toestand te ontdekken, en het sommigen uwer nog
leiden mocht tot b e k e r i n g . Slechts zelden doet Van der Groe een
dringende oproep tot hen uitgaan om tot Jezus te vluchten met hun
nood 67 . Meestal stelt hij dat God en de Heilige Geest eraan te pas moeten
63. Elf leerredenen, blz. 120.
64. De Bekeering, blz. lOlev.
65. Hier vinden we de methodus concordantialis, die in deze tijd gebruikelijk was,
ook door Van der Groe toegepast
66. Elf leerredenen, blz. 65; vgj. blz. 51, 125, 154; De Bekeering,blz. 117ev;
Verzameling van Biddags-Predikatien, blz. 60; Voorrede, waarin omstandig gehandeld
wordt.,. blz. LXIX.
67. Vgl. De Bekeering, blz. 119: "Gaat en wendt u dan als zulke blinde en
verstokte zondaars ook tot den Heere Jezus... Ziet, onbekeerde, blinde en verstokte
zondaars, deze weg moet gij in*'. Doch zulke oproepen blijven uitzonderingen. Vgl. T.
Stigter a.w. blz. 65.
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komen, anders gebeurt er niets; maar de Heilige Geest, zo zegt hij erbij,
werkt alleen in de uitverkoren zondaar. "Ziet, mijne vrienden, zodanige
door God ontdekte en overtuigde zondaars zijn nu eigenlijk degenen, die
waarlijk ziek zijn: en deze zijn door God Zelf ziek gemaakt; want zonder
de genadige tussenkomst des Heeren, zal niemand ooit aan zijn dodelijke
kwalen en krankheden ontdekt worden" 68 .
We komen bij ds. v.d. Groe ook telkens de gedachte tegen dat het
merendeel van de kerkleden en toehoorders onwedergeboren is en zichzelf
niet heeft leren kennen. Vandaar ook dat aan hen in de toepassing van de
preek de meeste aandacht wordt besteed. "Want wij zijn verzekerd, dat er
maar weinige menschen onder ons waarlijk bekeerd zijn, en dat verre de
meeste niet eens weten wat de Bekeering is, terwijl zij zich nogtans in hun
blindheid verbeelden dat zij of reeds bekeerd zijn, of nog voor hunnen
dood bekeerd zullen worden; en dus zijn wij dan over verre den grootsten
hoop van onze gemeente in gegronde bekommernis, dat zij eeuwig verloren
gaan en onbekeerd in hunne zonden sterven" 69 . Daarom durft hij ook niet
meer te spreken van 'gemeente des Heren', maar noemt hij zijn hoorders
'mensen', 'zielen' of 'toehoorders , in wie Christus "geenaasje waarachtig geloove of lydsaamheid der Heiligen" vindt 71 .
Hierna wijst Van der Groe erop, dat er veel schijn, bedrog en
inbeelding onder de mensen is en hij ontmaskert die. We hebben niets aan
"klatergoud en valsche schijn", aan "het valsche schijngoed" noch aan de
"valsche en bedrieglijke gezondheid"72. Het gaat om het ware, zuivere en
oprechte van de zondekennis, de boetvaardigheid en de haat tegen het
kwade 73 .
Dit ware hangt samen met recht gevoelen van de zaken en het bij of
uit bevinding kennen ervan, dat wil zeggen: inwendig en uit het hart . De
waarachtigheid wordt gekenmerkt door bevinding, welke een kwestie van
68. Elf leerredenen, blz. 62; vgL blz. 59ev, 154; Verhandeling over Hosea 11:4,
blz. 63; De Bekeering, blz. 89, 118; Israël en Nederland, blz. 44.
69. De Bekeering, blz. 4; vgL blz. 117ev; Elf leerredenen, blz. 8, 62, 64, 167. Deze
gedachte vinden we ook bij B. Smytegelt, De zichzelf bedriegende naamchristen, blz.
17ev., en bij F. A. Lampe, 't Heerlyk Eynde des Lydens Christi, en Zijn volk, blz. 36;
vgL C. Graafland a.w. blz. 238; A.W.C. van Dijk a.w. blz. 31ev, 60.
70. De Bekeering, blz. 128.
71. Verzamling van Biddags-Predikatien, blz. 60v.
72. Elf leerredenen, resp. blz. 5, 6, 64; vgL ook blz. 8, 60, 152; De Bekeering, blz.
4, 37, 28ev, 89; A.W.C van Dijk a.w. blz. 60ev.
73. Zie 8e preek uit 'De Bekeering* blz. 120w. VgL Voorrede, handelende over
het opregt geloovig aannemen en gebruik maken van de beloften des H. Evangelies,
blz. XVIIIw.
74. VgL De Bekeering, blz. 106ev.
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gevoelen is. "Kennen wordt in de H. Schrift niet slechts genomen voor iets
te weten, en alléén met het verstand te kennen, maar met nadruk iets te
ervaren, te gevoelen en alzo te kennen bij bevinding"75. Met moet zijn
ellende gevoelen, dan pas is het echt .
Bij ds. Th. v.d. Groe heerst in zijn preken een dogmatische orde over
de exegetische orde en de dogmatische orde staat parallel met een logisch
achter elkaar plaatsen van, wat gekend moet worden. In een preek over
Matth.9:12 ("Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet van node,
maar die ziek zijn", St.Vert.) interpreteert Van der Groe de laatst genoemden in de tekst als degenen, die zich ziek vóélen! Hij redeneert dan als
volgt: "Zolang een mens gezond is, heeft hij geen Medicijnmeester nodig,
maar dan eerst heeft hij dien nodig en laat hij hem tot zich roepen,
wanneer hij zich ongesteld gevoelt". Dit is zonder meer, logisch, duidelijk.
Zo ligt het ook geestelijk. Jezus is alleen een geneesheer "van zulke
zondaren, die zich do©r de zonde krank en diep ellendig gevoelen". Wie
zijn zonden niet eerst (! ) recht gevoelt, zal, kan en mag zich de genezing
van Jezus niet toeëigenen. Zij hebben Hem immers niet nodig. Alleen de
"door God ontdekte en overtuigde zondaren" zullen en mogen tot Jezus
gaan 77 . Zo is dus de orde in Van der Groe's prediking: men moet zich
eerst zondaar gevoelen, zijn zonden bewenen en voor God erkennen, dan
mag men tot Christus de toevlucht nemen en zich door Hem laten redden
om dan uit Hem te gaan leven. Dit is een logische en tegelijk een wettische
orde!
Als laatste algemene trek, die voor een juist zicht op het gebruik van
de klassifikatiemethode door Van der Groe van belang is, wijzen we het
gegeven aan, dat in zijn preken het waarachtig gaan doorvoelen van eigen
ellende en het oprecht beleven van de bekering etc. steeds onder 'beheersing van de verkiezing staat. Ook hier geven we weer een enkele
verwijsplaats, die met vele andere aan te vullen zou zijn. Van der Groe
houdt zijn gemeente voor: "Overal in de H.Schrift worden wij geleerd en
onderwezen, dat er onder de menschen maar een zeer bepaald getal is, aan
welken de Heere, naar zijn eeuwig voornemen, deze genade der bekeering
in den tijd komt te werken, terwijl zeer verre de grootste hoop der
menschen hier van den Heer, volgens zijnen aanbiddelijken weg, aan
75. Elf leerredenen, biz. 164; vgL blz. 54ev, 64, 151; De Bekeering, blz. 53, 62.
76. VgL J. de Boer a.w. blz. 25, waar hij zegt: "Gevoelige vroomheid is kenmerk
van ware vroomheid", vgL blz. 228; W. van 't Spijker, Wilhelmus a Brakel, blz. 67.
77. Elf leerredenen, resp. blz. 54, 55, 62. VgL Verhandeling over Hosea 11:4, blz.
52. Dezelfde redenering zou uit vele preken zijn weer te geven. We zullen ze ook
tegenkomen in de later door ons te analyseren preek. VgL H. Bavinck, De zekerheid
des geloofs, blz. 47.
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zichzelven overgelaten wordt. .. Het zijn dan maar alleen de uitverkorenen
onder de menschen, de vrijgekochten des Heeren Jezus. .. die in der tijd
van den Heer zelven uit de magt des satans en der zonde geroepen, en tot
bekeering gebragt worden" °.
We analyseren nu een preek, waarin duidelijk de dogmatische, heilsordelijke orde de exegese bepaalt en waarin ook vanuit deze orde de
klassen van hoorders worden opgesteld door Van der Groe. Het is de preek
over Spr.8:35a: "Want wie Mij zoekt, vindt het leven".
De preek begint met de weergave van de geschiedenis uit Gen.21:14,
welke "zeer bekwaam is om onze aandacht tot de hooge verborgenheden
van het geestelijk genadewerk op te leiden" 79 . Hagar en Ismaël kunnen
ons "verbeelden als uitverkorenen en door Gods Geest regt aan zichzelven
overtuigde zondaren, die van haar rampzalig zielsgebrek niet slechts een
gezigt, maar ook een allerwaarst gevoel en aandoening gekregen hebben,
zoo dat zij daaronder van droefheid en angst bijkans gelijk als versmachten". De waterput verbeeldt Jezus Christus. "Even zoo gaat het hier
in het geestelijke met alle regt overtuigde zondaars ook' . Pas wie de
versmachting voelt, hunkert naar water uit de put. Dit is ook de gedachte
in de preektekst.
De aanwijzing van de samenhang, het uitspreken van een kort gebed
en het aangeven van de verdelingen volgen.
Nu komt de uitleg van de eigenlijke tekst. Het geloof is een vinden
van Jezus. Dit wordt met andere bijbelteksten bevestigd. Doch als er
sprake is van vinden, dan veronderstelt dit twee dingen: iets te missen en
iets te zoeken , die "elkander van nabij in orde opvolgen; eerst moet
iemand gewaar worden, dat hij iets mist, dat moet hem dan bewegen en
aanzetten, om hetgene hij mist, naarstig te zoeken, en op dat zoeken volgt
dan eindelijk het vinden" 82 . In het geestelijke geschiedt dit evenzo. Het
zoeken komt voort uit "een voorafgaand gemis van Jezus". Nu missen alle
mensen Jezus wel, "maar zij hebben daar alle geenszins regte kennis of
bewustheid van. Zij zien, weten en gevoelen dit hun jammerlijk gemis of
zielsgebrek niet" . Zij zijn door de satan verblind, zij verbeelden zich
78. De Bekeering, blz. 42ev; vgL Elf Leerredenen, blz. 14, 59ev.; Verhandeling
over Hosea 11:4, blz. 18,52; Het Eeuwige leven der Rechtvaardigen (4 preken) blz.
60. Deze gedachte vinden we ook heel sterk als uitgangspunt bij B. Smytegelt in zijn
preek "De ware christen tot goede werken toebereid", blz. 6.
79. De Bekeering, blz. 274. Hier volgt een allegorie.
80. a.w. blz. 274.
81. Dit is duidelijk een logisch op elkaar laten volgen.
82. a.w. blz. 277ev.
83. a.w. blz. 279.
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Jezus al waarlijk te bezitten en gaan daar gerust op voort, maar zij
bedriegen zich. Gans anders gaat het nu toe "met eenen zondaar, die van
eeuwigheid van God uitverkorenl is, en wien de Heere nu uit vrije en
ontfermende genade voorneemt tot den Heere Jezus, zijnen Zoon, waarlijk
te brengen en hem daartoe te bewerken
. Het allereerste werk van
genade, dat God aan hem doet, is hem een klaar gezicht geven van het feit,
dat hij Jezus nog nooit waarlijk heeft gevonden of verkregen, dat hij nog
geheel buiten Hem staat. "Hij wordt nu zijn rampzalig gemis van den
Heere Jezus op het allerlevendigst gewaar"86, met grote droefheid, verlegenheid en smartelijke angst; hij beschouwt zich als een allerdoemelijkst
hellewicht; hij is zonder rust. Dan wordt hij opgewekt om Jezus te zoeken.
"Zoo moet de ziel eens zondaars eerst Jezus missen, zal hij Hem regt
aantreffen en vinden 7 . Van een misser wordt hij een zoeker. Men
verlangt nu sterk naar Jezus. Dit is zuiver hartewerk. Men kan daar een
bepaalde tijd in leven, door God uitgemeten. Maar van zoeker wordt men
vroeg of laat naar Gods belofte een zekere vinder. Dit vinden gaat gepaard
met innige toegenegenheid, met grote liefde en sterke verzekering. Zij zijn
gelukkige zielen die Hem vinden, zij zullen eeuwig leven.
De toepassing en klassifikatie is geheel op dit thema geborduurd.
Het grootste gedeelte van zijn hoorders is zeker nog ongelovig, geheel
vreemd aan de verhandelde zaken 88 . Er zijn er onder, die zich zelf
bedriegen, die menen Jezus al gevonden te hebben maar die nog in de
'natuurstaat' leven. Zij zijn de gerusten. Ze zijn in wezen haters van Jezus.
"Menschen, wat is dit een gevaarlijke weg, wat gaan er honderd duizenden
op dien weg verloren en naar de eeuwige verdoemenis"89. Ze zijn geheel
burgerlijke fatsoenlijke mensen. Maar: "Uw Jezus, daar gy zoo veel van
spreekt en daar gy uw vertrouwen op stelt, is een bedrieglijke en valsche
Jezus' °. Geve God, dat gij het eens recht gaat verstaan, voegt Van der
Groe hen toe. "Zoo gijlieden of iemand uwer tevoren van eeuwigheid van
84. Hier hebt u al de cesuur.
85. Blz. 281.
86. Blz. 282.
87. Blz. 283. Op dit punt aangekomen, doet Van der Groe een recommandatie
voor de kollekte voor de armen: "doch heeft uwe hand nog wederom iets gevonden
Geliefden om aan de armen te geven, zo deelt dat heden den nooddruftigen
mede...". Dit vinden we meer in zijn preken. Wellich vond onder het preken door de
armenkollekte plaats.
88. Blz. 289.
89. Blz. 291.
90. Blz. 291. Naast 'valsche bekeering' en 'valsche genade' nu ook een 'valsche
Jezus'!
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God gekend en ten leven uitverkoren zijt, zoo zult gij zekerlijk vóór uw
sterven den Heere Jezus nog eens vinden" 91 . Dan wordt u eerst tot een
misser, vervolgens tot een zoeker en tenslotte tot een vinder gemaakt en
verwaardigd.
Met betrekking tot het gebruik van de klassifikatiemethode in de
preken van ds. Th. v.d. Groe kunnen we op grond van al het bovenstaande
de volgende punten aanwijzen:
1.

2.

3.

De grote cesuur wordt scherp getrokken . De overschrijding van
deze cesuur geschiedt van God en zijn verkiezing uit, alléén, maar
dan ook vast en zeker door de uitverkorenen en gekende zondaren
met de kracht van het genadewerk van de Heilige G e e s t .
Vóór de cesuur staan de onbekeerden, waaronder vooral de aandacht van de Kralingse prediker krijgen die menen dat ze al binnen
zijn, maar zich bedriegen en in werkelijkheid nog buiten staan.
Verder worden daar gevonden: wellustige mensen, verstandschristenen, burgelijke kerkleden, genisten te Sion, werkheiligen, onboetvaardigen, aardsgezinden, bijna-gelovigen, zorgelozen , die Van der
Groe allen 'naar hun staat en stand' 95 tekent en aanspreekt, hoewel
niet in elke preek even breed en allen tezamen.
De overgang over de cesuur wordt aan de kant van de doorleving van
ons mensen gekenmerkt door het leren kennen, gevoelen en aanvaarden met smart en verslagenheid, in allerlei graad, van eigen
gemis, doem waardigheid en ellende.
Dit is het eerste, wat Gods kinderen leren kennen, ja móeten leren
kennen .
Deze ontdekten zijn de eerstbeginnenden, de bekommerden 97 . Zij

91. Blz. 292.
92. VgL o.a. ook nog 'De Bekeering', blz. 66; Elf leerredenen, blz. 6, 10, 60, 130.
93. Hier komt aan het licht "de heerschappij van de verkiezingsleer", J.G. Woelderink, De uitverkiezing, blz. 27, die niet alleen in het theologisch denken, maar ook in
de prediking van de Nadere Reformatie te bespeuren valt
94. Vgl. Elf leerredenen, blz. 9ev, 167vv; Verzameling van Biddags-Predikatien,
blz. 60, waar Van der Groe noemt: godlozen, genisten, blinden en geveinsden,
halfbekeerden, sleur- en blote naam-Christenen.
95. Elf leerredenen, blz. 131; vgL Verzameling van een tiental Godvruchtige
Predikatien, blz. Vev., 268vv.
96. Vgl. Verhandeling over Hosea 11:4, blz. 52; De Bekeering, blz. 68,105;
Voorrede, handelende over.. ., blz. III ev.
97. Het is onjuist dat A.C.W. van Dijk a.w. blz. 31ev.. de "overtuigden" gelijkschakelt aan de "bekommerden" en aan de "zoekende zielen" en dan zegt, dat Van
der Groe deze bekommerde en zoekende zielen buiten Christus zet, daar ze ingebeelde genade bezitten. Dit zijn konklusies en beweringen van de schrijver die
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krijgen eerst hun zonden te zien, worden dan diep van hun ellende
overtuigd, welke ze vervolgens met grote smart bewenen en
belijden . Dan wordt Christus aan hen ontdekt. Zij krijgen oog
voor zijn verlossing, grote begeerte naar Hem en vluchten tot Hem.
Dit zijn de toevluchtnemers.
Tenslotte geloven ze in Hem, begeren Hem almeer te kennen,
worden verzekerd van zijn liefde en willen voor Hem leven. Zij
worden de gevorderde of verzekerde christenen genoemd .
4.
Voor de onbekeerden houdt Van der Groe niets over dan de aanzegging van de eeuwige verdoemenis en het lijdelijke 'och, mocht' en
het onzeker uitzicht, dat wie uitverkoren is, die zal er wel komen!
Voor de bekeerden worden de klassen met heilsordelijke en logische
orde afgebakend en aaneengevoegd als de verschillende stations,
waarlangs men gaan moet om verder te komen.
Met zulke prediking wordt het 'hekje' van de tuin van de prediking van
de Nadere Reformatie toegedaan!

hier Van der Groe niet zelf laat spreken. Uit het bovenstaande is duidelijk dat Van
der Groe de bekommerden wel degelijk na de cesuur plaatst. Zie ook wat van Dijk
zelf zegt op blz. 63 over Van der Groe's houding tegenover "het geringste schaapje"
van de Here Jezus en tegenover "de zwakste zuigeling" in de genade.
98. Vgl. Elf leerredenen, blz. 136.
99. Vgl. id blz. 135.

156
2. Analyse van de klassifikatiemethode: in zijn globale vormgeving
bezien.
Hebben we in de vorige paragraaf gezien, hoe de klassifikatiemethode onder de representatieve predikers van de Nadere Reformatie
historisch langzaam gegroeid en tot stand gekomen is en zijn vorm kreeg,
nu zullen we deze klassifikatiemethode naar zijn formele zijde nader in
kaart brengen en de lijnen van de historische analyse bundelen, zodat de
gestalte, die de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere
Reformatie aanneemt, ons duidelijk wordt.
Allerlei details laten we hierbij nu terzijde en we bepalen ons tot de
grote lijnen en gegevens.
2.1. Niet bij alle predikers en in alle preken even duidelijk aanwezig.
Uit de historische analyse kunnen we opmaken, dat een min of meer
uitgewerkte klassifikatiemethode niet bij alle predikers Van den beginne
aan' en op gelijke wijze voorkomt. Er is een duidelijk groeiproces te
konstateren.
Het begon met een sociaal-ethische klassiftkatie bij J. Taffin en
enigszins ook bij W. Teellinck. Vervolgens zien we méér indelingen verschijnen, die nu voluit religieus-psychologisch van aard zijn, maar het is
alles nog zonder een merkbaar schema en een doordachte (volg-)orde.
Hieronder moeten genoemd de predikers G.C. Udemans, W. Teellinck en J.
van Lodenstein. Bij G. Voetius wordt het meer schematisch in het klassificeren en het toespreken van de geklassificeerde hoorders. Tenslotte
treedt een min of meer uitgebalanceerde klassifikatie met een schematische
opbouw en weldoordachte volgorde uit de grondverf bij W. a Brak el, B.
Smytegelt en bizonder bij F.A. Lampe en Th. van der Groe.
In de tweede plaats moeten we vaststellen, dat niet bij al deze
predikers de klassifikatiemethode in elke preek, op dezelfde wijze en in
dezelfde vorm voorkomt. Ook hierin ligt een groeiproces opgesloten. Pas
na Smytegelt en speciaal bij F.A. Lampe en Th. van der Groe wordt de
klassifikatiemethode dominerend in de preken en worden de preken,
waarin ze in uitgewerkte vorm niet verschijnt, uitzonderingen. Bij de twee
laatstgenoemden wordt de klassifikatiemethode een eigen preekmethodiek.
Er moeten dus faktoren in het historisch verloop van de Nadere
Reformatie en haar prediking gewerkt hebben, die de konsekwente toepassing en een verdere uitwerking van de klassifikatiemethode bevorderd
hebben, zodat deze methode tenslotte als een dwingende eis aan haar
predikers kon worden gesteld, daar men op het standpunt stond, dat de
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aanwending van deze methode behoorde bij de zuivere prediking en de
juiste voorstelling van de 'oude waarheid'. Hierin zou een heenwijzing
kunnen liggen voor ons genealogisch onderzoek, een onderzoek namelijk
naar de herkomst en de wortels van dit eigenaardig verschijnsel in de
prediking van de Nadere Reformatie. Welke in die tijd werkende invloeden
kunnen debet zijn aan deze ontwikkeling en vormgeving? Of is deze
preekmethodiek een gevolg van een inherente evolutie, eventueel progressie in de Nadere Reformatie zelf?
Het is noodzakelijk deze probleemstelling uit de door ons gegeven
analyse te pellen. De probleemstelling en gang van ons verder onderzoek
worden er door genuanceerd, verscherpt en gericht, zodat de vraag niet
slechts zal luiden: Waar komt dit eigensoortig verschijnsel van de klassificering van de hoorders in de prediking van de Nadere Reformatie vandaan? maar nog meer: Welke in die tijd werkende of inherente faktoren
hebben de uit- en doorwerking van de klassifikatiemethode in de prediking
van de Nadere Reformatie gestimuleerd?
2.2. Eenstemmigheid ten aanzien van de cesuur.
Hoe verschillend de vormgeving van de klassifikatie bij de onderscheiden predikers en in hun preken ook moge zijn, in één vormaspekt is er
grote eenstemmigheid bij allen en van het begin af, namelijk in het
aanbrengen van en het opereren met de zogenaamde kardinale cesuur, het
onderscheid tussen de bekeerden, de wedergeborenen, de gelovigen etc. en
de onbekeerden, de onwedergeborenen, de ongelovigen etc. 1 Deze cesuur
wordt steeds gesteld en in het vervolg van de preek volgehouden.
Dit is het grote thema tegen welke achtergrond de prediking van de
Nadere Reformatie gehouden en speciaal de applikatie ontwikkeld wordt.
Al dan niet genoemd, maar op dit thema zijn alle preken geborduurd. Of
men nu spreekt in de preken zelf of in een verantwoording van eigen
preekwijze, over de beide 'staten' (natuur- of zondestaat en genadestaat) of
over twee 'soorten' van mensen (wereldse mensen, onbekeerden, ongelovigen én kinderen Gods, bekeerden, gelovigen enz.): déze indeling of
klassifikatie ontbreekt nimmer, al komt ze in het verloop van de ontwikkeling der beweging al duidelijker voor de dag en wordt ze dan ook
almeer met name genoemd.
Algemeen werd er door de predikers van de Nadere Reformatie
beseft en verkondigd, dat het niet al koren was, wat er op de gemeente1. Vgl. W. Vroegindewey, De betekenis van de Nadere Reformatie voor het
kerkelijk leven in onze tijd, blz. 24; H. Bavinck, De zekerheid des geloofs, blz. 46.
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akker groeide en dat het niet al goud was, wat er in het gemeentehuis
blonk. Men ging niet van de veronderstelling uit, dat het er met allen goed
voorstond. Uit de Bijbel en de pastorale ervaring wist men wel anders, zo
werd er betuigd en geschreven2. Ja, ten tijde van F.A. Lampe en Th. van
der Groe werd het vaste overtuiging, dat "zeer ver het grootste gedeelte
mijner toehoorders zekerlijk (ongelovig) is' . Hoe verder men chronologisch van de Reformatie kwam af te. staan, hoe groter het aantal hoorders
aan de ene zijde van de cesuur werd naar het oordeel van de predikers der
Nadere Reformatie, hoe meer men deze ging aanspreken, tot inkeer en
bezinning, eerlijkheid en werkzaamheid maande en hoe meer uitzonderlijk
de bekeerden aan de andere zijde werden, hoe minder ruimte aan hen werd
besteed in de prediking.
Mocht het aantal en de gevarieerdheid van de hoorders aan beide
zijden van de cesuur wisselen en de daarop afgestemde toepassing meegroeien, de kardinale cesuur bleef steeds funktioneren binnen de prediking
van de Nadere Reformatie. Het passeren van deze cesuur wordt scherp
gemarkeerd door de wedergeboorte als de principiële levensomzetting.
Deze wedergeboorte wordt gezien als het krachtdadig werk van God, van
de Heilige Geest, als bekering in engere zin, welke van God ontvangen kan
worden in de weg van het gebruik der middelen, waaraan de mens zelf
verder niets kan toedoen en die de uitverkorenen in elk geval vóór het
sterven meemaken. Zo wordt sterk beklemtoond, dat staatsverandering
voor behoud heilsnoodzakelijk is. Er bestaat geen 'middenweg .
2.3. Verscheidenheid ten aanzien van de klassen aan beide zijden van
de cesuur.
Het is opvallend, dat er een grote verscheidenheid van klassen,
indelingen, categorieën voorkomt aan de beide zijden van de kardinale
breuklijn en dat bij de ene prediker het accent meer komt te liggen op deze
categorie van hoorders en bij de andere prediker weer op die categorie.
Soms lijkt het, of dezelfde klasse onder een andere naam of vanuit een
andere belichting opnieuw naar voren wordt gehaald en scherper getypeerd

2. VgL Hoofdstuk IV, sub 2.1 en 2.3.
3. Th. v.d. Groe, De Bekeering, biz. 289; vgl. Elf leerredenen, blz. 8, 62, 64, 164
F.A. Lampe, 't Heerlyke Eynde des Lydens Christi, en zyn Volk, blz. 36. Reeds V
Teellinck is van mening dat onder honderd Christenen nauwelijks drie echte gelovige
worden gevonden, vgl. J. van Generen, De Nadere Reformatie, blz. 4.
4. Vgl. Th. v.d. Groe, De Bekeering, blz. 7; B. Smytegelt, Het Gekrookte Rie
vooral de 14e preek.
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zodat het dan niet zou gaan om meerdere doch uiteindelijk om één of een
enkele klasse. Dit is dan het geval bij de klassifikatie van de onbekeerden.
Vooral aan deze linkse zijde van de cesuur is de variatie het grootst, terwijl
rechts al duidelijker een indeling in drieën ontstaat, namelijk in bekommerden, gelovigen en verzekerden.
Onder de onwedergeborenen worden gerangschikt: de mond-, praat-,
naam- en pronkchristenen; de onverschilligen, onkundigen, onbekommerden, onwilligen, en uitstellers; de mensen zonder kennis, mensen met
enige, maar niet zaligmakende kennis van God, mensen met voorgewende
kennis; de versteenden, kouden, lauwen, slapers en liefdelozen.
Onder de wedergeborenen vallen: de bekommerden, de twijfelmoedigen, de toevluchtnemers, de vinders, de in Christus gelovenden, de
bevestigden en verzekerden, welke Iaatsten soms weer verdeeld worden in
uitwendig en inwendig verzekerden. Ook wordt de verdeling onder de
volgende aanduidingen gegeven: de zwak-, klein-, goed- en sterkgelovigen,
of: de eerstbeginnenden,meergeoefendenen verstgevorderden.
Bij W. Teellinck en W. a Brakel krijgt vooral de klasse van gemeenteleden, die als het ware op de breuklijn of er tegenaan staan, bizondere
aandacht. Het zijn de 'gewillige en leerzame' christenen, de 'zoekenden',
die een laatste duwtje, bemoediging of aansporing nodig hebben en ze zijn
er. Zij worden opgeroepen voort te gaan in het gebruik van de middelen, in
het bidden en zoeken. Bij hen wordt aangedrongen het hart aan Jezus over
te geven.
Bij B. Smytegelt krijgen de bekommerden onder de wedergeborenen, al scharen zij zichzelf daar niet onder, omdat ze dit niet
durven, ruime aandacht. Heel 'Het Gekrookte Riet' is eigenlijk één analyse
van hun gesteldheid, één onderwijzing en bemoediging voor deze 'wankelmoedige' zielen, die door grote diepten van twijfel en bestrijding heengaan.
Ds. Smytegelt wil ze in pastorale bewogenheid en met herderlijke liefde
verder brengen.
Na B. Smytegelt en bizonder bij Th. van der Groe en F.A. Lampe
worden speciaal zij in de prediking aangesproken, die 'menen, dat zij erbij
horen en het bezitten', maar er in waarheid geen deel aan hebben. Dat zijn
de schijnvromen, de geveinsden, die zichzelf bedriegen. Een waarschuwend
en ontdekkend woord wordt tot hen gesproken5.
2.4. Uiteindelijke vormgeving van cesuuren klassen.
Wat langzamerhand en al duidelijker uit het hele groei- en hanteer5. VgL Th. v.d Groe, De Bekeering, blz. 4, 37; A.W.C, van Dijk a.w. blz. 129w.
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proces van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere
Reformatie te voorschijn treedt, is een schematisering van het totaal van de
klassen6. Het princiepe van de orde en volgorde gaat de klassifikatiemethode beheersen!
Bij W. ,a Brakel is dit al enigszins te merken, bij B. Smytegelt komt
het nog meer naar voren. In het algemeen kunnen we zeggen, dat na G.
Voetius het ordeprinciep zijn intrede doet 7 . Soms past de prediker dit
ordeprinciep toe ter rangschikking van de klassen van de onbekeerden, die
naar graden van verwijderd zijn van het heil of naar graden van verharding
of verstrikt zijn in de zonden in volgorde worden genoemd, zodat de
'willige of leerzame christenen', die het dichtst bij de cesuur staan, het
laatst genoemd en aangesproken worden. Na de onbekeerden, die nu altijd
eerst afgehandeld worden, komen de bekeerden. Op hen wordt regelmatig
en stringent de volgorde toegepast van eerst de bekommerden, daarna de
meer geoefenden en tenslotte de verzekerden. Men gaat na de cesuur te
hebben overschreden dus allen eerst(! ) door de bekommering zolang, als
God in zijn vrijmacht heeft uitgemeten, en dan komt men tot de omhelsing
van Christus en de bevestiging van zijn aandeel in Hem om tenslotte in de
verzekering het hoogst bereikbare te ontvangen.
Bij F.A. Lampe en Th. van der Groe wordt de klassifikatiemethode
heilsorderlijk in de prediking ingebouwd. Het wordt een móeten: de mens
moet eerst zijn zonden leren kennen, zijn zondigheid gevoelen, daarna
moet hij zich voor God mishagen in diepe verslagenheid, dan pas mag men
tot Christus vluchten, Die nu ook eerst voor hen noodzakelijk, gepast en
dierbaar is. Hierna kan het geloof in Christus verder groeien van rechtvaardiging naar verzekering en heiliging. Eerst moet men gevoelen God en
zijn heil te missen, dan pas kan en gaat men het heil in Christus zoeken,
waarna - weer logisch - de beleving van het vinden in al zijn dimensies
volgt8.
Zo wordt uiteindelijk de spontaan en pastoraal gestelde klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie ondergeschikt gemaakt
6. VgL D. Slagboom, Jodocus van Lodensteyn, blz. 76ev. T. Stigter, Geschiedenis
onzer Vaderlandse Kerk in Grondtrekken^, blz. 66, spreekt van "een vaste indeling en
opstelling van onderscheiden soorten van mensen*' in de prediking van de Nadere
Reformatie.
7. Er is hier een parallel te trekken met, wat sommigen hebben gezien als het
intreden van de zogenaamde tweede periode van de Nadere Reformatie, vgl. A. A. van
Schelven, De werking van eene piëtistisch-getinte gemeente, blz. 7; J. van Genderen,
Herman Witsius, blz. 224.
8. Vg*. Th. v.d. Groe, De Bekeering, blz. 2ev, 9w, 23, 86, 63; F.A. Lampe a.w.
blz. 21; H. Bavincka.w. blz. 45-50; J.G. Woelderink, De uitverkiezing, blz. 28.
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aan, in dienst genomen van en geheel geinkorporeerd in de (scholastiekopgebouwde) dogmatische heilsorde9. Dit kleurt, karakteriseert de klassifikatiemethode en geeft tegelijk een wettische verstarring aan dit eigenaardig gegeven in de prediking van de Nadere Reformatie!

9. Vgl. Th. v.d. Groe, Het Eeuwige Leven der rechtvaardigen (4 preken), blz. 55,
60ev.
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3. Analyse van de klassifikatiemethode: in zijn homiletische verantwoording bezien.
3.1. Inleiding.
Na de afgelegde weg van ons onderzoek, waarin we zagen hoe in de
preken van vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, dus praktisch,
de klassifikatiemethode een reëel verschijnsel is geworden, gaat de vraag
klemmen of deze methode ook in de homiletische literatuur, dus theoretisch, verdiskonteerd is en aanbevolen wordt. Lopen in dit opzicht praktijk
en theorie parallel of komt de praktijk achter de theorie aan of is het
omgekeerde het geval of komt, als vierde mogelijkheid, de klassifikatiemethode wel in de preken voor maar niet ter behandeling en aanbeveling in
de homiletische handboeken?
In dit onderdeel van onze studie zullen we thans aan deze probleemstelling de aandacht wijden.
Een analyse van de homiletische opvattingen uit deze periode van de
kerkgeschiedenis kan ons weleens op het spoor zetten naar de wortels van
de klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie en/of
ons de uitzonderlijkheid van dit verschijnsel in' deze beweging nog meer
doen beseffen.
Uit de nu volgende analyse zal naar voren komen, hoe er zich een
merkwaardige ontwikkeling in de homiletische visies heeft voltrokken, die
van A. Hyperius via J. Hoornbeek naar F.A. Lampe loopt.
Het is niet onze bedoeling om alle homiletische handboeken en
literatuur van deze periode te analyseren . We houden ons aan de grote
lijnen in de ontwikkeling van de homiletische opvattingen sinds de Reformatie. Dat we A. Hyperius in ons onderzoek betrekken en met hem
beginnen, komt hierdoor dat hij "de eerste gereformeerde homileet van
betekenis is. .. geweest"2, die een werkelijk wetenschappelijke homiletiek
heeft geschreven en in het feit dat zijn "leer van de genera . . . gemeengoed (is) geworden bij de Gereformeerde homileten van de zestiende en
zeventiende eeuw"4 en bij anderen5. Dat we van de homileten uit dezelfde
1. Voor een breed overzicht over de ontwikkeling van de homiletiek in ons land
vanaf de tijd van de Reformatie, verwijzen we naar T. Hoekstra, Gereformeerde
homiletiek, blz. 107w, vooral blz. 116 -131.
2. T. Hoekstra a.w. blz. 107.
3. Vgl. P. Biesterveld, Andreas Hyperius, voornamelijk als homileet, blz. 92ev,
97ev, 128.
4. T. Hoekstra a.w. blz. 110; vgl. Christelijke Encyclopedie2, Dl. III, blz. 557 Ie
kol, waar gezegd wordt, dat Hyperius vooral bekend geworden is door zijn
theoL-encyclopedisch en homiletisch werk.
5. Vgl F.L. Steinmeyer, Die Topik im Dienste der Predigt, S. 15 Anm. 18.
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tijd als de Nadere Reformatie uitgesproken J. Hoornbeek in onze analyse
hebben opgenomen, wordt verklaard door het feit, dat hij "de eerste
volledige homiletiek, die op onzen bodem verscheen"6 heeft vervaardigd.
Ons overzicht laten we uitmonden in F.A. Lampe, die de klassifïkatiemethode ook homiletisch heeft afgerond en wetenschappelijk verantwoord.
We beginnen onze homiletisch toegespitste analyse met enkele visies,
die het probleem, dat ons bezig houdt, vanuit een eigen opvatting aan de
orde hebben gesteld. We eindigen met enkele konklusies, die de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie nader lokaliseren.
3.2. Twee visies:
3.2.1. VanJ. Hartog.
Nadat J. Hartog gesproken heeft over de homiletische aanwijzingen
van J. Hoornbeek in Tractatus de ratione concionandi'7 en van D. Knibbe
in 'Manuductio ad oratoriam sacram' en nadat hij gezegd heeft, dat de
voetianen in de wijze waarop zij preekten, zich naar deze aanwijzingen
regelden , beweert hij, dat D. Knibbe in zijn preken anders doet, dan in
zijn homiletiek voorgeschreven is, "want zijne predikatien zijn bijna zonder uitzondering in den minitieusen stijl der veroordeelde analyse, waarin
wij wel de noodelooze geleerdheid, maar niet de even noodelooze omslachtigheid missen, die hij toch zoo krachtig bestreden had. Het
Schriftuurlijke is ook bij hem ontaard in eene opeenstapeling van
Schriftuurplaatsen en parallellen.. ..". J. Hartog komt dan tot de konklusie: "En zoo was het in het algemeen; de praktijk beantwoordde niet
aan de theorie, gelijk ons blijken zal wanneer wij de predikatien van
sommige Voetianen hebben ingezien .
J. Hartog konstateert dus een diskrepantie tussen de homiletische
regels en de preken van die tijd onder de voetianen. Hij acht wat in
homileticis gesteld wordt globaal genomen beter, dan wat in de praxis
wordt gegeven. Volgens hem hebben de homiletische gegevens derhalve
weinig neerslag in de wekelijkse prediking gekregen.
6. T. Hoekstra a.w. blz. 118. Een nadere detailstudie over J. Hoornbeek en
bizonder zyn homiletische opvattingen zou daarom de moeite waard zijn.
7. Opgenomen in: Vetera et nova, Lb.I cap. VIII, p. 225 -274.
8. Geschiedenis van de predikkunde en de evangelieprediking, blz. 98.
9. a.w. blz. 101; vgL ook in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, DL
II blz. 345.
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Op ditzelfde standpunt staat A. van der End. Hij schrijft ook, dat
erkend moet worden ten aanzien van deze periode in de nederlandse
prediking "dat de praktijk niet geheel beantwoordde aan de theorie.. ..
Zowel in de Voetiaanse als Coccejaanse kring was er (dus) veelal weinig
overeenstemming tussen het gestelde beginsel en de toepassingervan" 10 .
In deze lijn doorgedacht, zou de stelling gewettigd zijn, dat de
klassifikatiemethode mogelijk niet vanuit de homiletiek in de preek terecht
gekomen noch door haar gestimuleerd is. Men zou het omgekeerde kunnen
beweren: Na de praktisering van de klassifikatiemethode is ze theoretisch
in de homiletiek terechtgekomen. Dan kunnen de wortels van deze
methode en dit kenmerk van de prediking van de Nadere Reformatie niet
in de homiletische bezinning gezocht worden!
3.2.2. Van T. Hoekstra
T. Hoekstra ziet in zijn overzicht van 'de homiletiek van de Gereformeerden' een bepaalde ontwikkelingslijn van homiletische bezinning en
vormgeving lopen. Hij behandelt eerst de homiletiek van A. Hyperius en
staat stil bij diens leer van de genera, waaraan hij de volgende konklusie
verbindt: "deze leer van de genera, die meestal omgevormd zijn tot usus, is
gemeengoed geworden bij de Gereformeerde homileten van de zestiende en
de zeventiende eeuw" 11 .
Zijn bij G. Amesius de usus gevoegd bij de behandeling van de
declaratio en dus van de applicatio duidelijk onderscheiden12, vormen ze
bij A. Walaeus direkt de inzet van de behandeling van de applikatie 13 , bij
J. Hoornbeek zijn de usus en de applicatio identiek, volgens T. Hoekstra,
die in dit verband de woorden van J. Hoornbeek aanhaalt: usus et
applicatio usus idem sunt; ipse usus in applicatione consistit et proprie
loquendo documentum in usu applicatur atque ita ulterius semper progreditur et pedententium tamquam fructus animae ingeruntur14. Deze
usus worden vervolgens door J. Hoornbeek ingedeeld in dogmatici, die
betrekking hebben op het geloof en practici, die gaan over de zeden. De
eerste worden onderscheiden in: I. ad veritas alicuius certiorem penitiorem
instructionem, observationem, vel confirmationem, II. Vindicationem. III.
10. Gisbertus Bonnet, blz. 86ev. Dit standpunt is dus confirm met dat van J. Hartog.
11. a.w. blz. 110 (cursief van mij, T.B.)
12. Vgl. ida.w. blz. 117.
13. Vgl. ida.w. blz.117.
14. Vgl. id a.w. blz. 119. Het citaat is uit J. Hoornbeek's Tractatus de ratione
concionandi, p. 255.
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Erroris confutationem ; en de usus practici in: I. ad informationem II.
ad admonitionem. III. ad consolationem16. Wie deze usus en hun indeling
vergelijkt met de genera van A. Hyperius 17 , ziet de duidelijke overeenkomst en moet wel tot de konklusie komen dat de genera van A. Hyperius
bij J. Hoornbeek via de usus in de applicatio zijn terecht gekomen en
hierin T. Hoekstra bijvallen. Toch moet opgemerkt dat J. Hoornbeek op
dit punt nergens naar A. Hyperius verwijst en T. Hoekstra zegt terecht:
"Merkwaardig is dat, hoewel in de inleiding onder de bronnen Hyperius
wordt genoemd, in de stofbehandeling van diens genera concionum met
geen woord sprake is" 1 8 . Heeft J. Hoornbeek misschien beseft, dat hij een
omvorming van Hyperius' homiletische visie op de genera tot stand heeft
gebracht, waardoor hij zich niet op deze princeps van de gereformeerde
homiletiek kon beroepen?
Vervolgens is T. Hoekstra van mening, dat J. Hoornbeek "door zijn
brede behandeling van de usus. . . . de volgende Nederlandsche homileten
in sterke mate beïnvloed 9 heeft, zoals J. Martinus en D. Knibbe 20 . Van
de laatste zegt T. Hoekstra, dat van zijn homiletisch werk "in de kringen
der Voetiaansche theologen langen tijd een krachtige invloed uitgegaan (is)
zoowel op de predikanten als op hen, die zich aan de hogeschool voor het
ambt voorbereidden
.
In de "ernstige" coccejaan L F.A. Lampe ziet T. Hoekstra deze lijn
doorlopen. Aan de ene zijde is Lampe "volgeling van Coccejus en Vitringa,
en dus aanhanger van de leer van den dubbelen zin en voorstander van de
allegorische interpretatie", aan de andere kant kwam hij "door zijn opvatting van de wijze, waarop de toepassing uitgewerkt moet worden.. ..
den Voetianen eenigermate in het gevlij""3. F.A. Lampe wil namelijk de
tekstwaarheid toepassen op de verschillende staat van de hoorders, want:
pro diversis peccatorum classibus, diversae hortationes requiruntur. Hierin
krijgen ook de usus een plaats. F. A. Lampe beweert immers: Usus ad
regenitos spectantes quator sunt, se. gratulatio, reprehensio, hortatio et

15. J. Hoornbeek a.w. p. 256.
16. ida.w. p. 257.
17. VgL E.Chr. Achelis en E. Sachsse, Die Homiletik und Katechetik des Andreas
Hyperius, S.89ff; T. Hoekstra a.w. blz. 109ev.
18. a.w. blz. 120.
19. a.w. blz. 120.
20. Vgl. a.w. blz. 120-124.
21. a.w. blz. 124.
22. Zo noemt T. Hoekstra Lem, a.w. blz. 127.
23. a.w. blz. 127.
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consolatio . Zo worden de usus gericht op en gevuld vanuit de diversae
classes van de hoorders!
Volgens de lijn die T. Hoekstra getrokken heeft, gaat het dus in de
homiletische bezinning van de genera van A. Hyperius, geplaatst tussen
tekstuitlegging en tekst toepassing, óver de usus van J. Hoornbeek, die
gelijkgesteld worden aan de toepassing, naar de classes van F.A. Lampe in
de toepassing, waaraan de usus nu ondergeschikt gemaakt worden.
Is deze ontwikkelingslijn juist geschetst en vinden we van deze
ontwikkeling ergens de neerslag in de voetiaanse prediking van die tijd óf
gaat het hier om een sluitende, inherente progressie in homileticis, welke geen
enkele relatie heeft in praxi?
Dit vereist een nadere analyse van de homiletische opstellingen.
3.3. Schets van homiletische opstellingen
Zoals we boven reeds schreven, zullen we geen allround historisch
overzicht geven van wat er in deze periode van de kerkgeschiedenis aan
homiletisch materiaal op tafel is gelegd. Het gaat ons om een schets vanuit
de gestelde probleemstelling. Daarbij zullen we ons bizonder bezighouden
met de homiletische visies op de zogenaamde applikatie, omdat de klassifïkatiemethode binnen deze applikatie een plaats en funktie heeft gekregen.
We willen hier dus speciaal letten op de homiletische gesitueerdheid
en gestruktureerdheid van de klassifïkatiemethode.
3.3.1. A. Hyperius en zijn genera.
A. Hyperius 5 was de eerste die een systematisch opgebouwde en
een reformatorisch geaarde homiletiek publiceerde . We richten onze
aandacht vooral op zijn homiletisch hoofdwerk: De formandis concionibus
sacris seu de interpretatione Scripturarum populari2^.
24. F.A. Lampe, Institutionum homileticarum breviarium, p. 54.
25. Zie over het leven en werk van A. Hyperius: P. Biesterveld a.w. blz. 11 -28;
E.Chr. Achelis en E Sachsse a.a.O.S. 3 -6.
26. Vgl. P. Biesterveld a.w. blz. 92vv, 128; E.Chr. Achelis en E. Sachsse a.a.O. 7
("die erste evangelische Homiletik"); T. Hoekstra a.w. blz. 7 ("De eerste Gereformeerde homileet van beteekenis").
27. Een tweede boek, maar van minder betekenis en voor ons onderzoek
irrelevant, is zijn 'Topica Theologica\ dat handelt over de hulpmiddelen voor de
inventie van de stof voor de preek; vgl. P. Biesterveld a.w. blz. 29; T. Hoekstra a.w.
blz. 108. Van zijn vermelde hoofdwerk gaf Hyperius zelf in 1562 een tweede, sterk
vermeerderde druk uit, waarvan in 1781 een herdruk verscheen door Wagnitz. EChr.
Achelis en E Sachsse vertaalden de eerste druk inhet duits in 1901, zie a.a.O.S. 6 en
T. Hoekstra a.w. blz. 108.
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Dit hoofdwerk heeft twee delen. Het eerste behandelt de
zogenaamde algemene homiletiek. Het belicht de eigen aard, de inhoud, de
opbouw en het doel van de preek en zegt leerzame dingen over en voor de
prediker. Het gaat in dit deel over wat alle preken gemeenschappelijk
hebben 28 .
Hyperius maakt in dit deel onderscheid tussen de wetenschappelijke
schriftuitleg, die in de scholen en naar wetenschappelijke eis geschiedt én
de populaire schriftverklaring en de prediking, die praktisch, eenvoudig en
voor ieder te verstaan moet zijn 29 .
Wie als prediker optreedt, moet uitgerust zijn met degelijke kennis
van goddelijke en menselijke zaken, met heiligheid des levens en geschiktheid om onderwijs te geven30. Het hoge doel, dat de prediker moet
nastreven, is "dasz er mit allem Eifer und aller Anstrengung das befördere,
was zum Heil der Menschen und zu ihrer Versöhnung mit Gott dient' .
De prediker heeft veel gemeen met de orator in de opbouw en voordracht van
de preek. Hyperius raadt daarom aan de handboeken der rhetorica te bestuderen. Toch mogen we de preek niet zien als een genus rhetoricae, want er
zijn wezenlijke verschillen. De preek vindt immers niet plaats op de markt,
maar in Gods huis en vraagt een zekere majesteit. Vooral ten aanzien van de
inventio gaat de prediker geheel andere wegen dan de orator 32 .
Vervolgens gaat Hyperius op de preek zelf in en bespreekt: inventio,
forma et thema, invocatio, exordium, divisio aut propositio, confirmatio,
confutatio, conclusio, amplificatio et movatio effectuorum.
Van bijzondere betekenis is Hyperius' leer van de genera concionum.
In de editie van 1553 wordt hierover gesproken in cap.X van het tweede
boek, dat over de bizondere homiletiek handelt. Hyperius noemt de genera
hier usus, 'gezichtspunten', waarnaar een bepaald gedeelte van de Heilige
Schrift behandeld, aangewend kan worden. In de editie van 1562 spreekt
hij reeds in Liber I cap. VII over deze materie en hier wordt zonder meer
gesproken over genera, 'preeksoorten', waaronder een bepaalde bijbelstof
hoort 33 , welke dan als bij de eerste editie in het tweede boek verder
uitgewerkt worden. De indeling van de oude rhetorica wordt verworpen, omdat ze van de markt afkomstig is 3 4 . In Gods huis moet alles
28. Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 108 en E.Chr. Achelis en E Sachsse a.a.O.S. 18.
29. VgL id a.a.O.S. 17uf.
30. Hoofdstuk 2, waar sprake is van: doctrina, morum puritas, potentia dicendo.
Vgl. 2Tim.l:13, 14.
31. E. Chr. Achelis en E. Sachsse a.a.0. S. 25uf.
32. Zie: A. Hyperius, De formandis concionibus sacris, cap. III p. 22,23.
33. Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 109; P. Biesterveld a.w. blz. 41w.
34. A. Hyperius a.w. p. 115.
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toegaan naar Gods Woord. Daarom ontleent Hyperius zijn genera uit de
Heilige Schrift, namelijk uit 2 Tim. 3:16 en Rom. 15:4 35 , waarin een
vijftal genera vervat liggen, en wel: 1. genus biBaoKaXmov seu doctrinale,
2. genus 'eXeyxjiKov seu redargutivum, 3. genus natSEVTLKOV seu
institutivum, 4. genus 'eiravop&üóTiKOP seu correctorium, 5. genus
irapaiJiv&LKOv seu consolatorium . Hier voegt hij een zesde genus aan toe,
omdat in een en dezelfde preek soms ook meerdere en verschillende
stoffen te behandelen zijn. Deze zesde noemt hij: genus mixtum 37 . De
eerste vijf kunnen tot drie herleid worden, namelijk genus yviooriKov>
iipaKTiKov en 7iapaK\r}TiKov. Terwille van de duidelijkheid kiest Hyperius
echter voor de indeling in vijven . In zijn tweede boek werkt hij de
genera een voor een nader uit, geeft praktische voorbeelden en aanwijzingen en noemt ook de fouten, die de prediker bij de aanwending van
deze 'preeksoorten' te vermijden heeft 39 .
Na deze brede verhandeling over de genera besteedt Hyperius nog
veel aandacht aan de confirmatio et amplificatio, als twee van de belangrijkste zaken in de preek. De confirmatio geschiedt in elk genus op een
eigen manier , waarbij rekening moet gehouden worden met de behoeften van de hoorders, met hun gewoonten, bevattingsvermogen en met heel
de staat van de gemeente . Vanuit het aangesneden en met bewijsvoering
bevestigde leerstuk en vanuit de gehele inslag van de preek, de genus, moet
de prediker nu komen tot amplificatio, tot een sterk inwerken op de
affecten van de hoorders. Dit kan in elk deel van de preek gebeuren. Zo
kan de prediker o.a. bij de uiteenzetting van de verloren gaande mens het
verlangen naar het eeuwige heil in Christus trachten te wekken door zijn
hoorders te wijzen op: l.het eergevoel, 2.de schandelijkheid en grootheid
van de zonde, 3.de erkenning van onze gebrekkigheid, 4.onze ellende, 5.de
schaden van het verloren gaan, 6.de heerlijke goederen van het eeuwige
leven, 7.de noodzakelijkheid van het geloof en 8.de mogelijkheid van
behoud 42 . Op deze en dergelijke wijze kunnen de affecten opgewekt
worden, waarbij vreugde, hoop, vrees en droefheid worden gezien als de
hoofdaffecten.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ida.w.p. 116.
Ida.w.p. 116.
Ida.w.p. 189.
In de editie van 1553 stelt Hyperius dit nog niet zo, in die van 1562 wel.
Ida.w.p. 118-189.
Ida.w. cap. 12 p. 72ff.
VgL T. Hoekstra a.w. blz. 110; P. Biesterveld a.w. blz. 48.
A. Hyperius a.w. Lib.II cap. 16 (in editie 1553: Lib.I cap.16).
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T. Hoekstra stelt terecht vast, dat A. Hyperius in dit deel tal van
praktisch psychologische gegevens heeft verwerkt, en "dat, in aanmerking
genomen de lage stand der psychologie in Hyperius' dagen,het psychologisch element in zijn homiletiek tot zijn recht komt" 4 3 .
Er is kritiek te leveren op Hyperius' indeling in genera44, op zijn
opereren met een algemeen en een bizonder deel in de homiletiek4^. er is
ook waardering uitgesproken over het feit, dat hij de homiletiek niet
onderbrengt bij het genus rhetorica of oratoria, al erkent hij de rhetorica
als een hulpwetenschap voor de opbouw van de concio ; wij voor ons
stellen vast, dat de leer van de genera het rapport tussen de preekstof en de
gemeente in haar verschillende situaties als wezenlijk voor de prediking
naar voren heeft geschoven. Dit is in de latere homiletische handboeken
aan reformatorische zijde een onmisbaar punt van bezinning en positiebepaling geworden. De generaleer van Hyperius moge te kunstmatig zijn
afgeleid uit enige bijbelteksten, doch ze heeft de prediking wel als een
warm en levendig verkondigen van het Evangelie aan deze mensen hier en
nu benadrukt. De situatie van de gemeenteleden is hierdoor binnen het
blikveld en de aandachtssfeer van de homiletiek en van de prediker
getrokken. Van hieruit zou het mogelijk worden dat er later een overbeaccentuering ontstaat van deze aandacht voor de situatie van de
hoorders en dat deze situatie op den duur kon worden tot een eigen
instantie of terrein binnen het veld van de bezinning op en binnen de
opbouw en het uitspreken van de preek. We zullen dit in ons verder
onderzoek zeker nagaan.
3.3.2. /. Hoornbeek en zijn usus.
J. Hoornbeek zorgde in ons land voor de eerste volledige homiletiek,
onder de titel: Tractatus de ratione concionandi, 1645. Dit werk is later
opgenomen in het verzamelwerk: Veteraet nova, 1672, onder de titel: De
ratione concionandi.
Hoornbeek heeft te Leiden gestudeerd onder A. Thysius en A.
Walaeus. Ook vertoefde hij een jaar te Utrecht waar hij o.a. G. Voetius
hoorde. In 1639 werd hij predikant van de vluchtelingengemeente te
Mühlheim bij Keulen, promoveerde in 1643 bij G. Voetius tot doctor in de
43. a.w. blz. llOw.
44. Zoals K. Dijk doet, De dienst der prediking, blz. 60, 194ev.; vig. T. Hoekstra
a.w. blz. 317w; E. Sachsse, Evangelische Homiletik, S.87uf.
45. VgL T. Hoekstra a.w. blz. 111.
46. Vgl. P. Biesterveld a.w. blz. llOw.
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theologie en werd daarop benoemd tot hoogleraar in Utrecht, welke universiteitsstad hij in 1653 verwisselde met die van Leiden. Hoornbeek behoorde tot de beste leerlingen van G. Voetius en tot de zeer gewaardeerde
voetianen en zo tot de kring van de Nadere Reformatie47.
Dat Hoornbeek in homileticis gereformeerd is, komt al direkt aan
het begin van zijn Tractatus' aan het licht als hij schrijft "De preek is een
heilige aktie, waarbij Gods Woord wordt uitgelegd en tot opbouw van de
Kerk wordt toegepast" . Deze definitie werkt hij dan verder in zijn
verschillende onderdelen uit 4 9 .
Zijn volgende stelling is: "Niemand mag aldus preken, tenzij hij door
de Kerk hiertoe geroepen is". Weer zo door en door gereformeerd! De
prediking wordt door Hoornbeek geplaatst binnen een ordelijk en geordend kader 50 .
Hierna gaat hij het maken en houden van een preek doorlichten,
waarbij de eerste zorg de tekst is, die tevoren uit het enige en heilige Woord
van God gelezen moet worden en ten behoeve van de preek uiteengezet
moet w o r d e n . Verder spreekt Hoornbeek achtereenvolgens over
exordium, propositio,partitio, tractatio partium singularum welke bestaat
uit explicatio, documenta en usus . De explicatio moet analytisch z i j n .
Is dit breed uitgewerkt en toegelicht, dan zegt Hoornbeek: "Twee zaken
resteren nog ter behandeling namelijk het leren vanuit de tekst of het
meedelen van de leer en de toepassing op het geweten der enkelingen, dat
is de aanwending; dus de leerstellige uiteenzettingen en de aanwend i n g e n " . De leer van de documenta krijgt ruime aandacht. Het documentum, het betoog of bewijs, het leerstellige, neemt in de preek een
belangrijke plaats in en kan direkt of in direkt uit de tekst worden afgeleid 55 .
47. VgL S. van der Linde in: Christelijke Encyclopedie 2 , DL III, blz. 513.
4 8 . , Concio est, actio sacra explicans Dei verbum, et applicans ad aedificationem
Ecclesiae, Sectio Prima § 2, p. 226 van de uitgave in 'Vetera et nova', die wij hier
gebruiken. T. Hoekstra a.w. blz. 118 spreekt over "zijn zuiver Gereformeerd standpunt". Ook S. van der Linde a.w. blz. 513, ziet Hoornbeek's werk als "een van de eerste
Ger. homiletieken".

49.

§2-§5.

50.

De tekst luidt: Ita concionari, nisi ab Ecclesia ad id vocato, a.w. § 6 p. 228.

51. §9p.229.
52. Sectio Secunda §5 p.238.
53. § 6-11. Opvallend is dat Hoornbeek te midden van zijn homiletische uiteenzettingen allerlei praktische voorbeelden geeft. Dit is o.i. een plus voor zijn homiletiek.
54. Duo supersunt, docere ex textu, & doctrinam intimare, applicare ad
singulorum conscientiam, Scusus; Documenta, & Usus, § 12 p. 243.
55. § 1 3 - § 30, p. 245-253. Het documentum wordt bij Hoornbeek als volgt
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Nu volgt de leer van de usus . Volgens 2 Tim.3:16 en Rom.l5:4 57
vormt het documentum de grond, de basis, voor de usus. Men kan ook
zeggen, dat het in de usus gaat om de applicatio of gevolgtrekking voor het
geweten, voor het hart. Wat in het documentum in het algemeen is
voorgesteld wordt in de usus op meest bizondere wijze, dat is op allerlei
gewetensgevallen toegepast. Hierbij verwijst Hoornbeek naar de visie van
W. Perkins en G. Amesius en konkludeert: "Usus en de toepassing van de
usus zijn voor ons hetzelfde; de usus zelf bestaat in de toepassing,
applicatio, of om het nog beter uit te drukken: Het leerstellige wordt in de
usus toegepast" 59 . Zo worden door Hoornbeek usus en applicatio gelijkgeschakeld. En gelijk het documentum uit de tekst voortvloeit, zo moeten
de usus, zo moet de applicatio, uit het documentum afgeleid worden 60 .
De usus deelt hij dan in in dogmatici en practici, die respektievelijk
betrekking hebben op fides en mores of met andere woorden op veritas en
pietas & praxis 61 .
De usus dogmatici worden onderscheiden in: I. Ad veritatis alicujus
certiorem penitorem instructionem, observationem vel confïrmationem. II.
Vindicationem. III. Erroris Confutationem62. De usus practici zijn ook
drieërlei: I. Ad informationem & directionem in praxi, II. ad admonitionem, adhortationem, dehortationem, reprehensionem, III. ad consolationem . Dit alles, de aanwending van de usus, wordt nader toegelicht
en met voorbeelden verduidelijkt. Bij de vermaning moeten de motieven
waarom, de middelen waardoor en de wijzen waarop de deugden in acht te
nemen zijn, worden genoemd^. Bij de waarschuwing moeten de zonden,
ondeugden, misstappen konkreet aangewezen worden, anders zullen de
mensen er niet door geraakt worden . De verborgen maskers moeten
ontdekt en de subtiele sluipwegen van de zondaars openbaar gemaakt
worden. De berisping moet vrijmoedig, wel verstandig, maar niet minder
omschreven: Documentum dicitur, doctrina, vel observatio doctrinae, axioma nempe
Theologicum, quod in textu observatum, doceri, ex eo producitur, atque porrö pro
concio tractatur, p. 243.
56. Sectio Tertia, p. 254.
57. Dezelfde teksten als Hyperius gebruikt voor zijn generaleer.
58. P. 254.
59. Usus & applicatio Usus nobis idem sunt; ipse usus in applicatione consistit &
propriè loquendo Documentum in usu applicatur, p.255.
60. § 2, van Sectio Tertia.
61. P. 256.
62. § 3 p. 256.
63. § 5 p . 257.
64. § 7 p. 258-260.
65. § 8en9p. 161sq.
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ernstig doorklinken in de preek . De vertroosting sterke de ziel tegen
geestelijke en/of lichamelijke rampen van dit leven . Zegeningen moeten
tot verheuging leiden. Zo spreekt het religieus-psychologisch element, al
wordt het nergens aangeduid en in hedendaags technisch-wetenschappelijke zin verwoord, hier sterk mee.
Na deze uiteenzetting over de usus gaat J. Hoornbeek spreken over
de signa, de kenmerken. Want, zo zegt hij, in de usus ontvangen de signa,
die de bewijzen, argumenta, van onze geestelijke staat zijn, een bizondere
plaats 68 . Verwezen wordt naar 1 Joh.l:6, 7; 2:3, 4, 5,9; 3:7, 10,14,19;
4:2, 6, 8, 13, 20; 5:2, 3. In de applicatio, als uitwerking van de usus,
krijgen derhalve de signa, de kenmerken, als argumenta, bewijzen, van onze
geestelijke status,een speciale aandacht! De liefde en het in acht nemen
van het gebod Gods zijn zeer betrouwbare tekenen, kenmerken, waaruit
wij de werkelijkheid van onze geestelijke stand kunnen afleiden69. Nu
moet men deze signa met het grootst mogelijke onderscheidingsvermogen
en met voorzichtigheid , en niet gemakkelijk of zorgeloos aanwenden,
want het is beslist geen kleine zaak een oordeel te vellen over iemands staat
71

en heil en de kenmerken daarvoor aan te wijzen' 1 . Jonge predikanten
laten dit toch eerder achterwege dan het niet solide en naar waarheid te
behandelen. Dit deel van de preek vereist een zeer rijp oordeel en een
gedegen praktijk. Hoornbeek waarschuwt er dan ook voor, dat de predikers
niet te veel kenmerken opdissen en er niet bij elke gelegenheid mee komen
aandragen, want daar is de zaak te ernstig en te heilig voor7 2 . Nu kunnen de
kenmerken van het geloof opgemaakt worden uit de aard van het geloof of
uit de oorzaken van het geloof, namelijk hoe het geloof ons ingeplant wordt,
of uit de effecten ervan. De laatste zijn het meest .betrouwbaar73.
Hoornbeek konkludeert dan: Daarom, hoe veiliger de kenmerken van deze
aard zijn, met des te meer genoegen moet u ze de hoorders op het hart
binden en verklaren; maar zie toe, dat ze betrouwbaar zijn, dat men er
onfeilbaar uit kan konkluderen tot zijn geestelijke staat .
Nu is het niet de dwingende eis, dat al de genoemde zaken van de,
66. P. 263.
67. § 10 p. 263.
68. P. 264: In hoc usus, ut quoque in usu observationis practicae peculiarem
locum habent Signa, quae sunt argumenta status nostri spiritualis.
69. ld.
70. ld: summo cum judicio ac cautione.
71. ld
72. ld
73. ld
74. ld
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documenta en van de ordo usuum, van de signa en hun aanwending in elke
preek op gelijke wijze moeten worden verwerkt. Men moet rekening houden
met de staat en de opbouw van zijn eigen gemeente. Sommige mensen
moeten over de waarheid, anderen en dat zijn de meesten over het
praktisch beleven ervan meer ingelicht worden, dezen moeten aangespoord, genen vertroost worden, en zo moet er in het bizonder gelet
worden op, wat de staat van de hoorders 75 vereist. In dit verband wijst J.
Hoornbeek op, wat mannen als W. Perkins, W. Teellinck, Bernardus en G.
Amesius geschreven hebben .
In de toepassing wil Hoornbeek dus met juist onderscheidingsvermogen aan de kenmerken van het geloof een plaats geven, waarbij men wel
degelijk rekening moet houden met de staat van de hoorders!
Met het oog op het houden van de preek komen nog aan de orde in
de homiletiek van Hoornbeek: memorisatie, meditatie en gebed, elocutie
of pronunciatie en gesticulatie77.
Zo heeft J. Hoornbeek getracht vanuit het gereformeerd beginsel
zijn homiletiek op te bouwen. Toch is hij niet geheel aan het scholasticisme ontworsteld, volgens T. Hoekstra , omdat hij de documenta als een
zelfstandig deel tussen de explikatie en de applikatie heeft ingeschoven en
de documenta voor de applikatie dominerend beschouwde. Zo komt de
applikatie niet regelrecht voort uit de explikatie, maar uit de daaruit
afgeleide documenta. Hierdoor worden explikatie en applikatie duidelijk
tot twee min of meer zelfstandige grootheden verheven! "Door het
handhaven van de bewijsvoering naast de explicatie van den tekst gaf hij
aan het dogmatiseeren in de preek vrije baan" 79 . Hierin staat Hoornbeek
ten achter bij A. Hyperius.
Ook viel ons op, dat Hoornbeek de genera van Hyperius, die hij wel
in de inleiding onder de bronnen noemt 80 , maar bij de behandeling van de
usus niet vermeldt81, gewijzigd heeft in de usus en dit is maar geen kwestie
van terminologie82, doch een wezenlijke verschuiving. Want hebben bij
Hyperius de genera betrekking op en een plaats in de behandeling van de
preekstof, de explicatio, en slaan ze bij hem op de tekstsoorten, bij J.
Hoornbeek krijgen de usus hun funktie in de applicatio en houden daar
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

P. 265: status Auditorum.
ld
§ 13 sq. p. 266sq.
a.w. blz. 120.
Ida.w. blz. 120.
§ 1 p. 225.
Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 120.
Ook A. Hyperius spreekt van usus, vlg. boven blz. 167.
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verband met de status auditorum! De indelingen c.q. onderscheidingen hebben zich van de explicatio, de tekst en zijn uitleg, verplaatst naar de applicatie), de hoorders en hun situaties.
Dit heeft doorgewerkt bij en is nader uitgewerkt door de volgende
nederlandse homileten, zoals J. Martinus, die de usus in verband brengt
met de hoofdfunkties van de menselijke psyche en ze derhalve onderscheidt in drie soorten, namelijk die betrekking hebben op het intellect, de
wil en de aandoeningen83.
3.3.3. KA. Lampe en zijn classes.
Aan het einde van onze schets van de homiletische visies en tegelijk
als sluitstuk van de tijd van de Nadere Reformatie en haar homiletische
bezinning ontmoeten we de homiletiek van F.A. Lampe .
Uit zijn dictaat over de homiletiek is het boek Institutionem
homileticarum breviarium ontstaan . Direkt al in het begin wordt het
uitgangspunt van zijn hele werk aangegeven. Lampe schrijft: "De
homiletiek is de heilige wetenschap van spreken in de publieke samenkomst, opdat de eer van God en de opbouw van de hele kerk bevorderd
wordt" 8 *.
Na deze inzet behandelt Lampe de keuze en de uitwerking van een
tekst. Bij de bouw van de preek staat hij bizonder stil bij het exordium 0 '.
Hij is voorstander van het dubbel exordium en maakt onderscheid tussen
exordium en introductio in textum , welke laatste weer wordt onder83. Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 121. Ook kan hier D. Knibbe genoemd, die van de
applicatio zegt, dat ze is nervosa et pathetica textus explicati ad speciales auditorum
usus accomodatio; aangehaald bij T. Hoekstra a.w. blz. 123.
84. We menen dat het niet juist is Lampe te typeren als de "ernstige Coccejaan"
zonder meer, zoals T. Hoekstra a.w. blz. 127 en S. v.d Linde in: Christelijke
Encyclopedie2, Dl. IV blz. 369 Ie kol., doen. We kunnen ons beter vinden in de
konklusie van G. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, blz. 105ev, "dat Lampe, die het
klimaat der 'Nadere Reformatie' mede heeft bepaald, een synthese tot stand gebracht
heeft van Coccejaans, Voetiaans en Cartesiaans denken, gestempeld door een eigen
practisch-piëtistisch-mystieke tendens, welke voornamelijk in de ontleding der bekering
tot uitdrukking komt".
85. Posthuum uitgegeven Lemgo 1742 en Groningae 1747, welke laatste uitgave
door ons is gebruikt
86. P. 1: Homiletica sacra est scientia in publica coetu verba faciendi, ut $oria Dei
& aedificatio totius Ecclesiae promoveatur. Opmerkelijk is dat in deze definitie alleen
maar sprake is van verba facere. T. Hoekstra a.w. blz. 128 meent dat dit "te algemeen
(is); niet voldoende blijkt, dat het Woord Gods inhoud is van de preek".
87. Cap.II, p. 9-13.
88. Cap. II p. 13sq. Dit is het onderscheid tussen 'inleiding' en 'toeleiding'.
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scheiden in remotio en propinquior. Onder de introductio propinquior
worden ook thema en verdeling opgenomen.
Heeft Lampe zo de bouw van de preek aangegeven, dan gaat hij
nader in op de explicatio 89 . Die moet textualis en analytisch zijn. De
excessief analytische methode wijst hij grondig af. De predikers moeten
het opsommen van allerlei afwijkende en mogelijke verklaringen van de
tekst(woorden) vermijden, evenals het breed uitleggen van allerlei dwalingen en het voorstellen van algemene waarheden. Hij wil niets weten van
geleerdheidsvertoon en het gebruik van vreemde woorden op de preekstoel, liefst gebruikte hij de termen, zinswendingen en woordspelingen uit
de Bijbel zelf. Zo gaf hij steun aan hen, die de 'tale Kanaans' verdedigen.
Apart spreekt F.A. Lampe over de verschillende genera textuum en
allereerst over die, welke meer algemeen zijn, namelijk textus dogmatici,
historici en profetici . Aan het eind van zijn homiletiek geeft hij een
praktisch schema textus dogmatici ad locum Coloss.I.1991. Ook handelt
Lampe over de gebeden, die de preek omringen . In cap.9 geeft hij
tenslotte aanwijzingen ten aanzien van de actio externa, het houden of
uitspreken van de preek en het optreden van de prediker, zijn gebaren, zijn
stem etc. 93 .
De applicatio acht Lampe zeer belangrijk. Ze is de ziel van de preek,
omdat door haar de P-plen, als het ware in de explicatio voorbereid, op het
doel gericht worden . Deze toepassing is nodig, omdat slechts weinigen
zelf in staat zijn de toepassing te maken. Voor een vruchtbaar gebruiken
van de toepassing is vereist een dubbele cognitio in de prediker: 1. Men
moet kennis hebben van de "praktische waarheden. . . speciaal van die,
welke de juiste grenzen aangeven tussen de natuur en de genade" 95 .
Hiertoe is aan te bevelen het lezen van ascetische literatuur, het spreken
met ervaren christenen en het doorzoeken van eigen hart. 2. De genoemde
Terecht is op dit dubbel exordium kritiek uitgeoefend en als onhoudbaar afgewezen,
o.a. doorW.A. Hengelen T. Hoekstra,zie: T. Hoekstraa.w. blz. 420ev.
89. Cap.IVp. 18sq.
90. Cap. Vip. 61-94.
91. P. 120sq.
92. Cap. VIII p. lOlsq.
93. P. llsq. VgL G. Snijders a.w. blz. 41ev. De prediker moet het hoofd rechtop
houden, het voorhoofd niet rimpelen, de ogen op de hoorders richten, tranen zoveel
mogelijk binnenhouden, de neus niet al te dikwijls snuiten. Voor de stem is
brandewijn en andere sterke drank schadelijk. Ook wordt het gebruik van snuiftabak
op de kansel afgekeurd.
94. Cap. V§ l p . 37.
95. § 1 p. 38: veritates practicae . . . praecipue illae, quae justos limites naturae &
gratiae constituunt.
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kennis zal voorts toenemen als wij rekening houden met "de verscheidenheid van gewoonten en condities. .. die onder de mensen, waarmee wij
omgaan, voorkomen 6 . Hiertoe is aan te bevelen het lezen van boeken,
die ons doen kennen de affecten en temperamenten van de mensen, verder
het frequent bezoeken van onze hoorders om hen te leren kennen in eigen
omgeving. 7 .
Tot de algemene vereisten voor een pittige toepassing rekent Lampe
vooral de eigen meditatie van de prediker, opdat de waarheid van de tekst
in rapport worde gebracht met de diverse staten van onze hoorders 98 . Ook
in de toepassing mag niets van buiten de tekst ingevoegd worden. Tenslotte
moet de applicatio de zeer speciale omstandigheden van de hoorders
honoreren 99 .
Onder de verschillende methoden van toepassing is die te preferen,
welke de toepassing volgens de verschillende delen van de explicatio niet
versplintert100.
Nu is elke toepassing of theoretisch of praktisch. De eerste is te
vinden in dogmatische teksten én in teksten die de pregnante waarheden
van onze confessie adstrueren en illustreren. De basis van de theoretische
toepassing ligt direkt in de tekst besloten. De basis van de praktische
toepassing echter moet uit de basis van de theoretische worden gevormd 101 . Onder de theoretische toepassing krijgt vooral de verdediging
van de waarheden der Schriften grote aandacht
.
In de applicatio practica moet grondig rekening gehouden worden
met "de diverse staten van de hoorders. . . . die bestaan uit onbekeerden en
bekeerden"!Q3. Lampe zegt hierover verder, dat men er niet zonder meer
vanuit moet gaan, dat dit onderscheid onder de hoorders steeds bekend is.
De kerkleden behoort men duidelijk te maken, dat het aantal harten, van
wie men weinig kan hopen, groot is; in waarheid zijn ze weinigen, ja slechts
enkelen. Men moet daarom de enkelingen zo toespreken, dat het verschil
tussen onze hoorders duidelijk wordt 10 .
96. § 1 p. 39sq.: varietas morum & conditionum... quae occurrunt inter
homines, quibuscum conversamur.
97. § 1 p. 40sq.
98. § IV sub/3 p. 41: cum diversis auditorum nostrorum statibus.
99. § IV sub 6 p. 41sq.
100. §Vp. 42sq.
101. § Vip. 43.
102. § IX-X p. 45sq.
103. § XI p. 46: diversas auditorum status. .. Illi constant ex non-conversis &
conversis.
104. § XI p. 46sq.
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De praktische toepassing begint hij de onwedergeborenen en behelst
duo genera usuum, namelijk berispingen of weerleggingen en aansporingen 105 . In de berispingen moet men rekening houden met meer
ernstige en meer geringe bedreven zonden bij de hoorders 106 . Ook moet
men omzichtig letten op de verschillende classes van zonden, die door
Lampe zelf nader worden aangegeven107. Ten aanzien van de aansporingen zegt hij: "Voor diverse klassen van zondaars zijn diverse aansporingen vereist
. We moeten vooral zulke harten opzoeken, die reeds
door de Heilige Geest bewogen zijn, die als het ware reeds openstaan,
opdat wij het zaad der wedergeboorte erin zullen strooien 109 . Zo wil
Lampe in de toepassing degelijk rekening houden met de verschillende
klassen van mensen in hun onherboren status en daarop zijn woord
afstemmen, zowel zijn woord van berisping als ook van aansporing.
Maar dit is niet minder het geval met de wedergeborenen, voor wie
een viertal usus geldt. Deze usus zijn gratulatio, reprehensio, hortatio &
consolatio, die men evenwel niet bij elke gelegenheid naar voren moet
brengen
. Men moet goed letten op wie een tekst slaat, op onwedergeborenen of op wedergeborenen. Alleen voor de wedergeborenen geldt de
gratulatio etc. Dat deze wedergeborenen of opbeurend of berispend, aansporend of vertroostend moeten worden toegesproken, ligt in het feit dat
onder hen onderscheiden moet worden tussen bekommerden, zwakgelovigen, overtuigden, bevestigden enz.
.
Tenslotte eindigt de applicatio met een conclusio, welke kan bestaan
119

uit een troostwoord of een laatste aansporing
.
We kunnen F.A. Lampe terecht noemen een voorstander van het
'onderscheidenlijk' preken. Het hoofdaccent van de preek ziet Lampe
liggen in de applikatie, waarin de tekstwaarheid wordt aangewend op de
verschillende staten van de hoorders, waarbinnen ook hun onderscheiden
klassen een plaats ontvangen. Er is zelfs een schema in de toepassing
aangebracht door Lampe, daar eerst de onwedergeborenen in de volgorde
van berisping en aansporing moeten worden gesproken en daarna de
wedergeborenen in gratulatio, reprehensio, hortatio & consolatio. Het is
105. §XIIp. 48.
106. § XIV p. 49sq.
107. §XVp. 50sq.
108. § XXII p. 55: Pro diversis peccatorum classibus, diversas hortationes
requiruntur.
109. P. 54sq.
110. § XXIII p. 55.
111. § XXIV-§ XXIX
112. §XXXp. 60sq.

178
een bepaalde weg die men doorloopt binnen de status en via de onderscheiden classes
. "Prediken is volgens hem naar II Tim.2:15 een geestelijke snijkunst, die zoo beoefend moet worden, dat bekeerden en onbekeerden, in hun verschillende schakeringen, op een bizonder geëigende
wijze worden aangesproken en vermaand. De vermaningen aan onbekeerden moeten verschillend luiden, al naar mate men met onwetenden,
naamchristenen, huichelaars of overtuigden te doen heeft"114Bij F.A. Lampe zijn centraal komen te staan de classes et status
auditorum, waaraan én de genera én de usus ondergeschikt en dienstbaar
gesteld worden. De bij de voetianen, als vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie, gebruikelijke indeling van de hoorders vindt bij Lampe
volledig en schematisch zijn neerslag in de homiletiek!
3A.Konklusies.
Wanneer we nu onze analyse in homileticis overzien, vallen ons de
volgende grote lijnen op:
De genera van A. Hyperius, centraal in zijn homiletiek, zijn een
explikatieve categorie; ze funktioneren ten aanzien van de uitlegging van de
tekst.
De usus van J. Hoornbeek zijn een applikatieve categorie en funktioneren vanuit het documentum en zijn geaard op de situaties van de
hoorders.
De applicatio in Lampe's homiletiek vormt niet alleen het belangrijkste deel daarvan, maar is ook geheel beheerst en gestruktureerd door de
status et classes van de hoorders.
De klassifikatiemethode, in praktijk bij de voetianen als typische
representanten van de stroming der Nadere Reformatie, vindt zijn wetenschappelijk-verantwoorde neerslag in F.A. Lampe's homiletische publikatieH5.
Dit brengt ons tot de konklusie dat de klassifikatiemethode eorder
113. Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 127ev.: "Voor Lampe is het christelijk leven in
hoofdzaak een proces van een, door vele slingeringen heen, tot zekerheid komen van
zijn deelgenootschap aan de goederen des heils. . . Door de prediking worden de
mensen in vakjes ingedeeld en de toepassing loopt steeds naar hetzelfde schema,
zooals wij het thans bij sommige predikers in Nederland nog kennen: onbekeerden,
bekommerden en bevestigden". VgL G. Snijders a.w. blz. 108; H. Heppe, Geschichte
des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande,
S. 238.
114. Ph. J. Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 66.
115. Vgl. H. Jonker, En tóch preken, blz. 112.
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in de praktijk, al of niet gestimuleerd door Hoornbeek's usus-methodiek,
te bespeuren valt dan in de theorie. Hiermee verifiëren we J. Hartog's visie.
Niet de theorie heeft de praktijk van de prediking en de klassifikatiemethode bepaald, maar omgekeerd!
Er moet wel een chronologische ontwikkeling van genera via usus
naar classes gekonstateerd worden met T. Hoekstra, maar dit is nog geen
homiletico-logische ontwikkeling. Al zou dit wel te verdedigen zijn ten
aanzien van de progressie van genera naar usus — Hoornbeek zet de genera
van de preekstof om in gelijke usus van de aanwending van de preekstof op
de hoorders — zulke voortschrijding is er niet te konstrueren uit ons
overzicht ten aanzien van de weg van usus naar classes. Want bij Lampe
worden de usus bewaard, alleen ze worden nu toegepast op de status et
classes auditorum, die tevoren zijn gecreëerd!
Nu duidelijk is, dat de in de praktijk der prediking gebruikelijke
klassifikatiemethode n*pt uit de homiletische instrukties is weggelopen,
dringt temeer de vraag, waar zijn eigenlijke oorsprong ligt. Dat is de vraag
naar de herkomst van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de
Nadere Reformatie. Hierover gaat het nu volgende onderdeel van onze
studie.

Hoofdstuk IV
Herkomst en nawerking van de klassifikatiemethode binnen
de prediking van de Nadere Reformatie.
1. Invloeden.
Nadat we in het voorafgaande onderzoek het hele veld van de
prediking en bizonder van de klassifikatiemethode binnen deze prediking
van de Nadere Reformatie hebben overzien en in kaart gebracht, worden
we nu gedrongen na te gaan door welke invloeden deze kerkhistorische
stroming in ons land moest komen tot zulke predik wij ze.
Van twee kanten werd de Nadere Reformatie hiertoe gedreven. In
de eerste plaats vanuit een neo-scholastiek-wetenschappelijke benaderingsmethode in de theologie en wel met name in de interpretatie van de
Schriften, welke speciaal onder de voetianen gangbaar was. Vervolgens
vanuit een zich almeer opdringen van de mystieke stroom der christelijke
religie, welke zich juist na de periode van de orthodoxie in Nederland met
kracht liet gelden en alweer door de voetianen werd gehonoreerd.
Aan beide invloeden willen we achtereenvolgens aandacht schenken
om zo te komen tot een globale inventarisatie van de herkomst van de
klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie.
1.1. Invloed vanuit de scholastiek: samenhang met de na-reformatorische Schriftinterpretatie.
Wie nauwkeurig let op het Schriftgebruik onder de mannen van de
Nadere Reformatie, ontdekt een bepaalde manier van behandeling, interpretatie en verwerking van de bijbelteksten, welke haar wortels heeft in de
na-reformatorische orthodoxie. C. Graafland heeft er in een ander verband
opgewezen, dat we de Nade re Reformatie niet kunnen beschouwen zonder
de verbondenheid aan de gereformeerde orthodoxie1. Dit geldt ook, waar
het hun Schriftgebruik betreft. Het na-reformatorische Schriftgebruik
vormt de achtergrond voor de eigen aard van de prediking en speciaal voor
de klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie. Dit zal
ons nog duidelijker worden als we hun Schriftgebruik vergelijken met dat
bij de coccejanen van diezelfde tijd. Hierbij begeven we ons op het vlak van
1. Vgl. De Gereformeerde orthodoxie en het piëtisme in Nederland, blz. 466 vv.,
Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 12, 26; C. v.d. Woude, Op de
grens van Reformatie en Scholastiek, blz. 5.

182
de hermeneutik, die "de leer van het verstaan" is en "de regels (geeft) voor
de uitlegging van een tekst" 2 .
In de na-reformatorische orthodoxie ging het bij uitstek om een
algemene konsolidering van het werk van de hervormers. Dit koncentreerde zich o. a. rond de Schriftbeschouwing en -hantering. "Op suiwer
teologiese gebied het hierdie konsolideringsproces veral tot openbaring
gekom in die strewe na 'n metodies-sistematiese ontvouing van die grondstellinge van die reformatoriese protes. Die produktiewe aktiwiteit en
skeppende oorspronkelikheit wat kenmerkend was van die hervormers se
herontdekking van Skrif as lewende Evangeliewoord, het tans plek gemaak
vir die meer slaafse bewerking en verdediging van die oorgelewerde teologiese erfenis"3. Juist in deze tijd werd begrijpelijk de aandacht toegespitst
op "die vormgewing en denkende deurdringing van die religieuse inhoude
wat deur die reformasie op 'n meer onbevangene wyse na vore gebring is.
Vir die praktyk van die teologiese bedrywigheid het dit beteken dat die
swaartepunt hiermee verskuif het van die Skrifeksegese na die dogmatiek,
terwyl die aandag van die dogmatici self in 'n toenemende mate opgeëis is
deur formele gnoseologiese en metodologiese probleme" .
Door al de dogmatische geschillen bij de luthersen en tussen de
luthersen en gereformeerden, tussen de remonstranten en de contraremonstranten werd een verdere levendige ontwikkeling van de reformatorische Schriftvisie en -uitleg belemmerd, daar "de eisch van de analogia
fidei wat te zeer als confessioneele binding werd verstaan en in praktijk
gebracht, als onderworpenheid aan de Confessie", aldus S. Greydanus ,
welke confessie uit de Schriften was afgeleid en als ware gereformeerde
leer vastgesteld. In ons land beschouwden velen het werk van de synode
van Dordt 1618/19 op deze wijze6. L. Berkhof konkludeert dan ook ten
aanzien van het tijdvak 1600 -1750, dat praktisch het karakteristieke van
de exegetische arbeid was "dat men zijn Schriftverklaring stelde in dienst
van zijn dogmatische systeem.. . . Zulk een periode was natuurlijk niet
bijzonder geschikt voor een zuivere, onbevooroordeelde uitlegging der
Heilige Schrift. Men ging hoofdzakelijk tot de Schrift, om daar te vinden,
wat men in zijn Confessie had uitgesproken. De exegese verliep in een
zoeken naar dogmatische bewijsplaatsen"7, hoewel men theoretisch vast-

2.
3.
4.
5.
6.
7.

W. H. Velema, Aangepaste Theologie, blz. 16.
H. W. Rossouw, Klaarheid en Interpretasie, blz. 271.
Ida,w,blz. 271.
Schriftbeginselen ter Schriftverklaring, blz. 193.
Vgl. R.B. Evenhuis a.w., DL III blz. 113.
Beknopte Bijbelserie Hermeneutik, blz. 28.
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hield aan de grondgedachte van de hervorming: scriptura sui ipsius interpres.
Er kunnen bepaalde faktoren aangewezen worden, die dit Schriftgebruik hebben bevorderd. Daar is de heftige polemiek, die in deze periode
werd gevoerd en moest gevoerd worden tegen andersdenkenden8, waardoor men gedwongen werd tot scherpe formuleringen, duidelijke definities, dwingende en sluitende bewijsvoering, in één woord tot systematische
uiteenzetting van de rechte leer der Schriften. Doch hoe zou men zulke
uiteenzetting kunnen geven zonder gebruik te maken van een wetenschappelijke methode, die voor dit doel juist geschikt en in deze tijd (nog)
algemeen aanvaard en gangbaar was! Nu was de wetenschappelijke methode van die dagen wezenlijk bepaald door het aristotelisch wetenschapsbegrip, zoals dit door de middeleeuwse scholastiek gemodifieerd was .
Aristoteles, die door de reformatoren buiten de deur was gezet, werd dan
ook door een achterdeurtje kort daarop weer binnengehaald . We zien
gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw een herleving van het
"Aristotelisme als protestantse skoolfilosofïe"
ontstaan. In het vervolg
bepaalde de scholastiek de wetenschapsbeoefening op de protestantse
universiteiten en akademies . De neo-scholastiek werd de algemene
wetenschappelijke benaderings- en behandelingsmethode van deze tijd en
zette ook een stempel op de vormgeving van de Schriftuitlegging en de
prediking, vooral binnen de kringen van de voetianen, die in navolging van
hun meester G. Voetius
deze methode hanteerden. De neo-scholastiek
8. Vgl. S. Greydanus a.w. blz. 195; H.W. Rossouw a.w. blz. 272, die vooral
spreekt over de polemiek met Rome als de voornaamste tegenstander, vgl. Klare
wijn, blz. 30, 32; A. Ypey a.w. DL VIII blz. 113ev; A. Kuyper jr., Johannes
Maccovius, blz. 105, die de polemiek met de roomsen, socinianen en anabaptisten
noemt; vgl. ook wat wij schreven op blz. 50 ev. Zie ook G.P. Hartvelt, Over de
methode der dogmatiek in de eeuw der Reformatie, blz. 126.
9. Zie voor de ontwikkeling van de scholastiek binnen de theologie, A. Kuyper jr.
a.w. blz. 105w.
10. Vgl. R.B. Evenhuis a.w. D1.III blz. 115.
11. H.W. Rossouw a.w. blz. 273. Vgl. A. Ypey a.w. DL VIII blz. 113ev, waar hij
het heeft over "scholastiekerij".
12. Vgl. H.E. Weber, Die philosophische Scholastik des deutschen Protestantismus
im Zeitaiter der Orthodoxie, S. 11, 27ff, 35; C. v.d. Woudea.w. blz. 16: "Omstreeks
1625 is Aristoteles aan alle universiteiten weer de dominerende autoriteit", J.
Huizinga, Nederland's beschaving in de 17de eeuw 3 ,blz. 82.
13. Vgl. voor het feit, dat G. Voetius de scholastieke methode hanteerde, blz. 74;
J. Moltmann, Zur Bedeutung des Petrus Ramus für Philosophie und Theologie im
Calvinismus, S.296; A. Kuyper jr. a.w. blz. 121, 199, 202vv, 207; R. Bijlsma,
Schriftuurlijk schriftgezag, noemt hem "de grootmeester der calvinistische
scholastiek", blz. 37.
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werd de methode, "waarin die logiese en metafïsiese fundering van die
reformatoriese teologie met 'n angstvallige ywer vir distinctiones nagestreef
is" 1 4 . "Dienstvolgens werd weder de sijstematische Theologie eene wetenschap, vol niets beduidende onderscheidingen, ingewikkelde verklaaringen,
gekunstelde bewijzen, waarmee men haar voor de hervorming doormengd
had g e z i e n " . Men wilde de kontinuïteit met de inhoud en de boodschap
van de reformatorische verkondiging bewaren, maar in eigentijdse denkvormen. Dat wil zeggen: in scholastieke denkvormen. Eén van de eigenschappen van de aristotelisch-scholastieke benaderingsmethode is nu het
proces van objektivering door abstraktie en logisering, door vorming van
logische oordelen en geordende proposities, waardoor de juiste kennis van
de zaak zou ontstaan . In het scholasticisme bewoog het denken zich
"meer in het formeele dan in het materieële" .
Dit werd nu ook op de behandeling en verwerking van de Bijbel
toegepast. Met allerlei gevolgen. Het is noodzakelijk deze gevolgen goed in
ogenschouw te nemen, opdat duidelijk zal worden, waartoe dit huwelijk
met de scholastiek, in de Nadere Reformatie voltrokken , de gereformeerden zou brengen. We noemen als gevolgen:
a.

b.

c.

Uit de Heilige Schrift werd op scholastiek verantwoorde wijze en in
scholastieke vormgeving een eigen, afgerond, wel gedefinieerd
systeem van kerkelijke leer getrokken en vastgesteld19.
Aan deze leer werd in het vervolg de uitlegging van de Schriften
onderworpen en genormeerd. De dogmatische bezinning verliest
haar dienstknechtsgestalte en wordt almeer heerseres20. Zo kon ook
een dogmatisch vastgestelde heilsorde gaan funktioneren als hermeneutisch principe in Schriftuitlegging en -toepassing21.
De reformatie had het pro-nobis-karakter van de openbaring ontdekt
en de 'Zugehörigkeit' van de konkrete mens tot Gods eenmalige
openbaringshandelen aan Israël en in Jezus Christus gesteld. Dat
wilde zeggen, dat verklaring en toepassing ineengestrengeld en

14. H.W. Rossouw a.w. blz. 275; vgl. J. van Genderen, Herman Witsius, blz.
210ev.
15. A. Ypey a.w. Dl. VIII, blz. 113ev; vgl. ook blz. 297, 384w.
16. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 276 -281.
17. A.W. Bronsveld, Oorzaken der verbreiding van het Rationalisme in ons land
sinds de laatste jaren der vorige eeuw, blz. 11 noot 1.
18. Vgl. C. Graafland, a.w. blz. 28; W. Balke, De eigen wijs, blz. 33.
19. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 285ev, 288ev, 291; C Graafland a.w. blz. 23.
20. Vgl. id a.w. blz. 290, 297; R.B. Evenhuis a.w. Dl. III blz. 115.
21. Vgl. C. Graafland, De Gereformeerde orthodoxie en het piëtisme in Nederland, blz. 274, 278.
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d.

e.

wezenlijk saamgebonden waren, dat Gods belovend spreken en het
menselijk gelovig aanvaarden in een levend geheel werden gezien en
gehouden. De na-reformatorische Orthodoxie en in haar spoor de
Nadere Reformatie haalden, door de scholastieke wetenschapsbenaderingsmethodiek gedreven, beide grootheden uit elkaar.
Daarom kan hier gesproken worden van een isoleringsproces, van
gespletenheid en dualisme, en van desintegratie22. Er ontstond een
scheiding tussen voorgestelde leer en doorleefde bevinding, tussen de
sprekende God en de horende mens. Hiermee hangt samen de splitsing
en afzonderlijke behandeling van de explicatio en de applicatio, in
de Orthodoxie begonnen23 en in de Nadere Reformatie normaal
gangbaar geworden . Het pro-nobis-karakter verdwijnt almeer uit
het sprken van de openbaring en wordt ingeruild voor een algemene
zijnsbetrachting met geabstraheerde, geobjektiveerde grootheden:
Goden de mens 25 .
De Orthodoxie nu had met de scholastieke methode vooral de
aandacht gericht op de uitlegging van de Schrift en op de uiteenzetting van de uit haar getrokken rechte leer, waaruit het direkte
rapport met de mens, de lezer, hoorder en belijder, was uitgekapt.
Deze uitlegging en uiteenzetting werd op gangbare wijze als volgt
gegeven: verklaring van de woorden en zaken (analytisch), opstelling
van de tegenwerpingen, verdedigingen en bewijsvoeringen. Dit werd
in de Nadere Reformatie en haar prediking zonder meer overgenomen. Vandaar dat bij J. Hoornbeek bijvoorbeeld het documentum
zo'n gewichtige funktie vervulde. Er was dus een toenemende anatomisering van de openbaringswaarheid aan de gang .
Dit leverde echter een vervreemding en vereenzaming op van de
mens. Zijn persoonlijk heil en zijn persoonlijke doorleving kwamen
hierbij niet meer ter sprake 27 , terwijl deze mystiek toch legitiem tot

22. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 281vv; C. Graafland, Verschuivingen in de
Gereformeerde Bondsprediking, blz. 26; W. Balkea.w. blz. 33, 35, 37; W. Aalders, De
grote ontsporing, blz. 87ev; S.v.d. Linde, Mystiek en bevinding, blz. 92.
23. Vgl. J. Konrad, Die evangelische Predigt, S. 78, 84.
24. Vgl. J.G. Woelderink, Was de Reformatie een vergissing? , blz. 37.
25. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 287, 293. Vgl. wat we op blz. 197ev. uiteenzetten over F. A. Lampe, die in zijn 'snykonste' ook de beide grootheden, verklaring
en toepassing, openbaringswaarheid en heilsdoorleving, eik afzonderlijk wil benaderen
als twee gelijkberechtigden.
26. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 289; J. Konrad a.a.O.S. 80ff; W. Balke a.w. blz.
33, waar hij zegt: "In de plaats van het levend getuigen trad het verstandelijk
uiteenrafelen en eindeloos onderscheiden in begrippen".
27. Vgl. blz. 36 ev.
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het heil behoort. Met klem begonnen de mensen aandacht hiervoor
op te eisen. En het was met name de Nadere Reformatie die deze
roep en vraag uit de nood opving en ter harte nam. Zij ging als geen
ander in die dagen het accent leggen op het menselijk doorleven, op
de persoonlijke ervaring en het individuele geloofsleven28, dus op de
tweede categorie in het isoleringsproces. Maar ze deed dit met de
wetenschapsmethode, die haar eigen was. Zo werd de scholastieke
benaderings- en ontledingsmethodiek ook gericht op het mystieke
leven van mensen. Deze mensen werden in hun relatie tot en in hun
konfrontatie met de heilsopenbaring van God eerst geabstraheerd en
daarna geanalyseerd en geanatomiseerd. Zo werden de kerkdienaren
van de beweging der Nadere Reformatie naast anatomisten van de
tekst ook anatomisten van het menselijk hart 29 en dit alles kreeg in
de prediking zijn neerslag.
Een nadere toespitsing ontvangt deze stellingname door de controverse tussen J. Coccejus en G. Voetius, waar het hun Schriftbeschouwing,
-uitlegging en -toepassingbetreft.
G. Voetius staat ir de traditie van de na-reformatorische Orthodoxie. Daarom vinden we bij hem een sterk accent op de rechte leer, haar
uiteenzetting en verdediging. Doch er komt een aspekt bij. Dit is de
aandacht voor het mystieke element van de gereformeerde religie . Mede
door zijn kontakten met de engelse en schotse puriteinen gingen zijn ogen
hiervoor open . Voetius wil óók recht laten wedervaren aan de mens met
zijn beleving en ervaring, met zijn geestelijke staat en stand. Enerzijds gaat
het hem om de wacht bij de tekst van de openbaring en anderzijds om
ruimte voor de hóórder(s) van de openbaring. Ze vormen bij hem twee
uiterst belangrijke, min of meer zelfstandige, tegenover elkaar staande
grootheden. Zo begonnen bij G. Voetius rechtzinnigheid en bevindelijkheid hand in hand te gaan. En hij bewerkte ze met de scholastieke
methode, welke zorgde voor de ontleding zowel van de tekstwaarheid als
van de waarheid des harten, waarbij de mystiek de deuren naar de laatste

28. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 295, vooral noot 62; Klare wijn, biz. 40.
29. Vgl J. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde, blz. 98; J. van Genderen
spreekt over "geestelijke internisten", De Nadere Reformatie, blz. 9. Hieruit ontstond
later de onderscheiding tussen voor- en onderwerpelijke prediking, vgl. H. Visscher,
Het mystieke element in de bediening des Woords, blz. 21.
30. Vgl. A. Kuyper jr. a.w. blz. 240ev; W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus
in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis, S. 84.
31. Zie blz. 75.
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waarheid opende en het materiaal voor haar ontleding aandroeg32. Zo is
Voetius geworden de kampvechter voor de aristotelische scholastiek in de
theologie33 en tegelijk de stimulator voor een herleving van de aandacht
voor het mystieke leven in de beweging van de Nadere Reformatie 33a . Zo
vinden we bij de voetianen zowel het verschijnsel van de letterlijke verklaring als van de geestelijke verklaring van de tekstwoorden, zowel van de
ontleding in de uitlegging der Schriften als ook van die in het klassificeren
van de hoorders .
Tegenover de overheersing van de exegese door de dogmatiek en
scholastiek kwam reaktie van de zijde van J. Coccejus , die onder invloed
van de filosofie van Petrus Ramus stond 36 , die zich almeer verzette tegen
een star en objektivistisch christendom. "Der Ramismus war in seiner
Negation: 1. die christlich-platonischer Überwindung des renaissancepaganistischen Aristotelismus, 2. die humanistische Überwindung der
aristotelischen Scholastik"37. Verwierp Coccejus het scholasticisme, zijn
eigen theologie liet hij bepalen door het zogenaamde foederalisme.
Coccejus maakte de Schrift los uit de overheersing van de neo-scholastieke
denkmethode, vormgeving en ontleding en ijverde krachtig voor de zelfstandigheid van de exegese38. Coccejus verhief als theologisch motto voor
Schriftbeschouwing, -benadering en -uitlegging de regel: Omnis sermo
ecclesiae revera nihil aliud est, quam exhortatio ad quarendum Deum et
verbum eius. Nulla lex est, quae jubeat eum, qui sequitur, esse contentum
eis, quae priores cogitaverint. Imo, profectus ecclesiae promissus est . Zo
32. Vgl. P. Hofstede de Groot in: Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland,
Dl. II, blz. 185w; R.B. Evenhuis a.w. Dl. III blz. 208; A. v.d. End, Gisbertus Bonnet,
blz. 86; C. Graafland, De zekerheid van het geloof, blz. 150, 156.
33. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 276 noot 17; A.C. Duker, Gisbertus Voetius, DL
IIblz.235.
33a. Vgl. S. v.d. Linde a.w. blz. 92, waar hij zegt: "Hij paart immers een mystiek
bevindelijk levenspatroon aan een scholastisch opgezette dogmatiek, die hij samen als
eenheid bedoelt."
34. Vgl. J. Hartog a.w. blz. 78ev.
35. Vgl. G. Schrenk, Gottesreich und Bund, S.VIII, die spreekt van "eine antischolastische Theologie" bij Coccejus. Zie over J. Coccejus: J. Reitsma a.w. blz.
324 -331; E.F. Karl MüUer, Coccejus, S.186ff.
36. ,Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 276 noot 17; J. Moltmann a.a.O.S. 296uf, 317uf;
C.v.d. Woude a.w. blz. 14w.
37. J. Moltmann a.a.O. S. 317.
38. Vgl. A. v.d. End a.w. blz. 86; S. Greydanus a.w. blz. 195vv; J. Hartog a.w. blz.
76ev; C. Graafland a.w. blz. 157 aant. 1; J. Reitsma a.w. blz. 327; P. Polman,
Godsdienst in de Gouden Eeuw, blz. 19; F.E. Daubanton, Geschiedenis der beoefening van de didaktiek des Nieuwen Verbonds, Dl. I. blz. 49 -5 2.
39. In: Summa theologiae, praefatio; vgl. E.F. Karl MüUer a.a.O.S. 189.
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ging Coccejus aan het werk om, bevrijd van alle andere autoriteiten, de
eigen zin en leer van de Heilige Schriften op te sporen en die te verheffen
tot enige gids bij het onderzoeken en behandelen van de religieuze waarheden. Hij was er fel tegen, dat scholastieke termen, methoden en distincties via de collegezalen op de kansel en in de preken terechtkwamen40.
Voor hem werd daarmee een wezensvreemd element toegevoegd aan, zelfs
overheersend voor het eigen spreken van de Schriften en voor haar verkondiging. Hij stelde als hermeneutische regel: ld ergo significant verba,
quod possunt significare in integra oratio, sic ut inter se conveniant.
Significatio sumenda est non ex aliqua potestate singulorum verborum, aut
phraseos alicuius, aut enunciationis alicuius, sed ex tota compage
sermonis .
Het was Coccejus dus te doen om de 'tota compages sermonis', om
het verklaren van de schrijver uit diens eigen woorden en om de verklaring
van die woorden uit hun eigen verband . Hij wilde een theologie, die
meer direkt uit het Schriftwoord zelf was afgeleid en zich bij dat Schriftwoord aansloot. Uit de Schriften nu leidde hij zijn foederaal-theologie af
met een profetisch-heilshistorische uitlegging43. Maar het opzoeken van de
eigen lijnen der Schriften en het telkens weer aanwijzen van de ontdekte
gang van de heilsopenbaring kostte Coccejus en de zijnen veel tijd. Het is zelfs
de vraag, of zijn foederaal-theologische exegese niet een nieuwe autoritas
werd in de Schriftuitleg , wat te vermoeden valt uit o.a. de soms zeer
gedwongen "maszlose Typologie 5 , vooral ten aanzien van de uitleg van
het Oude Testament . In de prediking werd, als gevolg van dit alles,
zoveel accent gelegd op en zoveel tijd uitgetrokken voor de historische
en/of typologische foederaal-exegese, dat er voor de toepassing haast geen
ruimte overbleef. Dat hiertegen vanuit de hoorders verzet kwam, is zeer
begrijpelijk47, en deze kritiek vond weerklank onder de ernstige cocce40. Vgl. G. Schrenk a.a.O.S. 22uf.; J. Hartog a.w. blz. 77; A. Kuyper jr. a.w. blz.
226vv.
41. J. Coccejus, Opera Omnia, torn IX, Sanctae Scripturae Potentia demonstrate,
cap. XXI, 7. Vgl. L. Berkhof a.w. blz. 29.
42. Vgl. G. Schrenk a.a.O.S. IX; I. Boot, De allegorische uitlegging van het
Hooglied, voornamelijk in Nederland, blz. 262.
43. Vgl. id a.w. blz. 261, 291; J. Reitsma a.w. blz. 327, 387ev.
44. Vgl. G. Schrenk a.a.O. S. 21 uf; R.B. Evenhuis a.w. Dl. III blz. 117, 141ev; R.
Bijlsma a.w. blz. 292 spreekt over "een even grootse als eenzijdige (curs. van mij, T.B.)
ordening van de schriftinhoud... in zijn foederaaltheologie."
45. Vgl. E.F. Karl Muller a.a.O.S. 191.
46. Vgl. A. Ypey a.w. Dl. VIII blz. 114ev.
47. Vgl. J.J. van Oosterzee a.w. Dl. I blz. 188; A. Ypey a.w. Dl. VIII blz. 304ev,
385vv; R.B. Evenhuis a.w. Dl. III blz. 136.
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janen, die daardoor in de buurt van de voetianen kwamen, hoewel vanuit
een ander startpunt.
Zo hebben Coccejus en de zijnen het isoleringsproces van Schriftinhoud én 'Zugehörigkeit der Hörer' gestimuleerd door hun accent op en
hun voorkeur voor de eerste grootheid. De korrektie hierop bij de
voetianen greep echter niet terug naar de visie van de Reformatie met haar
correlatie van openbaring en geloor 8 , maar verloor zich in de opstelling
van wat meer accent op de tweede grootheid. Dit betekende voor de
voetianen een stimulans om hun toepassing en daarin hun klassiflkatiemethode verder uit te bouwen via de synthetor Lampe! Deze heeft
getracht de heilshistorische uitlegging van de Bijbel te kombineren met de
heilsordelijke toepassing op de verschillende staten en standen van de
hoorders.
1 .Unvloed vanuit de mystiek: samenhang met de laat-middeleeuwse
mystieke onderstroom.
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden, dat een doorgevoerd scholastiek systeem een mystieke opwelling als pendant met zich
meebrengt. Dit blijkt in de Nadere Reformatie werkelijk het geval te zijn.
In deze beweging komt de mystieke stroom weer door .
Gelijk we zagen was er in de middeleeuwen een herleving van de
mystiek te konstateren 50 , die ook doorwerkte in de laat-middeleeuwse
prediking, zoals o.a. duidelijk bij de volksprediker J. Brugman aan het licht
kwam5 .
In de eerste tijd na de Reformatie, tijdens de Orthodoxie in het
bizonder, scheen de mystiek, nu en dan soms uitwassend tot mysticistische
stroom 52 , van de christelijke religie langzaam te verzanden. Doch dit was
slechts schijn. Ze bleef als onderstroom zich handhaven en brak juist ten
tijde van, er kan zelfs gezegd: als uiterste reaktie op een starre en verstarrende neo-scholastieke dogmatiek, verrationaliseerd christendom en
verdorde prediking, weer met kracht door. Ze eiste weer volop de aandacht
48. Vgl. H.W. Rossouw a.w. blz. 295ev.
49. Vgl. S. v.d. Linde a.w. blz. 94ev; W.J. Aalders, Mystiek, blz. 264 ev.
50. Zie: Hoofdstuk I 1.1.blz. 13; W.J. Aalders, Mystiek, blz. 204vv; J. de Boer, De
verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie, blz.
18; A. Kuyper jr. a.w. blz. 236ev.
51. Zie: Hoofdstuk I 1.2. blz. 23.
52. Vgl. voor het verschil en de relatie tussen mystiek en mysticisme in het
algemeen, H. Visscher, Het mystieke element in de bediening des Woords, blz. 7vv.,
en op het terrein van de christelijke religie bizonder a.w. blz. 9vv, 22ev.; W.J. Aalders
a.w. blz. 36w.
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en de honorering op en kreeg die ook. Met name in en door de Nadere
Reformatie54.
Hierin duikt ook naar boven het verschijnsel van aktie en reaktie in
de wisselwerking, konkurrentie en polarisatie van verstand en gemoed. Na
een periode van overheersing van de ratio in de theologie (de Orthodoxie) en
de prediking (dogmatisch-polemische prediking) ontstond weer de behoefte aan en de aandacht voor het gevoel, voor de innerlijke mens en zijn
bevinding, voor de mystiek in theologie en prediking. We vonden deze al
enigszins in de doperse prediking van dezelfde periode 55 , maar ze komt
helemaal door bij de voetianen, ernstige coccejanen en lampeanen. Zo is
er een tegenstroom tegen de stroom van het rationalisme. Beide stromingen vinden we dooreengemengd, gekombineerd terug in de prediking van
de Nadere Reformatie met haar ontleding van het innerlijke zieleleven van
de hoorders.
Men zag in de Nadere Reformatie deze tegenstroom, die men weer
ruim baan wilde geven, als geestelijke konsekwentie van de Reformatie.
Men legde nadruk op de praxis pietatis, op het beleven van de beleden leer
zowel op het terrein van de kerk en de staat alsook in het vlak van het
persoonlijke leven in een doorvoelde, ervaren en ondervonden verhouding
tot God en in de genoten bearbeiding van de Heilige Geest, uitmondend in
een innig doorleefde bruidsrelatie met Jezus Christus . In dit geval
kunnen we spreken van christelijke of trinitarische mystiek 57 , waarbij het
gaat om "de persoonlijke bevinding van de trinitarische Openbaring" of
om "een persoonlijke geloofsvereeniging met den Drieèenige", gelijk

53. Vgl. D.A. Vorster, Protestanse Nederlandse Mystiek, blz. 280; C. Aalders,
Spiritualiteit, blz. 110; C.W. Roldanus, Zeventiende-eeuwse geestesbloei, blz. 83.
54. Vgl. P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste
helft der zeventiende eeuw, blz. 170, die er op wijst, hoe G. Voetius de verbindung
legt met de middeleeuwse mystiek. Dit is ook en nog sterker het geval met J. van
Lodenstein, vgl. I. Boot a.w. blz. 177; M. J. A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn
analogieën, blz. 137; A. Ypey a.w. Dl. VIII blz. 305w. Vgl. ook C. Graafland,
Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 25 ev.; A. v.d. Meiden, De
zwarte-kousen kerken, blz. 90; P. Polman a.w. blz. 33w.; F.E. Stoeffler, The rise of
evangelical pietisme, p. 2, 15, 118, ziet hier relaties met "long traditions of piety" en
denkt konkreet aan Ruysbroek, Geert Groote en de Dopersen.
55. Zie: Hoofdstuk II 2.1. blz. 57. S. v.d. Linde spreekt over verwantschap,
analogie van de Moderne Devotie, de Nadere Reformatie en de Doperse Beweging
t.a.v. het mystieke element, Moderne Devotie, kol45; Vragen rondom het Reveil, blz.
59ev; vgl. J. de Boer a.w. blz. 47.
56. Vgl. I. Boot a.w. blz. 126; C. Aalders a.w. blz. 11 lev.
57. Vgl. A.A. van Ruler, De Bevinding, Th. W. Dl. III blz. 50w; M.J.A. de Vrijer
'a.w. blz. 139ev; Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "Gekrookte Riet", blz. XIII.
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M.J.A. de Vrijer het uitdrukt . Dit wordt gezien en getypeerd als mystiek
in ruimere zin .
In de Nadere Reformatie wordt deze mystiek in ruimere zin omschreven als: wat door Gods Geest aan 's mensen ziel wordt geleerd. Ze
beschrijft de verborgen mens des harten, de innerlijke ervaringen van een
mens, in wie Christus woont en die geleid wordt door de Heilige Geest 6 0 .
Dit is bevinding.
Hierover mag de mens nadenken. Dat is de mystieke meditatie. Er is
ook een procesmatig verloop in de mystiek. Ze schrijdt voort en vindt haar
Hop', haar 'hoge veld' 1 in het sprakeloos, verwonderd aanbidden, nu in
aanvankelijkheid en dikwijls geremd en gekreukt, straks in ongestoordheid,
in enkel-receptief, verstild aanschouwen aangaande het goddelijk Drieënig
wezen naar zijn openbaring. Dit wordt de contemplatie genoemd. De
bevinding is meer introspectief, de contemplatie is theospectief, op God alleen gericht 6 2 .
In de christelijke mystiek treft ons dus een innerlijke geslotenheid
en logische opbouw, waarbij bevinding, meditatie en contemplatie, evenals
het introspectieve en het theospectieve element, in onderling verband als
onderbouw en bovenbouw, als basis of lager veld en top of hoger veld een
eigen plaats innemen .
5 8. Schortinghuis en zijn analogieën, blz. 13 3,25 2; vgl. J. de Boer a. w. blz. 21 ev.
59. Vgl. I. Boot a.w. blz. 143. Mystiek in engere zin is dan het zich één weten met
en het zoeken op te gaan in de godheid, waarbij de mens afdaalt in zijn diepste
innerlijk en daar vindt de identiteit van mens en godheid, van cosmos en theos,
waardoor ze een pantheïstisch karakter draagt; vgl. P.N. Kruyswijk, De Heilige Geest
en de middeleeuwse mystiek, blz. 197. Zie voor "das mystische und das magische
Element in der Religion", K. Reinhardt, Mystiek und Pietismus, S.9ff, die stelt de
"Möglichkeit einer doppelten Gerichtetheit des mystischen Lebens: einmal die
Richtung nach innen, auf die einzelne Seele und ihre Heiligung und Gottverahnlichung ("individualische" genoemd, T.B.), und dann die Richtung auf die Gemeinschaft, zunachst der religiös Gleichgestimmten, mit denen sich der Myste innig im
Geiste verbunden fühlt. . . . ("soziale" genoemd, T.B.)" S. 25. Onder de "individualische" richting der mystiek valt nu wat wij noemen de mystiek in ruimere en engere
zin.
60. Vgl. J. van Lodenstein, Beschouwing van Zion, Dl. I blz. 39ev; H. Visscher
a.w. blz. 15w.
61. Dit verloop van het mystieke leven vinden we bij ds. B. Smytegelt o.a. in De
bedroefde christen vertroost, blz. 16, vgl. M.J.A. de Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt
en zijn "Gekrookte Riet", blz. 80; en in de preken van Th. van der Groe keert ze
telkens terug, daar hij met de bekeerden, de bevindelijken, steeds naar de 'top' der
beleving gaat, vgl. Elf Leerredenen, blz. 132ev, De Bekeering, blz. 160w.
62. Vgl. I. Boot a.w. blz. 144; J. de Boer a.w. blz. 22w.
63. Vgl. S. v.d. Linde, Mystiek en Bevinding, blz. 91, die dit duidelijk ziet
doorkomen in de zgn. tweede fase van de Nadere Reformatie; Th. v.d. Groe, Elf
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Met deze mystiek, voornamelijk in het introspectieve element, hangt
samen, dat de blik almeer van de wereld en zijn dagelijkse taak daarin
wordt weggetrokken naar de zielsgesteldheid en ziele-ervaring. De wereld
komt dan slechts aan bod als de boze, te mijden, verdorven, donkere
wereld buiten, waarnaar de ziel met vrees ziet 64 .
Deze stroom van mystiek breekt in de beweging van de Nadere
Reformatie met kracht door en vraagt van haar predikers volle aandacht 65 .
Zij willen en zullen haar die ook geven, maar alweer met de hen vertrouwde en via hun leermeester G. Voetius aangeleerde benaderingsmethode, namelijke de scholastieke66. Zo wordt door hen ook het bevindelijke leven in zijn (on)gestalten geabstraheerd, geanalyseerd en geklassificeerd. Aan de spits van hun aandacht voor het mystieke leven van
de mensen verschijnt op deze wijze de klassifïkatiemethode binnen de
prediking van de Nadere Reformatie. De bevindelijken worden onderscheiden in orde van tot zichzelf ingekeerden, heen en weer geschommelden, bekommerden, geoefenden, bevestigden, verzekerden en verenigden
(met de Bruidegom Christus)67. Ook het innerlijke 'kelder'-leven aan de
kant van de onbekeerden wordt met gelijke methode ontleed, omschreven
en op zijn ordelijke plaats gezet.
In dit raam van denken en werken staat de klassifikatiemethode
binnen de prediking van de Nadere Reformatie!
1.3 .Samenvatting.
De klassifikatiemethode blijkt een komplex gegeven te zijn. Ze
verschijnt in de prediking van de Nadere Reformatie als de spits van twee
invloeden, van twee stromingen, die zich vooral lieten gelden in de beweging der Nadere Reformatie en die door haar vertegenwoordigers welbewust binnen hun kader van theologie werden gehaald.
Enerzijds stoelt de klassifikatiemethode op de situatie, door de
na-reformatorische Orthodoxie geschapen. Ze accepteert de isolatie van de
twee theologische grootheden: God en mens, goddelijk spreken en
menselijk horen, Gods openbaring en menselijke beleving, Gods waarheid
en menselijke existentie, extra nos en in nobis, Schriftuitlegging en SchriftLeerredenen, blz. 18: "Tracht toch veel naar geestelijke gezindheid, om vrij te zijn
van aardse genegenheden en beslommeringen, en boven de zienlijke dingen te leven";
A.A. van Schelven, De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente, blz. 12, ziet
hier "allerlei onschriftuurlijke en valsche mystiek" naar voren treden.
65. Vgl. H. Visscher a.w. blz. 28.
66. Vgl. W.J. Aalders a.w. blz. 266: "In Voet (1589-1676) vinden wij deze
mystieke trekken in vast, kerkelijk en schoolsch verband samengevat".
67. Vgl. H. Bavinck, De zekerheid des geloofs, blz. 48ev.

193
toepassing, uitwendig Woord van de Geest en inwendig werk van de
Geest 6 8 .
Vervolgens heeft men van de na-reformatorische theologie overgenomen, ja zelfs verbreed de scholastieke benaderings- en behandelingsmethode, waardoor o.a. een vergaande ontleedkunde zijn intrede in de
theologie heeft kunnen doen. Deze ontleedkunde werd niet alleen, zoals in
de Orthodoxie, op de verklaring van de Schriften toegepast, maar ook op
de tweede grootheid, namelijk op de hoorders en hun geestelijk leven 6 9 .
Met behulp van deze scholastieke ontleed- en indelingsmethode
heeft de Nadere Reformatie in haar prediking recht willen doen aan de
eigentijdse (reaktie-)roep om en noodzaak van aandacht voor het innerlijke
zieleleven van de mens, welke roep en noodzaak vanuit de onderstroom
van de laat-middeleeuwse mystiek en moderne devotie, onder herkenning
van hetzelfde streven bij de engelse puriteinen, zich voordeden.
Door de klassifïkatiemethode hebben de predikers van de Nadere
Reformatie pastoraal willen indringen in de vragen, noden, liggingen en
ervaringen van de ziel en leiding willen geven aan de waarneming van de
werking van Gods genade in de mensen.
In de klassifïkatiemethode wordt zichtbaar een eigenaardig
dualisme, of moeten we spreken van een samenbundeling van twee tegenover elkaar staande systemen, namelijk van de scholastiek en de
mystiek 7 0 .
68. Dat we hier te doen hebben met een moderne problematiek, heeft o.a.C.
Trimp aangetoond in: De actualiteit der prediking. De verleiding is er in alle tijden
om de prediking te laten opereren binnen de twee genoemde grootheden. "Het zal
zaak zijn dat wij op dit essentiële punt ons weten te bevrijden resp. vrij te houden van
een dilemmatiek, waarin het afvallig-filosofisch denken ons voortdurend dreigt te
verstikken", blz. 25. A. v.d. Meiden a.w. blz. 118, spreekt in dit verband over "een
rationalisering" van het bevindelijk leven, dat de O.T.se bevinding nooit zou hebben
getolereerd, en over "de versteende kenmerkenscholastiek, waarbinen een geestelijke
creativiteit nauwelijks bloeien kan".
69. W. Balke a.w. blz. 38 zegt: "Zo is de gereformeerde kind van zijn tijd geweest.
Kind van de scholastiek in het uiteenleggen van wat bijeen hoort. Kind van de
romantiek in zijn gevoelsmatige instelling". Romantiek zal moeten zijn: mystiek!
Vgl. C. Graafland a.w. blz. 29 e.v, die spreekt over een "belevingsscholastiek".
70. Dit dualisme blijkt ook in andere facetten van de theologie van de Nadere
Reformatie. S. v.d. Linde, Gereformeerd Protestantisme, blz. 16, ziet in de vroomheid van de Nadere Reformatie een mystieke en een scholastieke kant; vgl. ook: De
leer van den Heiligen Geest bij Calvijn, blz. 247; C. Graafland, De zekerheid van het
geloof, blz. 150; J. de Boer a.w. blz. 61; H. Heppe a.a. O.S. 146uf.; P. van Woerden,
De Nadere Reformatie, blz. 3; J.G. Woelderink, De uitverkiezing, blz. 26, die zegt,
dat "de bevinding moet dienen als aanvulling van een dor intellectualistisch geloof*;
J. Veenhof, De spiritualiteit van de Nadere Reformatie, pag. 358, 3e kol. spreekt van
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Of met de aanwending van de scholastieke ontleed- en indelingsmethode op het innerlijke zieleleven, op de staten en standen der ziel, aan
de bovenvermelde roep genoeg gedaan is, blijft ter nadere beoordeling.
Ook de vraag of de scholastieke methode van ontleding en indeling wel
gepast is om recht te doen aan die roep en of deze methode het geestelijk
leven soms juist in verkeerde banen heeft geleid.

"een voor ons besef merkwaardige combinatie van scholastieke methode en bevindelijke vroomheid". We zien daarom niet in dat het, gelet op de inhoud en vorm van
de prediking, in de Nadere Reformatie zou gaan om een afscheid van de scholastiek,
zoals S. v.d. Linde beweert met betrekking tot de theologische instelling van deze
beweging, De betekenis van de Nadere Reformatie voor Kerk en Theologie, blz. 221.
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2 Motieven
2.1.Bijbels motief
Wanneer de Nadere Reformatie de klassifikatiemethode in haar
prediking aanwendt, wordt dit door haar predikers bijbels gemotiveerd.
Th. d Brakel handelt over het groeien in de genade en schrijft dan,
dat er "trappen in het geestelijk leven" zijn1. Want "dat geeft Johannes te
kennen als hij spreekt van kinderen, jongelingen en vaders, 1 Joh.2, niet
alleen van jaren en ouderdom onder de gelovigen, maar bizonder ten
aanzien van den aanwas der genade, en wedergeboorte gelijk dat klaar is uit
de woorden zelve; want hij stelt het onderscheid van genade, als hij zegt
van de kinderen: gij hebt den Vader gekend, te weten van onzen Heere
Jezus Christus, en dat Hij is onzen Vader om zijnentwil geworden,
Joh.20:17, welke wel is een zaligmakende kennis, maar niet in den
hoogsten graad. En van de jongelingen: gij zijt sterk te weten in 't geloof,
hetwelk wel zijn kan in een geloovig kind Gods, al is hij niet tot den
hoogsten graad van genade gekomen. En van de vaders zegt hij: gij hebt
Hem gekend, die van den beginne is: en alzoo stelt hij de vaders in een
hoogen graad van kennis en genade; een jong kind heeft de sterkte en 't
begrip niet van den vader. Een boom eerst nieuw geplant heeft wortelen
zoo diep niet geschoten als een die lang gestaan heeft" . Men komt "niet
terstond tot de hoogste trap van hemelsche genade", "zij wast allengskens
aan", men "moet eerst een kind, daarna een jongeling, en eindelijk een
vader worden", hoewel sommigen nooit de tweede of derde trap bereiken . Th. a Brakel bespreekt deze trappen niet slechts in theorie, hij
kent ze zelf "uit eigen bevinding" , waarbij duidelijk wordt, dat zijn eigen
pneumatische groei parallel liep aan zijn psycho-somatische groei . Naast
groei en vooruitgang kan er ook een verachtering van de genade intreden.
De zon der genade "kan zoo in Gods kinderen verduisteren, dat zij geheel
in duisternis schijnen te zitten, dat zij geen licht zien, Jes.50, dat vaders
wel schijnen kinderen voor een tijd geworden te zijn"6. In de nadere
beschrijving van deze trappen of graden van geestelijk leven blijkt, dat elk

1. In zijn boek: De trappen des geestelijken levens. Onder 'trappen' verstaat Th. a
Brakel 'graden', blz. 11.
2. a.w. blz. 11. Het gaat dus om een graduele en tijdsordelijk e categorie bij deze
'trappen'.
3. a.w. blz. 11. De volgende bladzijden (12 -17) omschrijft A Brakel elk van deze
trappen nader. Op blz. 88 komt hij er weer op terug.
4. a.w. blz. 87.
5. Zie a.w. blz. 88ev, 96.
6. a.w. blz. 17.
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van hen kwalitatief van zo eigen aard is, dat ze bepaalde afgesloten fasen in
de groei van het geestelijk leven vormen7. Al zegt W.Goeters: "Die Lehre
von den drei Stufen der geistlichen Glückseligkeit findet bei keinem der
uns bekannten Schriftsteller ein nachhaltiges Interesse"8 en al is het waar,
dat deze drie trappen nergens precies zo gehanteerd en breed uiteengezet
worden als bij Th. a Brakel, wel wordt hij door de predikers van de Nadere
Reformatie gevolgd in de tendens tot faseren van het geestelijk leven en
klassifïceren van de hoorders én in de poging dit bijbels te funderen en te
formeren, terwijl later parallelle indelingen waar te nemen zijn, zoals die
van bekommerden, bevestigden en verzekerden of met dezelfde namen als:
kinderen, jongelingen en vaders9, en vele andere.
In het begin van zijn preek over Hand. II: 14-21 10 citeert B. Smytegelt 2 Cor. 2:15 ev. en zegt dan: "De predikanten verschillen dikwijls
veel van elkander, en de toehoorders o o k . . . . Al predikte God van den
berg, en al spreekt Jezus zelf, de uitwerking in al de toehoorders is niet
eender" 11 . Het is als bij het zaad in de akker, waarvan niet steeds
hetzelfde terecht komt. In Hand.II blijken er ook verschillende soorten van
hoorders te zijn: "de eenen bleven hard, en vielen in de hel, en de anderen
vielen en gingen naar den hemel; dat zijn schrikkelijke toehoorders, die een
lalderietje van het gehoorde maken, dien spotten met den predikant en
met de gave des Geestes
ik gelooven dat er zoo velen zijn dien het
doen! zoekt liever er zoo een te zijn, die riepen, ach, Heeren! wij zijn
niet geraakt, wij zijn niet gelijk als toen wij kwamen. Zoo ging het hier
ook: zij hoorde prediken; de een wierp een klad op de bedienaars en op de
bediening, en zoo zochten ze de vrucht weg te nemen; de anderen staan
verbaasd, bleek, gealtereerd, dien zijn verlegen hoe het met hen uit zal
komen; zij worden twijfelmoedig. God maakt zijne knechten trouw, in hen
te behandelen. Zoo krijgt elk zijn d e e l . Zo behoort de prediker dus
naar de gegevens van de Bijbel zijn hoorders te onderscheiden.
In de Voorrede op de verzameling van vijftig uitmuntende predicatien van B. Smytegelt onder de titel 'Keurstoffen' schrijft J. Diesbach
van de prediker Smytegelt, dat deze was "een regten zoon van Sadok, die
het kostelijke van het snode wist af te scheiden
een getrouw huisver7. Vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der
Niederlande bis zur labadistischen Krisis, S.94ff.
8. a.a.O.S. 97.
9. Zie beneden.
10. In een afzonderlijke uitgave als "Een uitmuntende Leerreden over Hand. II:
14 -21", zie: afzonderlijke lijst van preken.
11. a.w. biz. 1.
12. a.w. blz. 2.
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zorger, die aan des Heeren huisgenooten, elk hun bescheiden deel toediende" 13 . Smytegelt is voorstander geweest van "eene ernstige en onderscheidene predikwifze, waarin de toehoorders als bekeerde en onbekeerde,
als doode en levendige, als kinderen Gods en kinderen des duivels aangemerkt, en dus ook aangesproken en behandeld worden" 14 . Deze predikwijze is naar de bijbel. Gewezen wordt op Matth.20:16, 7:14, Luk. 12:32
enz. "Vervolgens is het ook eene onbetwistbare waarheid, dat er onder het
gemelde tweeërlei soort van belijders en toehoorders nog een merkelijk
onderscheid tusschen de een en de ander van diezelfde soort gevonden
wordt" 15 . Aan de ene zijde staan de "bloote naambelijders", waaronder:
goddeloze mensen; uiterlijk zedigen en godsdienstigen; mensen met een
gedaante van godzaligheid maar die de kracht ervan verloochend hebben,
de geveinsden; gerusten en zorgelozen. Anderzijds zijn er Gods ware
gunstgenoten, waaronder: kinderen, jongelingen en vaders; zwakken en
sterken; slapenden en wakenden; treurenden en getroosten enz. 16 . De
prediker moet dit onderscheid geloven en prediken "omdat het in Gods
Woord gegrond is" 1 7 .
Het gaat in de prediking zowel wat de verklaring als de toepassing
betreft om een goede verdeling, aldus F.A. Lampe. Hij verwijst naar 2
Tim.2:15 18 , wat ziet op het stuksnijden van de offerdieren in het Oude
Testament. "Godt moeste het zijne, de Priesters het haare, en somtyds die
het Offer brachten, ook het haare hebben. Iets daarvan diende ten Offer,
iets tot spijse, iets wierdt er als onreyn weggeworpen op den asch hoop, of
buyten het leeger verbrandt. En daar in moeten de leeraars als Priesters des
Nieuwen Testaments, op een geestelyke wyse, hen navolgen. . . .; daar
nochtans een gantsche reeks van spreekwysen, soo wel uyt de Propheten
als uyt de schriften der Apostelen, soude konnen aangehaalt worden,
dewelke dit bevestigen; waar onder die door ons gemeldt, geen der minste
is. . . De selfde Apostel, die hier de Leeraars als ontsnydende Priesters
aanhaalt, stelt op een andere plaats; dat, eensdeels, het Evangelium; en
anderdeels, die door hetselve worden toegebracht, haare Offerande zij,
Rom.XV:16. Hier moet alsoo eene geestelyke snykonst geoeffent worden,
soo wel ten opsichte van het Woordt, als van de Toehoorderen" . Het

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blz. IV. J. Diesbach schreef dit in 1764.
a.w. blz. V.
a.w. blz. V.
a.w. blz. V en VI.
a.w. blz. X.
Lees de Statenvertaling.
De Gestalte der Bruyd Christi, blz. *5.

198
Woord moet zo gesneden worden, dat het verstand en de wil ieder zijn
deel krijgt, respektievelijk door een "grondige uitgewrochte verklaring" en
door "een krachtige toepassing". De verklaring moet gesneden worden,
gelijk de Heilige Geest in het Woord voordoet, zodat het oogmerk, de
samenhang en de verdeling na elkaar en duidelijk, ordelijk in verband met
elkaar, worden behandeld, anders kan geen enige waarheid uit Gods woord
tot overtuiging bewezen worden en kan de dwaling licht indringen .
"Even soo een sorgvuldige snykonst, vereyschen ook de Toepassingen", De
waarheden moeten zo "bevestigt en aangedrongen worden, dat ieder
Toehoorder, indien het eenigsints mogelyk is, nuttigheit daar uyt mag
trekken. Want men moet zich hier te binnen brengen, dat er seer veelderlei
soort van Toehoorders zijn: Een zaak, die te bejammeren is, datse door de
meest Methodisten nauwelijks gemeldt is. In alle onse Predikatien, hebben
wy twee groote hoopen Toehoorders voor ons. . . . die soo verre van
malkander zyn onderscheyden, als licht ende duysternis, soo datse daarom
onmoogelyk op een selfde wyse konnen worden aangesprooken; namentlyk onbekeerde sondaars, en bekeerde Christenen. . . . Ik weet wel dat dit
door veel soo nauw niet werdt genomen; maar ik houde my in deesen niet
alleen aan Godts Woordt, maar ook aan de twee en dertigste Vraage van
onsen Catechismus, dewelke my klaar en Schriftmaatig verklaart, wie ik
voor Christenen moet houden" . Maar "nog nauwer gaat de geestelyke
snykonst te werk, wanneerse na voorvallende gelegentheit, ieder hoop in
syn besondere soorten afdeelt. Voor onbekeerden, konnen wy voornamelyk vyf soorten reekenen. Daar zyn onweetende, reukeloose, burgerlyke naam-Christenen, huychelaars en overtuygde. Onder de Bekeerden
moeten de swakke van de sterke, de Kinderen van de Jongelingen en
Vaders, onderscheiden worden: 't Welke wy aan de wysheit van een
iegelyk overlaaten. Hier van sal ik voor deze reys niet meer seggen, te meer,
vermits ik getracht heb, om hier en daar in deze Predikatien, daar van
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voorbeelden te toonen" . Elders wijst F.A. Lampe voor soortgelijke visie
en uiteenzetting op Judas: 22ev. 23 .
We kunnen stellen, dat de klassifikatiemethode binnen de prediking
20. a.w. blz. *5ev.
21. a.w. in: De Schryver, aan den Christelyken Leeser. Wie Lampe met "methodisten" bedoelt, is in het verband niet zichtbaar. Zijn het de bedrijvers van de systematische theologie of van de homiletiek? Hij kan niet de Methodisten in de huidige
betekenis van het woord bedoeld hebben, omdat het Methodisme pas in de tweede
helft van de achttiende eeuw in Engeland is opgekomen.
22. ld a.w. in: De Schryver, aan den Christelyken Leeser. VgL De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe Testaments, blz. 754, 771.
23. Vgl. Lieftaalige en krachtige Uytnoodiginge, blz. 326w.
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van de Nadere Reformatie door haar gebruikers bijbels wordt gemotiveerd.
Er wordt o.a. gewezen op de noodzaak van geestelijke snijkunst, 2 Tim.2:15,
Rom.l5:16, Judas:22ev.; op. de bijbelse onderscheiding van onbekeerden
en bekeerden,2 Cor.2:15ev., Hand. 2:12ev., 37ev., Matth. 20:16,7:14, Luk.
12:32; en op de bijbelse nadere indelingen van de bekeerden, 1 Joh.
2:12 -14, Matth. 13:23 en van de onbekeerden, Matth. 13:18 -22 24 . Men
spreekt van 'de onderscheidene preekwijze' en van 'de geestelijke snijkunst'
en men zag dit als een uitdrukkelijke eis van God voor de prediking.
2.2. Confessioneel mo de f.
Boven vernamen we reeds, hoe F.A. Lampe voor zijn 'onderscheidenlijk' preken niet alleen zich grondde op de Bijbel, maar ook
verwees naar de Heidelbergse Catechismus vr. en antw.32, waar volgens
hem duidelijk de ware christenen in onderscheiding van de anderen worden
aangeduid. We hebben in deze verwijzing dus te doen met een confessioneel motief voor de klassifikatiemethode. En dit motief verstevigt niet
alleen bij Lampe 'de geestelijke snijkunst'!
In de Voorrede op de 'Keurstoffen' van de prediker Smytegelt zegt
J. Diesbach: "Ik denk niet, dat iemand, die eenige regte bevattingen heeft
van de gereformeerden godsdienst, deze zaken, die op Gods Woord en op
de bevinding van alle tijden, ja op het eenstemmig getuigenis van alle
regtzinnige Schrijveren gegrond zijn, zal kunnen of durven tegenspreken. . . . Het is verbazende, hoe zulke gedachten (namelijk "dat een
Christen-Leeraar alle zijne toehoorders moet aanmerken als ware christenen, en als alleen in trappen van meer of min van elkander onderscheiden
zijnde", toevoeging hier door mij geplaatst, T.B.) in den geest van gereformeerde mensen kunnen opklimmen! " 2 5 . Wij belijden als gereformeerden toch de uitverkiezing! Als we dan geloven "volgens Gods Woord en de
Belijdenis der gereformeerde Kerk, dat het getal der Uitverkorenen, en dus
nog veel meer het getal der krachtdadig geroepenen en bekeerden onder de
uitwendig geroepenen, verre het kleinste is 2 6 , dan is het ten uitstersten
ongerijmd, dat men alle de toehoorders evenwel als ware Christenen aan
24. We geven hier geen beoordeling van het al of niet rechtmatige van deze
verwijzingen naar de genoemde Bijbelplaatsen. We wilden hier alleen aantonen de
bijbelse motivatie voor de klassifikatiemethode door de predikers van de Nadere
Reformatie. Vgl. J. van Genderen, Herman Witsius, blz. 206 -208, die voor de
bevindelijke en separerende prediking van H. Witsius ook wijst op "bijbelse motieven* '.
25. a.w. blz. VI.
26. Dit gegeven vonden we heel sterk in de preken van F.A. Lampe en Th. van der
Groe, vgl. Hoofdstuk III 1.6.2. blz. 150 en noot 69.
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God voordraagt, daar men geloofd en belijd, dat verre de meeste verworpen, of ten minste tot hier toe onbekeerd, en dus kinderen des Duivels
zijn" 27 . Resoneert hier niet de confessie van Dordt 1618/19 in de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie? !
Verder staan in onze gereformeerde religie de drie stukken ellende,
verlossing en dankbaarheid uit de Catechismus centraal. Zij zullen in elke
prediking, aldus is de mening, hoewel niet steeds met dezelfde omvang,
maar toch altijd moeten funktioneren. Daarom is het onbetwistbaar, "dat
geene predikatie of toepassing aan het regte einde beantwoord, zoo zij niet
geschikt is om den toehoorders van een of meer dezer drie stukken te
overtuigen, ja ook is het zeker, dat deze drie stukken in de toepassingen,
noch ten opzichte van de onbekeerde, noch ten opzichte van reeds bekeerde toehoorders, geheel van den anderen kunnen worden afgescheiden"2 . Ze moeten dus alle drie gepredikt worden! Wil men nu van
ellende, verlossing en dankbaarheid overtuigen, dan moet men wel weten,
waar de ligging van de mensen is, of men zijn zonde al of niet kent, of men
al dan niet tot Jezus de toevlucht heeft genomen, of men al werk maakt
van de heiliging of nog niet. Dus zal men tussen onbekeerden en onbekeerden moeten onderscheiden, tussen kinderen Gods en kinderen
Gods . Vanuit de noodzakelijkheid van de verwerking van de drie
stukken van de Catechismus in de prediking komt men tot de onmisbare
aanwending van de klassiflkatiemethode.
Zo is deze methode in de prediking der Nadere Reformatie vanuit de
confessie der gereformeerde kerken gemotivieerd, vanuit de belijdenis van
de vastheid der verkiezing en verwerping30 en vanuit de belijdenis van de
noodzaak van de kennis der ellende, verlossing en dankbaarheid. J. v.d.
Honert beweert dan ook met recht, dat de voorstanders van genoemde
preekwijze zich - hoewel volgens hem ten onrechte 31 - beroepen op en
zeggen zich te houden aan "het voorbeeld van Christus, van de Propheten
en Apostelen, van de Oudvaders, van de Reformateurs, en van de Formulieren van Eenigheid onzer Kerke" 32 .
27. ld a.w. blz. VIII.
28. ld a.w. blz. XIII.
29. ld a.w. blz. XIvv; vgl. B. Smytegelt, De bedroefde christen vertroost, blz.
54e.v.
30. Zo schrijft F.A. Lampe, dat men "Naar het onderscheydt, tusschen natuure en
Genaade, 't geene eeuwig vast staat, soo lang' er Vrouwen- en Slangen-Zaat op
Aarden is, ja soo lange sich noch Huycheiaars en Sondaars te Zion ophouden; so lang
'er onkruydt tusschen de Tarwe was, de Zielen te leyden en te behandelen" heeft, De
Gestalte der Bruyd Christi, in: Naleesing, pag. *3 (curs. van mij, T.B.).
31. Later in Hoofdstuk VI komen we hierop nog terug.
32. De Mensch in Christus, blz. 217 (curs. van mij, T.B.).
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De predikers van de Nadere Reformatie hebben hun klassifïkatiemethode naast bijbels, ook confessioneel gemotiveerd!
2.3 Pastoraal motief
Allerwegen wordt erkend, dat de typische prediking van de Nadere
Reformatie met haar klassifikatiemethode pastoraal gemotiveerd is. Deze
pastorale motivatie heeft zelfs verschillende facetten.
W. Goeters en in navolging van hem J. van Genderen zien als motief
voor de onderscheidenlijke prediking en de sterke klassificering in wederen onwedergeborenen, het staan van de prediker in de Nederlandse volkskerk. "Wer eine Stellung innerhalb einer Volkskirche einnahm... kam dazu,
ihre Glieder in Wiedergeborenen und Unwiedergeborenen einzuteilen, die
sich völlig klar gegeneinander abgrenzen; damit entstehen die ecclesiolae in
ecclesia als der eigentlich allein wertvolle, weil affektive Erfolg der christlichen Heilsverkündigung" . Vandaar het accent van de mannen van de
Nadere Reformatie op de cesuur in hun preken, op de klasse van de
uiterlijke belijders, van de schijn-gelovigen, van de burgerlijke mensen die
echter het wezenlijke missen en die het merendeel van de hoorders uitmaken. Juist vanuit de volkskerksituatie moesten zij zo doen en zo preken,
hun waarschuwing toespitsen en goed onderscheiden tussen schijn en zijn,
want het was niet al, ja slechts weinig koren wat er groeide en het koren,
wat er nog was, moest zorgvuldig van het onkruid worden afgescheiden,
opdat het te beter naar eigen aard zou kunnen groeien.
In zijn intreepreek te Bremen in 1709 zegt F.A. Lampe: "Maar/
vermits, er tot noch toe altijd eenige gevonden zijn/ die het Woord der
Waarheid niet hebben aangenomen/ en ik niet anders denken kan/ of daar
sullen onder eene soo volkrijke vergadering (cursivering van mij, T.B.)
sich mede soodanige noch onthouden; vermits het ook 't Ampt eenes
rechtschapen Dienaars des Nieuwen Testaments is/ het Woord der Waarheid recht te verdeelen/ en de Heere selfs geboden heeft/ het Heylige niet
aan de honden te geven/ noch de paarlen den swijnen voor te werpen/ soo
mag ik het voor u niet verbergen/ waardste Toehoorders/ dat ik onder den
bystand des Geests Gods/ voornemens ben op dit onderscheidt sorgvuldig/
soo veel in my is/ onder u agt te geeven" 34 . Elders spreekt hij in verband
33. W. Goeters a.a.O. S.107; vgl. S.112uf, 286, waar het konkreet slaat op G.A.
Saldenus, W. Teellinck en J. van Lodenstein; J. van Genderen a.w. blz. 169, 207ev.,
die het betrekt op H. Witsius. Maar het slaat ook op de prediking van de Nadere
Reformatie in het algemeen, vgl. A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, I. Bnd. S.343;
K. Dijk, Het gericht Gods in de prediking des Woords, blz. I6vv.
34. De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe Testaments, blz. 771. Hier
hebt u én het pastoraal motief met de volkskerkgedachte én het bijbels motief vanuit
de 'snykonste'.
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met het onderscheidenlijk preken over "eene gemengde Gemeente" 35 .
Ook brachten "pastorale ervaringen"36 in de gereformeerde volkskerk van die dagen tot een separerend preken. Want de praktijk leerde de
predikers, dat slechts de minderheid van de kerkmensen het serieus om
God en Jezus te doen was. Dat mocht men in het gesprek, in geschrifte en
evenmin in de prediking onder stoelen of banken verstoppen, anders zou
men de mensen 'met een ingebeelde hemel naar de hel laten gaan' en hoe
zou men de grote Opdrachtgever rekenschap kunnen afleggen van eigen
handelwijze tegenover de aan hen toevertrouwde zielen!
Vervolgens funktioneerde de prediking en vooral de klassifïkatiemethode als een stukje publiek pastoraat. In zekere zin hangt dit met het
voorgaande direkt samen 37 . Als ds. B. Smytegelt dikwijls gemeenteleden
aan de pastorie krijgt met hun moeilijkheden en zieletoestanden om raad,
troost, hulp en geestelijke leiding, dan kan hij ze niet allen te woord staan.
Daarvoor ontbrak hem de tijd . In de gereformeerde gemeente van
Middelburg, die meer dan 20.000 leden telde en een vijftal kerkgebouwen
bezat, waren maar 24 ouderlingen, 24 diakenen en 12 predikanten. Die
moesten alles doen 39 . Zelfs werd er door de week nog twee keer gepreekt, het zogenaamde 'kapittelprediken', wat ook door de plaatselijke
predikanten verzorgd moest worden . En zo was het op vele plaatsen in
die tijd. Men kwam daarom niet toe aan een intensief pastoraat. Men had
geen tijd voor rustige gesprekken met de gemeenteleden over hun zwarigheden, wederwaardigheden en over de liggingen in hun geestelijk leven. Ds.
B. Smytegelt zei daarom tenslotte tot zijn gemeenteleden: Houd u maar
onder de bediening, ik zal op de kansel van deze dingen spreken! Zo zijn
de preken over het 'gekrookte riet' ontstaan 41 . Ze bedreven een stuk
pastoraat. De zielszorg verschrompelde hier en daar tot een 'bliksembezoek' voor het avondmaal of tot tuchthandelingen in zeer bizondere

35. De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, DL II, blz. 22.
36. J. van Genderen a.w. blz. 208.
37. Vgl. W. Kremer, Het pastoraat in de knel, II, blz. 327 2e koL, die ook op deze
samenhang wijst.
38. Zie: Voorrede tot "Het Gekrookte Riet", 1744, weergegeven bij M.J.A. de
Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte Riet', blz. 137.
39. Vgl. id a.w. blz. 42.
40. Dit was het houden van bijbellezingen door de week, vgl. L. v.d. Dool, Ds.
Bernardus Smytegelt, blz. 12.
41. Vgl. MJ.A. de Vrijer a.w. blz. 137, 104, 124w; L. v.d. Dool a.w. blz. 24; A.A.
van Ruler, De bevinding in de Prediking, Th.W.DL III, blz. 73, 78ev. Dit gebeurt ook
als tegenwicht tegen het opkomen van de konventikels.
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gevallen . Het tekort aan individueel en regelmatig pastoraat nu werd in
de preken vergoed . Maar dan moest men in die preken ook wel degelijk
aandacht besteden aan de liggingen etc. der zielen. Dat dit ten koste ging
van het verkondigingskarakter der prediking zal duidelijk zijn . Ook liep
men zo "het gevaar, dat de christen hierdoor meer in het middelpunt
kan komen te staan dan de Christus, en het werk van de H.Geest in ons zwaarder accent krijgt dan het werk van Christus voor ons
. Anderzijds gaf het
aan de prediking een dialogische inslag en mild pastorale kleur. Omdat de
predikers van de Nadere Reformatie pastoraal zo eerlijk mogelijk tegenover
en zo dicht mogelijk bij hun hoorders wilden staan, moesten ze wel tot de
klassifikatiemethode in hun preken komen!
Vanuit pastorale motieven hebben de predikers van de Nadere
Reformatie hun prediking geaard, gekleurd en gestruktureerd. Vandaar het
accent, dat zij legden op de toepassing, op de kenmerken van het (on)
geestelijk leven, op de beschrijving van de (on)gestalten van Gods volk 47 ,
op de bevinding en ervaring onder Gods kinderen, op de diep religieuspsychologische beschrijving van de verschillende soorten, klassen van
mensen*0 en zo op de klassifikatiemethode tot in zijn meest uitgewerkte
vorm en met al de komplikaties daarvan.
De klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie is derhalve duidelijk pastoraal gemotiveerd.
2.4Praktisch motief: 'peupelziekte'
In 'De Mensch in Christus' wijdt J. v.d. Honert een hoofdstuk aan de
"Schrijv- en Predikwyse, die, ter ontdekkinge van dese onderscheide soorten
en Elendelingen, gehouden wordt" 49 , waarin hij een nog niet gereleveerd
42. Vgl. P. Polman, Godsdienst in de Gouden Eeuw, blz. 25w; G. van den End,
Guiljemus Saldenus, blz. 81; J.M.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, blz.
21; O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, blz. 214.
43. Vgl. W. Kremer a.w. II, blz. 327 Ie kol.; A.W.C. van Dijk, Die des nachts Zijn
huis bewaakt, blz. 42,45w.
44. Vgl. G. Brillenburg Wurth, Christelijke Zielszorg in het licht der moderne
psychologie, blz. 41.
45. J. van Genderen a.w. blz. 208.
46. Vgl. J. Diesbach a.w. blz. IX en XI; W. Balke e.a., De eigen wijs, blz. 40, die
ook op dit motief doelen.
47. Vgl. J. van Genderen a.w. blz. 208.
48. Ph. J. Huijser had hierin gelijk, De paraenese in de prediking, blz. 63, vgl. wat
we stelden in Hoofdstuk II. 3.3.1. b. IV. noot 58; vgl. J. Hartog, Geschiedenis van de
Predikkunde, blz. 98.
49. Het Agste Hoofdstuk, blz. 203w. J. van den Honert (1693-1758) was
coccejaan, hoogleraar te Leiden in de dogmatiek, de kerkgeschiedenis en de
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motief voor de genoemde klassificering van de hoorders in de preek van de
mannen der Nadere Reformatie naar voren haalt. Al zullen we later Van
den Honert's oordeel over de klassifïkatiemethode nader analyseren ,
hier willen we hem reeds aan het woord laten over het door hem opgediepte motief. Dit motief wordt dit keer niet door de vertegenwoordigers
van de prediking van de Nadere Reformatie zelf of door hun sympathisanten gegeven, maar door één van de tegenstanders van de manier, waarop zij
de klassifïkatiemethode gebruikten, in het licht getrokken.
J. v. d. Honert is van mening, dat door het klassiflceren van alle
denkbare soorten van onbegenadigden en van begenadigden in elke preek
"sommige Predikanten, en daaronder ook eenigen, die het kwaad minder
sien, dan sy moesten, te veel toegeven'
aan de wens en aan de instelling
van de toehoorders, die een predikant soms op één of twee preken
beoordelen. Noemt deze niet alle gestalten van de natuurlijke en geestelijke
mensen, dan zeggen zij, dat hij er geen kennis aan heeft: "dat hy van
derselver aart en onderscheid geene bevinding hebbe; en dat hy alle syne
Toehoorders over ééne kam schere; even of 'er altoos maar twee soorten
van Menschen in de Kerk waren" 52 . Dan blijft men van hem weg en zoekt
een andere prediker op, die het beter doet. Toch ziet de dominé graag veel
mensen in de kerk en onder zijn gehoor en heeft niet graag, dat ze bij hem
weglopen. "Dit wordt in velen eene siekte, die men, omdat sy enkel op het
getal van het Volk (Ie Peuple) geset syn, de Peupelsiekte noemen mag.
Hierom wenden sy sich naar den sin van dese Monopolisten der Toehoorders". Daarom gaat "men alle onderscheide gestalten der Menschen, in
elk Gebed en elke Predikatie noemen" 53 . De reden voor deze eisen van de
monopolisten ligt volgens Van den Honert hierin verborgen, dat door het
homiletiek; hij was naar algemeen oordeel wat teveel ingenomen met zichzelf, maar
toch ook één van de beroemdste theologen van zijn tijd, vgl. S. v.d. Linde, Christelijke Encyclopedie^, Dl. III blz. 498ev. Hij is een felle bestrijder van W. Schortinghuis
in diens negativisme en quiëtisme geweest, vgl. Ph.J. Huijser a.w. blz. 67ev.; J.C. Kromsigt, Willem Schortinghuis, blz. 262, die schrijft, dat V. d. Honert in genoemd hoofdstuk
Schortinghuis wel niet noemt, maar blijkens allerlei aanhalingen duidelijk op het oog
heeft. Zie verder over J. v.d. Honert, Biographisch Woordenboek van protestantsche
Godgeleerden in Nederland, Dl. IV blz. 23 2w, biz. 244w.
50. Zie Hoofdstuk VI.1.2.1. V.d. Honert oordeelt, dat er wel onderscheidelijk en
gestaltelijk gepreekt moet worden, maar dat niet alle klassen telkens in iedere preek
genoemd moeten worden. Het gaat dus niet om het dat, maar om het hóe, om de
wijze van het gebruik van de klassifïkatiemethode, a.w. biz. 203.
51. a.w. blz. 313.
52. a.w. blz. 314.
53. a.w. blz. 314.
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stellen van de noodzaak om vele gestalten te noemen en te bespreken, de
klasse van de geveinsden, waartoe zij zelf behoren, niet te lang en te
nadrukkelijk aan bod kan komen. "Sy willen niet, dat men soo veel tyds
hebbe, om den aart, de veelvuldige gestalten, de verniste oogmerken, en de
ongelykvormigheid der Geveinsden te ontdekken; en te toonen, hoe men
hen aan hunne Vrugten kennen sal
. Wordt er breed uitgeweid in een
preek over de geveinsden alleen, dan zal dit naar hun oordeel ook ten
nadele van Gods volk zijn, omdat de wereld Gods volk voor geveinsden
houdt en meent, dat op hen ook alles slaat, wat in de preek over de
geveinsden wordt gezegd. Zo doet men Gods volk schade, naar hun
mening. Daarom moet men niet alleen óf slechts kort de geveinsden
noemen en daarnaast ook alle andere gestalten vermelden55. Volgens Van
den Honert vond deze motivatie gehoor onder de voetianen. Vandaar dat
hij hun klassifikatiemethode 'peupelziekte' noemt. Het is de methode,
waardoor de mystieke predikers de bedorven smaak van het publiek in het
gevlij trachten te komen.
Dit motief kan meegespeeld hebben in de formering van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie en in de
praktijk van de arbeid der prediking en hier en daar bij het optreden van de
predikers onbewust of verborgen zijn invloed hebben uitgeoefend. Toch is
het treffend, dat juist in hun prediking en klassificeren de geveinsden, de
huichelaars, de naam-christenen en die zich inbeelden erbij te behoren de
meeste56 aandacht krijgen in het analyseren en rubriceren van de hoorders!

54. a.w. blz. 314, hoewel ze dit "soo regtuyt niet seggen" durven, blz. 315.
55. Vgl. a.w. blz. 315ev, 325w.
56. Met name in de preken bij F.A. Lampe en Th. van der Groe.
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3. Parallellen
Nu we gezien hebben, dat de klassifïkatiemethode verschijnt aan de
spits van een niet ongeniale kombinatie van scholastiek (een bepaalde
filosofische wetenschapsmethode) en mystiek (aandacht voor het innerlijk,
geestelijk leven), welke het Schriftgebruik in de prediking van de Nadere
Reformatie kleurde, en ons gebleken is, dat de klassifïkatiemethode door
de mannen van deze beweging bijbels,confessioneel, pastoraal en eventueel
praktisch werd gemotiveerd, willen we in de kerkgeschiedenis nagaan of
soortgelijke verschijnselen vallen waar te nemen in andere of gelijktijdige
perioden van de geschiedenis der prediking.
Op onze speurtocht houden we eerst halt bij de enigszins aan de
stroming van de gnostiek verwante predikers uit de oude kerk, met name
bij Origenes. We trekken een vergelijking tussen zijn indeling van de
preekhoorders en die bij de representanten van de Nadere Reformatie.
Vervolgens letten we op de mystiek-geaarde predikers uit de Middeleeuwen zoals Tauler, die een beschrijving geeft van de drie stadia van
geestelijke ontwikkeling der zielen, om te zien welke parallellen hier te
konstateren vallen met de klassifïkatiemethode in de prediking van de
Nadere Reformatie.
Ook gaan we in op bepaalde trekken van de reformatorische
prediking, en wel in de prediking van M.Luther met zijn visie op de weg
van het gelijkvormig worden met Christus, om na te gaan of deze applikatieve inzet in zijn prediking soms een parallel vertoont met die van de
Nadere Reformatie met haar weg door al de klassen heen.
Als laatste stroming in de geschiedenis van de prediking zullen we
het Puritanisme noemen, waaraan de beweging van de Nadere Reformatie
in verschillende opzichten congeniaal wordt geacht, om er achter te komen
of de prediking van de Nadere Reformatie soms onder invloed van de
puriteinse prediking is gekomen tot de klassifïkatiemethode.
Deze speurtocht zal ons meer zicht kunnen geven op het al of niet
zeer eigene van de hantering van de klassifïkatiemethode door de predikers
van de Nadere Reformatie!
3.1 .De oude kerk: Origenes.
Origenes (ca. 185 -254) is de eerste prediker uit de christelijke kerk,
onder wiens naam ons een groot aantal preken is overgeleverd . De preek
1. Zo'n 200 preken zijn door stenografi opgeschreven tijdens zijn laatste levensjaren, vgl. A. Niebergall, Die Geschichte der christlichen Predigt, S. 214; O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Bnd. 2 S.92-106; J. Danièiou,
Origène, p. 12, 37ff; G. Biemer, Verkündigung in der Geschichte der Kirche, S.302;
zie ook: lijst van 'andere geraadpleegde preken'.
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heeft bij hem een vaste plaats in de samenkomsten van de gemeente en is
gebonden aan een bijbeltekst "und zwar in der Form der Homilie, der
praktischen, Satz für Satz erfolgenden Auslegung bestimmter, aus fast
allen Büchern der Heiligen Schrift entnommener biblischer Texte" 2 . Zijn
preken zijn homilieën van zo'n uur lang. "Bei ihm zeigt sich schon das
ganze Problem einer Predigt, die sich um die Deutung eines biblischen
Textes vor einer bestimmten Gemeinde bemüht" 3 .
In de tijd van Origenes werden de christenen ertoe uitgedaagd de in
de Bijbel gegeven openbaring in het systeem van het griekse denken te
transponeren. Origenes zelf trachtte de opkomende gnostiek te overwinnen
door een synthese te creëren tussen de uit het heidendom gesproten
filosofie en het uit het christendom levende geloof in de bijbel, of anders
gezegd "door in te gaan op de motieven der gnostici" en te zoeken naar
een "integratie van waardevolle momenten" daarin . H.-R. Müller-Schwefe
typeert zijn positie als volgt: "Origenes unternahm es, die Verkündigung
der Kirche ganz in den Formen des griechischen Denkens vom Logos
auszudrücken. Damit bewegte er sich weithin in den Bahnen der Gnosis"5.
Hij zocht naar een christelijke wetenschap, die de systemen van de heidense stelsels zou overtreffen. Deze wetenschap wilde hij uit de Schriften
opbouwen, maar dan moest hij die dieper lezen en breder uitleggen dan
een eenvoudige bijbellezer.
Zo kwam Origenes, de grote prediker uit de oudheid, tot de these
van de drieërlei zin van de Schrift, die korrespondeert met drie soorten van
lezers en hoorders. Hij grondt dit op Spr.22:20,21 en 1 Cor.2:6,76. "Die
Auslegung und Anwendung besteht nun darin, dasz Origenes nacheinander
den wörtlich-historischen, den moralischen und den mystisch-spekulativen
Sinn der Perikopen entfaltet" 7 . Origenes zegt letterlijk: Sicut ergo homo
constare dicitur ex corpore et anima et spiritu, ita etiam sacra scriptura,
quae ad hominum salutem divina largitione concessa est . G. Biemer
2. A.D. Muller, Grundrisz der Praktischen Theologie, S. 170; vgl K. Dijk, De
dienst der prediking, blz. 41; J. Danièlou, a.w. p. 38.
3. A. Niebergall a.a.O.S.215.
4. G. Quispel, Gnosis, Gnostiek, in: Christelijke Encyclopedie 2 , Dl.III blz. 244 Ie
kol. Vgl. voor de invloed van de gnostiek op Origenes, R. Gögler, Zur Theologie des
biblischen Wortes bei Origenes, S. 165,178ff.
5. Die Lehre von der Verkündigung, Bnd.II, Das Wort und die Wirkiichkeit, S.
147uf.
6. Zie: De Principiis, in: Origenes Werke, Bnd. V.S.312.
7. A. Niebergall a.a.O.S.216; vgl. L.H. van der Meiden, Allegorische Prediking, blz.
10ev.; O. Bardenhewer a.a.O.S. 123ff; R. Gögler a.a.O.S.185ff.
8. De Principiis, in: Origenes Werke, Bnd. V.S.313.
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noemt dit uitganspunt "eine eigene, aus der Begegnung mit dem Neuplatonismus entnommene systematisierbare Hermeneutik. . . . In trichotomistischer Weise (Soma, Psyche, Pneuma) kann demnach die Schrift in
wörtlich-historischem, in moralischem und in mystisch-pneumatischem
Sinn verstanden und ausgelegt werden .
De letterlijk-historische of somatische zin van de woorden, de expositio historica of lexis, is bestemd voor de 'gewone christenen', de
similes. Ze is van groot belang en grondleggend, maar men mag er niet bij
blijven staan. In de opbouw van de gemeente komt aan de exhortatio een
groter gewicht toe dan aan de doctrina, die uit de letterlijk-historische zin
eigen gemaakt kan worden. Daarom schrijdt Origenes voort naar de
psychische zin van de woorden, de expositio moralis of tropologia, die de
Schrift ontsluit in haar normen voor ons dagelijks leven. Doen is bij
Origenes meer, hoger dan weten. Daarom is deze Schriftzin meer dan de
eerste en voor de progressi bestemd. Maar aan de top staat de pneumatische
zin, de expositio mystica of analoge, die alleen voor de ingewijden, de
perfecti, geldt 10 . De weg naar de volkomenheid kan niet betreden worden
zonder dit diepe, door de prediking bemiddelde indringen in de Schriften.
De perfecti, de volkomenen, worden op deze wijze vertrouwd met de
geheimenissen van de Openbaring. Deze diepste zin vindt Origenes nu
door de allegorische methode van uitlegging, die ertoe dient "den Abstand
zwischen dem Zeitpunkt des heilsgeschichtlichen Ereignisses und dem
Zeitpunkt der gegenwartigen Anwendung zu überbrücken, den Text also
zu "enthistorisieren" und in die Existenz der Gemeindeglieder hineinzustellen
, opdat de meer ontwikkelden deel zullen krijgen aan de
christelijke gnosis . De allegorie is de "Methode der Mitvergegenwartigung
, waarin het niet om geloof gaat, waardoor de geschapen
mens zich aan zijn Schepper toevertrouwt, maar "um Erkenntnis, um
Gnosis, in der der Menschliche Geist sich seines Ursprungs erinnert und
wach wird" 14 .
9. a.a.O.S.302.
10. Vgl. G. Biemer, a.a.O. S. 302. Zie voor deze drievoudige Schriftzin en deze
drieërlei hoorders, Origenes Werke, Bnd. VII, S.63, Hom. in Numeros IX,7; Bnd. VI
S.36ff, Hom. in Genesis II, 6; S.280ff, 344, 370ff, resp. Hom. in Leviticum 1,1; V,5;

vn,i.
11. A. Niebergall a.a.O.S.216; vgl. K. Dijk a.w. blz. 41; A.D. Muller a.a.O.S.170;
G. Biemer a.a.O. S. 302; O. Bardenhewer a.a.O. S.92. Dat hier invloed is van de gnostiek,
is duidelijk, vgl. K. Dijk a.w. blz. 108; PhJ. Huijser, De paraenese in de prediking,
blz. 44.
12. Vgl. W. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes, S.97uf.
13. G. Biemer a.a.O.S.302uf.
14. H.-R. Müller-Schwefe a.a.O.S.149; vgl. H. Jonker, En tóch preken, blz. 81.
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Door de preek moet de gemeente geestelijk gebouwd en verder
gebracht in het verstaan en kennen van de zin der Schriften. Hiertoe is
nodig, dat de prediker zelf almeer inzicht krijgt in de Schriften als de bron
van de prediking én in de harten van de hoorders, hoever zij gevorderd zijn.
Terdege is Origenes zich er intussen van bewust, dat de Heilige Geest de
eigenlijke exegeet en parakleet is en dat alle diepere verstaan van de
Schriften slechts door Zijn verlichting mogelijk is. "Der Geist ist es, der die
Gleichzeitigkeit mit den Heilsereignissen der biblischen Texte ermöglicht,
wie umgekehrt die Schrift es ist, die in die Tiefen des Gottesgeistes und
seines Handelns in der Geschichte damals und jetzt einführt" 15 . De spits
van de opbouwing en voortleiding door de prediking onder verlichting van
de Heilige Geest reikt nu in de volkomenheid van geloven, leven en
verenigd zijn met God. Dit is bij Origenes de mystieke 'top . Steeds
dringt de prediker Origenes aan op een staan naar de hoogste gave: het
pneumatisch kennen van de Schrift onder illuminatie van de Heilige Geest
tot een ingewijd-zijn in de geheimenissen Gods als volkomenheidsideaal
van het christenleven in deze wereld .
Vanuit dit alles bezien, is het verklaarbaar, dat Origenes in zijn
preken onderscheid maakt tussen zwakken en sterken in het geloof, tussen
onwijzen en wijzen; kinderen in geeestelijk opzicht en volwassenen; primitieve en verlichten of eenvoudige christenen, gevorderden en volmaakten.
Dit hangt samen met zijn meervoudige Schriftzin en verklaring van de
Schriftwoorden. Het bewijst ook de beinvloeding door buitenchristelijke
stromingen. "La division des commensants, des progressants et des parfaits
vient de Philon. Elle est d'origine stoicienne. La trichotomie relève de la
psychologie des apologistes. .. . Nous sommes en pleine speculation
origéniste, hiérarchisant des données disparates empruntées a des types
d'exégèse multiples" 18 .
Wanneer we nu een vergelijking treffen tussen de prediking van
Origenes en die van de Nadere Reformatie, ontdekken we enkele punten
van overeenkomst. We denken met name aan de allegorische uitleg van de
Schriften. Ook lijken de onderscheidingen tussen de gemeenteleden bij
Origenes veel op de klassifikatiemethode bij de predikers van de Nadere
Reformatie. Desondanks zijn er wezenlijke punten van verschil, die ons

15. G. Biemer a.a.O.S.302uf.; vgl. A. Niebergall a.a.O.S.216.
16. Zie voor de mystieke inslag van de theologie van Origenes, J. Danièlou,
Origène, p. 287ff.
17. Vgl. W. Völker a.a.O.S. 18,97, 183ff.
18. J. Danièlou, Message évangélique et culture hellénistique aux He et Ille siècles,
p. 259, 260.
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weerhouden om zonder meer van parallelle prediking te spreken. Want bij
Origenes hangt de indeling van de hoorders samen met zijn meervoudige
Schriftzin. Ook vonden wij bij hem geen rubricering van hen, die niets van
de Schriften verstaan, dus van de ongelovigen. Zijn indeling is verder steeds
een indeling in drieën analoog aan zijn drievoudige Schriftzin, namelijk:
eenvoudigen, gevorderden en volmaakten. Deze indeling staat in verband
met het verstaan van de Schriften in plaats van met het beleven van
hetgeen de Schriften zeggen. In de prediking van de Nadere Reformatie is
de klassifïcering opgekomen uit een analysering van de hoorders naar hun
'staat' en 'stand' en worden de gemeenteleden aan beide zijden van de
cesuur gerubriceerd in meer dan drie vaste classes. Ook gaat het in de
klassiflkatie van de Nadere Reformatie om de beleving in plaats van het
verstaan en vindt de mystiek haar 'top' in een gevoelig verenigd worden
met Christus, de Bruidegom, wat verder reikt dan elk verstaan van de
Schriften!
Al zijn er parallelle gegevens tussen de prediking van Origenes en die
van de Nadere Reformatie, we kunnen de laatste niet zien als een direkte
uitwerking van de eerste .
3.2. De middeleeuwen:Tauler.
D. Heiander konstateert: "Wenige Prediger haben eine so grosse
Rolle in der Geschichte der Homiletik gespielt wie Johann Tauler. Gewaltige Strömungen haben unter seinem Einflusse gestanden. Jener Platz,
den Tauler einnimmt, ist aber kein Platz der grossen ausserlichen Gebarden, sondern ein innerer und einer, der durch seine ganze Grundrichtung den Tiefpunkten der Religiositat zustrebt
. Hij wijst dan op de
invloed, die Tauler heeft uitgeoefend op Luther en op Voetius . Dit
stelt ons voor de vraag, of het wellicht vanuit Tauler's prediking in de
Nadere Reformatie gekomen is tot de door ons gesignaleerde en geanalyseerde klassifikatiemethode.

19. A. v.d. Meiden, De zwarte-kousen kerken, blz. 90, ziet de lijn van de oorsprong van de bevindelijkheid van de Nadere Reformatie wei ontspringen in "de
gnostiek van de eerste christenheid".
20. Johann Tauler als Prediger, S.17. H.J. Schutz, Een kind is ons geboren, blz.
44, zegt dat zijn traktaten en preken tot de meest gelezen teksten behoren, die in de
late middeleeuwen zijn gedrukt.
21. D. Heiander a.a.O.S.20ff.
22. ld a.a.O.S.27; vgl. H. Heppe a.a.O.S.149. Men ziet ook invloed van Tauler bij
Th.a Brakel en J. van Lodenstein, vgl. J. de Boer a.w. blz. 109, 141, 159; S. v.d.
Linde, Christelijke Encyclopedie2, Dl. VI, blz. 329 Ie kol.
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Te oordelen naar de inhoud van Tauler's preken zijn ze "im Kloster
und in den meisten Fallen ganz bestimmt vor Nonnen gehalten"2 3 .
Tauler is een leerling van Eckart, maar volgt deze niet slaafs na en
zorgt voor een stuk oorspronkelijkheid binnen de mystieke prediking van
de middeleeuwen. "Der primar ontologisch fundierten Mystik und Predigt
Eckarts.. . folgt die seine geistigen Schuiers Johannes Tauler (nach
1300-1361). Seine Predigten verraten nicht nur eine affektiv gefarbte
Mystik, die der Zisterzienser-Schule und der augistinischen Tradition verpflichtet ist, er versteht seine Verkündigungsintension auch einfacher,
bildhafter und eindringlicher vorzutragen als Eckart. Sein haufïger Rückgriff auf die Form der Homilie kann im Zusammenhang mit einer starker
christologisch und ekklesiologisch ausgerichteten Verkündigung der Mystik
gesehen werden"2 3 a .
In de homiletische visies van Tauler staat centraal "der innere
Mensch". "Nicht der draussen in der bunten Manigfaltigkeit der Welt
kampfende Mensch interessiert Tauler im eigentlichen Sinne des Wortes,
sondern anstalt dessen der im Inneren kampfende M e n s c h . P. Wyser vat
het aldus samen: "Den inhaltlichen Kern seiner Predigten und damit seiner
uns erhalten gebliebenen mystischen Lehre kann man kurz folgender
Maszen kennzeichnen: die Flucht vor aller Auszerlichkeit und die innere
Sammlung sind der einzige Weg zur höchsten Vollkommenheit, zur
mystischen Vereinigung mit Gott. Der psychologische Ort derselben ist das
Innerste unserer Person, der Seelengrund 5 .
Volgens Tauler's psychologie bestaat de mens uit drie mensen,
namelijk " 1 . anhebende, 2. zunemende und 3. volkommene lüte. Die drei
verhalten sich nun in der Ausgangslage der Verkündigung grössenteils wie
konzentrisch, reihenweise über einanderliegende Kreise zu einander" .
Deze benadering en indeling vormt bij de prediker Tauler geen uitgebalanceerd systeem, maar funktioneert zielszorgerlijk . Zijn terminologie
23. D. Heiander a.a.O.S.74; vgl. H.J. Schutz a.w. blz. 44; P. Wyser, Der "Seelengrund" in Taulers Predigten, S. 207, Note 8; zie voor Tauler's preken de lijst van 'andere
geraadpleegde preken'.
23a. G. Biemer a.a.O.S. 317.
24. D. Heiander, a.a.O.S.135, Daarom behoort Tauler tot de mystieke predikers
van de middeleeuwen.
25. a.a.O.S.207; vgl. S. 247uf. Zie voor de herkomst, analogieën en vulling van
deze 'Seelengrund', S: 216ff.
26. D. Heiander a.a.O.S.137; vgl. 204ff.; P. Wyser, die a.a.O.S. 243 spreekt over
de "dreistufïgen Innenwelt der menschlichen Psyche"; zie de preken 4, 15, 23, 24,
vooral 64-74 van Tauler in: Die Predigten Taulers (lijst van 'andere geraadpleegde
preken').
27. VgL H. Hering, Die Lehre von der Predigt, S.74.

212
voor de aanduiding van de genoemde drie mensen is "schwankend. In der
64sten Predigt hat er jedoch eine Einteilung, die den realen Grund seines
Gedankens klar hervortreten lasst. Er sagt dort: "Das eine das ist der
uswendige vihelich sinneliche mensche; der ander das ist der vernünftige
mensche mit sinen vernünftigen kreften; der dritte mensche ist das gemüte,
das oberste teil der selen" " 2 8 . De laatste mens is iets goddelijks, de grond
van het leven, de vonk der ziel, de plek waar de relatie met Godfunktioneert, 'der Seelengrund', "der Ort der Beschauung und der mystischen
Einigung mit Gott 2 9 . In deze derde mens zijn vooral 'vernunft, wille und
minne' de dominerende affekten, in de tweede mens 'vernunft und wille'
en in de eerste 'redlichkeit und bescheidenheit; die fantasie und die
bilderinne; die begerende Kraft und die zürnende Kraft" waarbij de eerste
van dit krachtenpaar steeds bestaat in lust tot uitwendige dingen en de
tweede in het oordelen met krasse woorden 30 .
Nu tracht Tauler door zijn preken de mens te brengen op het
hoogste niveau, te leiden tot de devotio. Dat bereikt men door een
'Entwerden' van de lagere, vleselijke, zondige krachten en door een
sublimering in een hoger stadium. "Zu diesem geistlichen Weg gehort nicht
nur das Absterben und Abscheiden der eigenen Kreatürlichkeit und die
Liebe und Hingabe zu Gott, sondern auch die tatige, selbstlose Liebe zu
den Nachsten und das Beharren in Beruf und Stand. Leiden und
Schmerzen sind die Mittel, durch die der Mensch auf dem Weg zu jener
Vollkommenheit geübt wird". Zo komt de mens tot een "Sich-Ergeben,
Sich-Vereinigen oder Sich-Verbinden mit Gott", tot een "In-GottWerden"31. In de 56e preek over Efeze 4:23 zegt Tauler: "Alsus sol
diese vernüwinge sin in dem geiste des gemutes, wan Got ein geist ist: des
sol der geschaffene geist sich vereinen und uf richten und sich in senken in
den ungeschaffene geist Gotz mit einem lidigem gemute. Also als der
mensche was eweklichen in Gotte Got in seiner ungeschaffenheit, also sol
er mit seiner geschaffenheit sich al zemole wider in tragen" 32 . H. Jonker ziet hier de verbinding duidelijk worden "met een bepaalde neoplatonische denk- en levensvorm. De grondstructuur van dit denken is
de triadische wet: het in zichzelf zijn, het te voorschijn komen en de
28. D. Heiander a.a.O.S.205. Deze preek is te vinden in: Die Predigten Taulers,
S.348 (zie: lijst van 'andere geraadpleegde preken').
29. P. Wyser a.a.O.S.247.
30. Vgl. D. Heiander a.a.O.S. 211ff; P. Wyser a.a.O.S.243 ff.
31. A. Niebergall a.a.O.S.251; vgl. H.J. Schutz a.w. blz. 44 en de preek die Schutz
weergeeft op blz. 45vv.; P. Wyser a.a.O.S. 300.
32. Die Predigten Taulers, S. 262 (zie lijst van 'andere geraadpleegde preken'). Vgl.
H. Jonker, En tóch preken, blz. 100.

213
terugkeer naar zichzelf. Zo openbaart God zich in zijn wezenstriniteit, in
de heilsgeschiedenis en in de menselijke ziel. God is het absolute zijn, het
gans andere, dat zich wegschenkt. God moet in de ziel geboren worden en
de ziel moet in God opgaan. Dat kan alleen, als het "vele" vermeden wordt
en het "ene" gezocht wordt" 33 . Dit alles vindt zijn realisering in de derde
mens.
Steeds weer wordt in Tauler's preken geborduurd op de genoemde
drieledige mens met zijn krachten, zijn affekten . Het is een homiletisch
principe geworden. Ook P. Wyser ziet dit principe werken als hij zegt "dasz
wir in seinen deutschen Predigten eine wirkliche Theorie, eine Theorie der
Mystik finden können, die zwar eindeutig neuplatonisch orientiert
ist. . . .". In dit verband spreekt Wyser van een "mystischer Scholastik und
scholastischer M y s t i k 5 .
Uit dit overzicht van Tauler's prediking moet de konklusie getrokken worden, dat zijn schema van de drieledige mens een ontwerp is,
dat funktioneert binnen de benadering van één en dezelfde mens, waarbij
de drie mensen in de ene en dezelfde mens de drie stadia vormen van een
inherente geestelijke ontwikkeling. Het is ook meer een psychologische indeling dan een pneumatische: het gaat bij Tauler om zielekrachten en niet om
zieletoestanden als reakties op en uitwerkingen van de toepassing van het
verlossend heil in Jezus Christus door Woord en Geest. Zo blijkt, dat we
hier toch met iets anders te maken hebben dan met de indeling bij
Origenes en met de klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere
Reformatie. Het gaat in Tauler's prediking om de drie stadia van de
immanent geestelijke (psychische) progressie van de ene individuele mens
op weg naar het in-Gott-werden en niet om klassen van mensen in hun
onderscheiden relaties (negatief of positief) tot God.
3.3. De reformatie:Luther.
Als geen ander heeft de reformator M. Luther geworsteld met het
probleem van de verbinding tussen het eschatologisch gebeuren in Christus
en ons bestaan. Hoe komt deze verbinding tot stand en wat geschiedt er
dan zowel met het heil als met ons, als de verbinding wordt gelegd?
Had Luther eerst de traditionele viervoudige Schriftzin (historische,
tropologisch-morele, anagogische en allegorische zin) gevolgd, reeds in
1517 laat hij deze los en komt ook kritisch te staan tegenover de allegorese. "Aber die Preisgabe des vierfachen Schriftsinns und die begrenzté
33. Ida.w. biz. 100.
34. Vgi. D. Heiander a.a.O.S.305.
35. a.a.O.S. 206, vgl 207.
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Anwendung der allegorische Auslegung haben das gleiche Motiv: Der
vierfache Schriftsinn wird abgelehnt, weil er der Konzentrierung der Auslegung auf die Botschaft von Christus im Wege steht, und die allegorische
Deutung ist nur insofern von Wert, als sie mit dem scopus generalis der
Schrift in Einklang zu bringen ist" 3 6 .
Voor de reformator blijft over de sensus literalis, als de enige en
eigenlijke zin, die hij met alle middelen naar voren brengt. In deze sensus
literalis staat Christus centraal. "Da jedoch die Kiarheit der Schrift im
sensus literalis durch die Kiarheit ihrer res bedingt ist, musz das Einzelne
vom Skopus des Ganzen (Christus als punctus mathematicus der hl.
Schrift, WATR 2,2383) her verstanden werden" 37 . De hele Heilige Schrift
wordt in haar gezag en betekenis bepaald door 'was Christum treibt'. Dat is
de scopus generalis. Wat dit verduistert, wordt verworpen. Wat dit verheldert, wordt te baat genomen 38 .
Gods Woord nu openbaart ons wet en evangelie. Daarbij staat de wet
in dienst van het evangelie en moet vanuit het evangelie verstaan worden.
De wet ontdekt de mensen aan hun zonden en stelt hen als zondaren voor
God. De wet ontneemt hen alle zeifgerechtigheid en zelfvertrouwen. Hierin
vervult de wet een voorbereidende funktie ten opzichte van het evangelie.
Ze is paedagoog tot Christus. In deze betekenis laat het evangelie de wet
haar krachtige werking verrichten en worden wij door haar tot kennis van
de zonde, tot berouw en boete gebracht. Daarna brengt het evangelie ons
de openbaring van de liefde Gods in Christus. Het evangelie onthult ons nu
Christus als Verlosser. De wet stelt ons tot zondaren, het evangelie verklaart ons tot kinderen Gods. De wet openbaart ons God als toornige
Rechter, het evangelie als de barmhartige Vader 39 . Zo staan wet en evangelie
tijdsordelijk en heilsordelijk tot elkaar in relatie volgens Luthers prediking.
Deze Heilige Schrift nu moet met viva vox verkondigd worden. In en
men deze verkondiging worden de hoorders betrokken in de grote 'Kampf
Christi' 40 , en komt zijn overwinning over ons. Luther verstaat de Schrift en
de prediking christologisch! Daarom is er ook een onlosmakelijk
verband tussen de sensus literalis (=Christus) en de sensus tropologicus
36. A. Niebergall a.a.O.S. 263; vgl. G. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung,
S.49; id Art. Hermeneutik, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl,
Bnd.III,koi. 251uf.
37. G. Ebeling a.a.0.kol. 252; vgl. id Evangelische Evangelienauslegung, S.
270uf; H.-R. Müller-Schwefe a.a.O.S. 155uf.
38. Vgl. A. Niebergall a.a.O.S. 258, 262.
39. Vgl. ida.a.O.S. 258uf.
40. Vgl. G. Wingren, Die Predigt, S.91ff; A. Niebergall a.a.O.S. 261, 264, 267uf;
H.-R. Müller-Schwefe a.a.O.S. 156.
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(=fides Christi). Daarom moet de Schrift worden gepredikt, tot de mensen
gebracht, over de mensen uitgeroepen. Met de sensus iiteralis is de sensus
tropologicus gegeven. "Nicht ein zweiter Sinn hinter dem literarischen ist
derjenige, der den einzelnen meint, sondern eben der Literalsinn meint den
einzelnen'' . Vandaar, dat de prediking maar geen mededeling is, geen
uiteenzetting, geen streling van het vrome gemoed of een filosofische
verhandeling. "Die Predigt ist das die Gegenwart Christi vermittelnde und
gewahrleistende prophetische Wort der Kirche" 42 . Héél het heil van Christus komt in het gesproken woord mee. Dat wil niet zeggen, dat er alleen
een aktiviteit van God in de prediking present is en de aangesproken mens
buiten spel blijft. A.D. Muller zegt terecht: "Aber die ganze immense
Spannungsweite der Predigtauffassung Luthers ist erst umschrieben, wenn
die Unmittelbarkeit des menschlichen Kontakts als ein unverauszerliches
Wesensmerkmal der Predigt gesehen und vollzogen ist. Gott meint in
seinem Wort den Menschen"43. Luther heeft met al het materiaal, dat tot
zijn beschikking stond, gestreden voor het besef, dat het verhaal van de
verlossing en overwinning van Christus mij niet kan bereiken zonder dat
het mijn leven meetrekt in het 'gelijkvormig worden met Christus' 44 . Deze
categorie van het 'gelijkvormig worden met Christus', de conformitasgedachte, heeft vooral een belangrijke rol gespeeld in de theologie van de
jonge Luther om de onechte en fatale distantie tussen Christus en de zijnen
te ontmaskeren en weg te nemen. In dit begrip spelen wel allerlei reminiscenties mee aan de middeleeuwse mystiek, doch "de zaak, die Luther
ermee op het oog had (is) voor elke preek van levensbelang"45. De mens
wordt betrokken in het heil van Christus. Dit bepaalt zijn existentie.
Liggen misschien in deze conformitas-gedachte van Luther bouwstoffen voor een latere uitbouw o.a. in de zogenaamde klassificering van
de preekhoorders en fasering van het gelijkvormig worden met Christus?
We zullen dit nader moeten bezien.
Luther stelt met alle kracht de betrokkenheid van ons bestaan op de
viktorie van Christus en omgekeerd. Het is geen zaak vanuit de verte. Als
hij over het lijden van Christus preekt, waarschuwt hij tegen een beschouwing op afstand, een oppervlakkig medelijden met de Heiland. Het is
41. Ida.a.O.S. 156.
42. A.D. Muller a.a.O.S.178.
43. a.a.O.S. 179.
44. Zie: J.T. Bakker, Eschatologische Prediking bij Luther, .blz. 40, en voor de
conformitas-gedachte bij Luther, G. Wingren a.a.O.S. 99ff.
45. J.T. Bakker a.w. blz. 41. Zie voor een overzicht over Luthers preken en
aktiviteit als prediker, A. Niebergall a.a.O. S. 270ff. en de lijst van 'andere geraadpleegde
preken'. Vgl. U. Nembach, Predigt des Evangeliums S. 14ff.
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een zaak van nabij, die mij existentieel raakt, "denn der ganz Nutz des
Leidens Christi gar daran gelegen ist, dasz der Mensch zu seiner selbst
Erkenntnis komme und vor sich zelbst erschrecke und zerschlagen
werde" 46 . In zijn winterpostille van 1522 in een preek over Lukas
2:1 -14 vinden we dezelfde inzet in heel sterke bewoordingen: "Zie, zo
neemt Christus onze geboorte tot zich en schenkt ons de zijne, opdat we
daarin rein en nieuw worden, als was ze onze eigen geboorte. Elke christen
behoeft zich niet minder in deze geboorte te verheugen en te beroemen,
dan alsof ook hij, evenals Christus, lijfelijk uit Maria was geboren. .. zie
toe, dat u zich de geboorte eigen maakt en naar de zijne overgaat, hetgeen
geschiedt als u gelooft; dan toeft u zeker in de schoot van de maagd Maria
en bent haar geliefd kind. Wie dat niet gelooft of dat betwijfelt, is geen
c h r i s t e n 7 Even verder zegt Luther, dat een christen zich moet oefenen
jegens Christus "dasz er denselben wohl in sich ziehe und durch den
Glauben sich zu eigen mach, kleide sich in Christi Güter und bau kecklich
drauf' . Zo is de conformitas een wederzijdse: Christus betrekt ons in
zijn viktorie en wij trekken zijn viktorie in ons bestaan binnen! Daarom is
Christus' geboorte, lijden, sterven en opstanding maar niet een stukje
verleden tijd, maar het heeft de macht om ons op te nemen in het
gebeurde van Bethlehem, Golgotha en Jozefs hof, omdat het voor ons
geschied is en zich uitwerkt in de vernieuwing van ons bestaan. Al moeten
factum en usus facti worden onderscheiden, ze zijn tegelijk onlosmakelijk
verbonden. Het gaat om het reëel eigen-worden van Christus, die onze
redder is, in het geloof dat zich Hem toeeigent . Het gaat om de
realisering van het eschatologische heil in ons leven. En dat geschiedt in de
weg van het gelijkvormig worden met Christus, in het uitgaan van het
Woord, in de voltrekking van de doop en in het aangrijpen van Hem door
het geloof . In die trek gaat de mens met Christus, zijn Heer, mee. Zo is
"het christenleven een bestaan 'onder het kruis'. Dat is voor hem
(Luther, T.B.) geen stadium, dat de mens hier op aarde passeren kan" 5 1 ,
46. In: Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christ, S.353, 347,
zie: | lijst van preken van Luther.
47. In: Evangelium in der Christmesz, W.A. Band. IV, S.118, vertaald door J.H.
Schutz a.w. blz. 66ev.
48. In Evangelium in der Christmesz, a.a.O.S. 120.
49. Dit geldt ook van de prediker. J. Konrad, Die evangelische Predigt, S.27, zegt
na de analyse van Luthers preek over 2 Cor.3,4-6. "Wir sind ganz in die hier
sich vollziehende Auseinandersetzung mit hineinbezogen.. . Luther ist nicht Zuschauer
und Berichterstatter, sondern Mitkampfer in der Bedrangnis und im Sieg der evangelischen Verkündigung".
50. Vgi. A. Niebergall a.a.O.S. 265, 260uf.
51. J.T. Bakker a.w. blz. 40.
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maar de permanente houding van de gelovige en het omvat héél zijn leven.
Nu we zo gehoord hebben, dat het machtig heilsgebeuren van Jezus
Christus in geboorte, kruisiging en opstanding ons aangaat en konkreet
onze existentie bepaalt, vragen we verder, hoe nu de betrokkenheid van
Hem op ons en van ons op Hem bij Luther gestruktureerd is.
Luther is er ten diepste van overtuigd, "dasz die Sendung Christi,
sein Leben und Leiden, sein Sterben und Auferstehen nichts anders ist als
ein Kampf mit dem Widersacher. . . . Mit dem Tod und Auferstehung
Christi ist der Satan grundsatzlich besiegt, auch wenn der Kampf wider ihn
noch nicht endgültig zum Abschlusz gekommen ist. In zahlreiche Bemerkungen hat Luther nun ausgeführt, dasz dieser Kampf mit dem Satan gerade
dann geführt wird, wenn das Wort — in welcher Form auch immer — verkündigt wird" 52 . De prediking is daarom geen vrijblijvende informatie of doctrine en ook meer dan een 'Anrede und Anspruch', die mij persoonlijk geldt, mij
oproept, verlicht en heiligt. Waar het Woord in geloof wordt aangegrepen,
daar breekt Christus' viktorie zich baan in mijn existentie en wordt de
duivel op de vlucht gejaagd, daar is Gods rijk in mij doorgebroken en in mij
in deze wereld 53 . "Wo immer Christus verkündigt wird, wird deshalb sein
siegreicher Kampf gegen die Tyrannei des Satans weitergeführt. Und wer
immer die Botschaft von Christus wirklieh hort, erhalt an Christi Kampf
und Sieg lebendigen Anteil. Aber auch dies gilt von der Predigt: Wo das
Wort von Christus in der rechten Weise verkündigt wird, musz es auch
unter den Menschen zu einem Kampf kommen. Denn das Wort Gottes
bewirkt immer Entscheidung und Scheidung: 'das euangelium kann nicht
ohne rumor gepredigt werden' " 5 4 . Deze scheiding loopt dus dwars door
de wereld, door de kerk en elk mensenhart. Het is een cesuur vol dynamische spanning tussen tegenstanders van Christus, medestanders van de
satan én medestrijders van Christus en tegenstanders van de satan. Het is
ook een cesuur, die dwars door het eigen hart gaat en het gevecht omvat
tussen de oude en nieuwe mens.
Wat Luther dus verstaat onder het 'gelijkvormig worden met Christus', onder de conformitas, is geen proces van stadia die een mens min of
meer systematisch doorloopt van lager naar hoger, van zwak naar verzekerd, maar een reëel deelnemen aan en een existentieel betrokken zijn
in het heilsgebeuren van Christus onder het gepredikte Woord. Deze
conformitas is er in het geloof. De cesuur is bij Luther een dynamische
52. A. Niebergall a.a.O.S. 261.
53. VgL J.T. Bakker a.w. blz. 63 -68 en de daar aangehaalde preken van Luther.
54. A. Niebergall a.a.O.S. 266. Zie voor de plaatsen, waar deze gedachten in de
preken van Luther voorkomen, S.266, No te 180,181.
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'Entscheidung', welke door het gepredikte woord wordt voltrokken vanuit
Christus 'viktorie en in het bolwerk van de satan in kerk, wereld en elk
mensenhart. Zo heeft Luther intens nagedacht over de relatie van het heil
van Christus en ons bestaan en deze relatie op eigen wijze gesteld. Alleen in
zijn visie op de verhouding van wet en evangelie heeft hij een tij ds- i.c.
heilsordelijk verband aangebracht, wat we ook vonden in de prediking van
de Nadere Reformatie55.
Luther heeft, zo kunnen we konstateren, indringend zich rekenschap gegeven van de manier, waarop het eschatologische heil van Christus
zich uitwerkt in onze existentie, maar hij deed het in een ander kader
dan de predikers van de Nadere Reformatie kwamen tot hun
klassifïkatiemethode!
3AJiet puritanisme: Engeland.
Er is door verschillende auteurs gewezen op invloed van het engelse
puritanisme op de stroom van de Nadere Reformatie56. We stuiten hier op
"een probleem wat betreft de oorsprong van de merkwaardige beweging
die we plegen aan te duiden met de naam Nadere Reformatie.... Is zij een
authentieke Nederlandse beweging geweest, of is zij min of meer vreemd
van origine, en hier geimporteerd vanuit Engeland? " 5 7 .
Of deze beinvloeding ook te konstateren valt ten aanzien van de
prediking in het algemeen en van de klassifïkatiemethode in het bizonder,
vereist een nader onderzoek.
Onder de regering van koningin Elisabeth (na 1558) was er in
Engeland een chaotische situatie in het kerkelijke en ethische leven. Toen
ontstond "a Pietistic reaction against the prevailing spiritual and moral
laxity. .. The medium through which they attempted to make themselves
heard was the sermon, both preached and published"5 8 .
Het engelse puritanisme heeft zich verzet tegen de devaluatie van de
prediking in de kringen van de anglikanen en de prediking weer verheven
55. Zie: Hoofdstuk Vsub7.
56. Vgl. A. Lang, Puritanismus und Pietismus, bes. S. 51ff; H. Heppe a.a.O.S.
23-54, 95, 106ff, 140; W. Goeters a.a.OS. 21 ff.; JJ. van Baarsel, William Perkins, blz.
298 v.v.; A.C. Duker, G. Voetius, Dl. II blz. 216 noot 1; W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck, blz. 9ev, 91w; P. J. Meertens, Godefridus Cornelisz Udemans, blz. 104ev; P.
Proost, Jodocus van Lodenstein, blz. 8; PhJ. Huijser, De ouderling en de prediking, blz.
130; J. van Genderen, De Nadere Reformatie, blz. 3; E.F. Stoeffler, The riseof evangelical pietism, p. 117ev.
57. W. van 't Spijker, Herleefde belangstelling voor de Nadere Reformatie, blz.
372ev.
58. RE. Stoeffler, a.w. p. 25.
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tot wat ze werkelijk behoort te zijn: verkondiging van het evangelie Gods.
Hun aandacht voor en waardering van de prediking was bizonder groot.
"Ze wilden het levende, gepredikte Woord van God weer tot een dynamische kracht doen worden in het midden van het volk, ja van de
wereld" 59 . Ze verstaan derhalve de preek niet als een soort mededeling
van dogmatische en/of ethische waarheden, doch als een indringende
confrontatie met Christus 60 . "In de puriteinse prediking stootte het
kerugma door tot aan de laatste grenzen van het mensen leven" 61 . In
deze prediking gaat het om leven en dood. Daarom moet het Woord op
levendige wijze vlammen, branden, ook troosten en helen in de preek. Het
gaat in de puriteinse prediking om "the Opening of the words and
sentences of the Scripture". Perkins bijvoorbeeld "gathers doctrines and
uses immediately from the words of the inspired writer" 62 . "Their aim
was to produce in each of their hearers the kind of piety which they read
out of the bible.... Puritan preaching was direct and simple, and, quite
contrary to popular belief, decidedly practical and thisworldly"63.
De meeste puriteinen verdedigen en beoefenen met nadruk de
'literall explication' van de tekst woorden
en moeten niets hebben van
"the Catholic theory of four-fold interpretation 5 en van de typologie .
Sommigen echter geven toe aan "the old allegorie methods" 67 . Daarom
komt onder de puriteinen langzaam de oude (onder)scheiding op, namelijk
die tussen letter en Geest. De letter van het Woord is dan het omhulsel, de
schil, waaruit de geestelijke zin bij opening van de letter als een graankorrel
te voorschijn komt. In hun preken stellen de puriteinen eerst de letter aan
de orde, doch gaan daarna verder boren naar de geestelijke zin daarachter.
Dit heeft tot gevolg, dat verklaring (=letter) en toepassing (=Geest) uiteenvallen en tot twee zelfstandige, niet-geintegreerde grootheden worden,
zodat voor veler besef het 'eigenlijke' pas in de toepassing plaatsvindt68.
59. J. v.d. Berg, De Puriteinen en de Prediking, blz. 27; vgl. H. Davies, The
worship of the English Puritans, p. 191; E.F. Stoeffler a.w. p. 26.
60. Vgl. H. Davies a.w. p. 185.
61. J. v.d. Berg a.w. blz. 29; vgi. H. Heppe a.a.O.S. 21, 50.
62. Aldus J.W. Blench, Preacing in England, p. 58; vgl. H. Davies a.w. p. 182ff.
63. E.F. Stoeffler a.w. p. 26, 27.
64. Vgl. J.W. Blench a.w. p. 58ff, 61.
65. Vgl. id a.w. p.60.
66. Vgl. ida.w. p. 61 ff.
67. Vgl id a.w. p. 64ff.
68. Vgl. J. v.d. Berg a.w. blz. 30, 32; Ralph G. Turnball, Puritan Preaching, p. 37,
wijst op de preek van J. Edwards nL 'Sinner in de Hand of an Angry God' met "four
pages of Exposition and five pages of Application"; H. Davies a.w. p. 191; vgl. voor
de prediking van J. Edwards, J. Ridderbos, De theologie van Jonathan Edwards, blz.
45 -50.

220

Het eerste deel geeft dan 'doctrine'en richt zich tot het verstand,
het tweede deel geeft 'use' en is voor het hart, het gemoed. Het zogenaamde objektieve en subjektieve worden zo tot aparte delen van de
preek. De reformatorische eenheid is hiermee verbroken en verdwenen. De
explicatio wordt maar een dorre zaak. "Divisions are named; points under
each one are numbered; objections are stated and answered'' . De applicatio is intens bevindelijk ingesteld. De puriteinse predikers waren vaak
goede "existentiepsychologen", maar dan in geestelijk opzicht, daar zij het
mensenhart openlegden voor de Heer en met grote liefde en veel geduld
ingingen op de zielsmoeilijkheden en -vertwijfelingen van hun hoorders om
hen tot klaarheid en zekerheid te brengen .
De puriteinen trokken in hun preken duidelijk de cesuur tussen de
bekeerden en de onbekeerden. Ze benadrukten de noodzakelijkheid van
'spiritual enlightenment and renewal'. De oproep tot 'conversion' geschiedde met alle kracht. "Eternal distiny was wrapped up in its message
and in its reception or rejection" . De weg naar de 'salvation' werd
telkens en scherp aangewezen. Door de 'sermon' werkt God 'conversion' . De gelovigen gaan Gods stem verstaan en begrijpen, dat ze nu
ook behoren te leven naar zijn wil.
Zo zagen we, dat vanuit de (onder)scheiding tussen letter en Geest
van de Schriftwoorden de (onder)scheiding van explikatie en applikatie
werd gecreëerd. Duidelijk wordt ook de cesuur onder de hoorders gesteld.
De onbekeerden worden krachtig en met diepe ernst opgeroepen tot
bekering. De bekeerden wordt steeds de weg van het doen van Gods wil in
heel het leven voorgehouden. Voorkomende zielstwijfelingen en geloofsmoeilijkheden worden pastoraal behandeld in de preek.
Al vinden we bij de puriteinen niet een veruitgewerkte klassifikatie
van de hoorders in de prediking - dat blijkt iets eigenaardigs in de
prediking van de Nadere Reformatie te zijn - wel is er een eerste aanzet
daartoe. Maar men gaat o.i. te ver, als men hier van invloed gaat spreken 73 .
Er is verwantschap en erkenning van gelijke instelling en bedoeling, maar
puriteinen en Nadere Reformatie hebben hun antwoord op een algemene
preekproblematiek gevonden, gevormd en uitgebouwd binnen een eigen
milieu, eigen kader en eigen theologische Umwelt. De verwantschap en er-

69. R.G. Turnball a.w. p. 37.
70. Vgl. J. v.d. Berg a.w. blz. 31ev.
71. R.G. Turnball a.w. p. 37; vgL H. Heppe a.a.O.S. 55.
72. Vgl. H. Davies a.w.p. 185, 188.
73. Vgl. J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvattingvan
de Nadere Reformatie, blz. 48.
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kenning hebben wel versteviging van eigen opstelling gegeven en aan de Nadere Reformatie een stimulans om haar ingenomen stelling verder uit te bouwen. De Nadere Reformatie heeft in haar prediking dan ook een veel meer
genuanceerde uitwerking van de klassifikatiemethode gegeven dan het puritanisme ooit deed. Daarom mogen we puritanisme en Nadere Reformatie ten
aanzien van de prediking niet zonder meer op één noemer brengen 74 . We
kunnen ons vinden in de visie van S. v.d. Linde, als hij zegt: "Het lijdt . . .
geen twijfel, of het puritanisme is vanuit Genève in Engeland en Schotland
geplant en beinvloed. Dat er specifiek engelse en schotse invloeden in zijn,
pleit voor de levendigheid ervan, getuige het vermogen, om te assimileren.
Dat met name in de kring van de nadere reformatie engelse en schotse auteurs
gretig gelezen werden, is zonneklaar en begrijpelijk wegens hun hoog gehalte,
maar wijst, weer aan, dat men er dus niets vreemds of nieuws in vond" °'. Ook
M.J.A. de Vrijer wijst op relaties tussen de puriteinen en de mannen van de
Nadere Reformatie, doch zegt vervolgens: "Maar de Nederlandsche piëtisten
zijn toch geen copieën van de Engelsche zonder meer. Daarvoor heeft het
ontstaan en de verdere groei der Reformatorische Kerken in Engeland en
Nederland een te groot verschil" .
3.5 .Samenvatting en resultaat.
Uit ons onderzoek naar eventuele parallellen in de geschiedenis van
de prediking vóór of in dezelfde tijd van de beweging der Nadere Reformatie, is ons gebleken hoe men in alle tijden geworsteld heeft met het
probleem van de verhouding van het heil en ons bestaan. Allen gaven een
min of meer uitgewerkt antwoord op de vraag, hoe de verlossing van
Christus resulteert, effekt krijgt en zich uitwerkt in de mensen en welke
funktie daarbij de prediking heeft.
Origenes kwam vanuit zijn drievoudige Schriftzin tot een indeling
van de hoorders in gewone, ongeletterde christenen, gewillige, gevorderde,
74. Vgl. het oordeel van J. v.d. Berg a.w. blz. 27; Stelling IV van de dissertatie van
J. de Boer, die luidt: De Nadere Reformatie is niet van Britse afkomst, doch
oorspronkelijk een Nederlandse beweging. Vgl. ook id. a.w. blz. Ï3,15. Vgl. W. Goeters
a.a.O.S. 21 ff, waar hij opmerkt dat de Nadere Reformatie niet door het engelse
puritanisme is verwekt en alleen spreekt van "eine analoge Bewegung, eine verwandte
Strömung"; vgl. PJ. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de
eerste helft der zeventiende eeuw, blz. 170.
75. Gereformeerd Protestantisme, blz. 10. In 'Nadere Reformatie' blz. 128 kol. 1,
spreekt S. v.d. Linde wel van engelse en schotse invloeden en wil zelfs spreken van "Nederlands Puritanisme".
76. Ds. Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte Riet', blz. 75; vgl. J. Huizinga,
Nederland's beschaving in de 17de eeuw^, blz. 74, 77v.v.
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tot het doen van Gods geboden genegen christenen en ingewijde, naar de
volkomenheid zich uitstrekkende christenen.
Tauler onderscheidt vanuit een mystiek geladen psychologie zijn
drie mensen, de anhebende, zunemende en volkommene met hun onderscheiden affekten binnen één en dezelfde mens. De drie mensen vormen bij
hem de stadia van een inherente geestelijke ontwikkeling als reaktie op en
uitwerking van het heil Gods in de menselijke existentie.
Luther heeft als geen ander gestreden voor de verbondenheid van de
viktorie van Christus met en zijn betrokkenheid op ons bestaan. Wie
gelooft, wordt meegenomen in de verlossingsdaden van God in Christus.
De conformitas-gedachte is kenmerkend voor de prediking van Luther. Het
eschatologisch heil van Christus krijgt een reëele uitwerking bij die Hem
horen. In dit kader funktioneert de prediking. Ze is geen beschrijving van
wat er gebeurt, maar door haar realiseert zich de overwinning van Christus
in ons leven.
De puriteinen hebben de herleving van de prediking bewerkt en in
een vlammende prediking alle hoorders aangesproken. Vanuit de (onderscheiding van letter en Geest, van explicatio en applicatio en vanuit hun
overtuiging van de noodzakelijkheid van de 'conversion' en 'renewal'
stelden ze de cesuur tussen de bekeerden en onbekeerden. Deze werden
ook in hun situatie als bekeerden en onbekeerden 'onderscheidenlijk'
aangesproken. De puriteinen besteedden in hun prediking op pastorale
wijze veel aandacht aan de zielsproblemen en -worstelingen. Een uitgewerkte klassifikatiemethode vonden we bij hen niet.
We kunnen konkluderen, dat we nergens de klassifikatiemethode in
de vorm, in het kader en met de intentie als bij de predikers van de Nadere
Reformatie hebben gevonden. Wel werd er in de geschiedenis van de
prediking geworsteld met hetzelfde probleem, waarop de Nadere Reformatie in haar klassifikatiemethode een eigen antwoord gaf.Verder kan
gezegd, dat de predikers van de Nadere Reformatie, die kontakten met de
engelse en schotse puriteinen onderhielden en zich aan deze verwant
voelden, in hun aanzet tot de klassifikatiemethode bevestigd zijn door de
puriteinse predikers. Ze hebben de congenialiteit met voldoening gekonstateerd en het heeft hen zeker gestimuleerd om in de ingeslagen weg verder te
gaan, de cesuur uit te bouwen en de onderscheidingen te verdiepen en verder
tekonkretiseren.
Hebben de predikers van de Nadere Reformatie in het gebruik van de
klassifikatiemethode geen direkte voorlopers gehad, de vraag rijst, of we wel
kunnen spreken van navolgers? Hierop wordt ons verder onderzoek gericht.
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4. Uitlopers.
Aan het eind van dit hoofdstuk willen we nog nagaan, waar er in de
geschiedenis van de prediking uitlopers van de klassifikatiemethode van de
Nadere Reformatie te vinden zijn. Hebben we zo juist gewezen op eventuele parallelle verschijnselen, waarbij de predikers van de Nadere Reformatie wellicht hadden kunnen aanknopen, nu zullen we nagaan, waar
soortgelijke prediking met de klassifikatiemethode na ds. Th. van der Groe
te ontdekken is, die misschien als nawerking en onder beinvloeding van de
prediking van de Nadere Reformatie ontstaan is.
Het gaat ook hier natuurlijk om het trekken van de grote lijnen, daar
detailstudie buiten het objekt van onze studie ligt en te veel plaatsruimte
zou vergen.
We letten er eerst op, of het (duitse) piëtisme de klassifikatiemethode binnen haar prediking kent en of dit dan toe te schrijven zou zijn
aan invloed uit de Nadere Reformatie. Vervolgens zetten we het zoeklicht
op de prediking in ons land na de Nadere Reformatie en staan bizonder stil
bij de prediking van de afgescheidenen (na 1834), die teruggegrepen
hebben o.a. naar de beweging van de Nadere Reformatie. Tenslotte betrekken we de prediking van de gereformeerde bonders in de hervormde
kerk, van de gereformeerde gemeenten en de oud-ge re formeerden1, binnen
ons gezichtsveld.
AA In het piëtisme.
Verschillende auteurs wijzen op overeenkomst tussen de stroming
van de Nadere Reformatie en die van het duitse piëtisme2, ja, men heeft
beide bewegingen wel verenigd onder de verzamelnaam piëtisme3.
1. De laatstgenoemden en velen uit de eerstgenoemden met enkele christelijke gereformeerden vormen de zogenaamde 'zwarte-kousenkerken', vgl. A. v.d. Meiden, De
zwarte-kousen kerken, blz. 8w, 223w.
2. VgL W. Goeters a.a.O.S.III: "Von Pietismus zu reden, gebietet einmal der
konstante, bis in die Anfange hinaufreichende Sprachgebrauch der Niederlander,
dann aber auch die völlige Gleichartigkeit des Bildes im 18.Jahrhundert. Wer den
Begriff des Pietismus auf das deutsch-lutherische Gebiet einschrankt, beweist nur,
dasz ihm von den Vorgangen jenseits der Grenzen die deutliche Anschauung fehlt".
Wel voegt hij er aan toe, dat het nederlandse protestantisme "im Vergleich mit dem
deutschen lutherischen sein Eigentümliches" heeft.
3. Zie: A. Ritschl, die in zijn werk over het piëtisme ook de Nadere Reformatie
plaatst naast het duitse piëtisme onder de verzamelnaam: Der Pietismus in der
reformirten Kirche; dr. H. Heppe die dit ook doet in: Geschichte des Pietismus und
der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande; E.F. Stoeffler a.w„
die spreekt over: Pietism among the English Puritans, Reformed Pietism en Lutheran
Pietism; vgl. J. van Genderen, Herman Witsius, blz. 220 en De Nadere Reformatie,
blz. 2ev.
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We zullen dit probleem, de verhouding van Nadere Reformatie en
piëtisme, vanuit homiletisch gezichtspunt benaderen en zien, of de prediking bij beide gelijk(geaard) is, of met name de klassifïkatiemethode met
haar intenties en komplikaties als het unieke in de prediking van de Nadere
Reformatie ook voorkomt binnen de prediking van het piëtisme en of in
dit opzicht het piëtisme soms de invloed van de Nadere Reformatie heeft
ondergaan. We denken bij piëtisme hier aan het duitse piëtisme, zoals het
in Duitsland en in het lutheranisme is ontstaan en tot ontplooiing kwam,
waarbij Ph.J. Spener en A.H. Francke een centrale rol speelden.
Dit piëtisme verzet zich tegen een verstarde leer en tegen een dode
kerk en moet gezien als reaktie tegen de orthodoxie6. In deze reaktie staat
ze op gelijke voet met de Nadere Reformatie. Het gaat het piëtisme om een
omschakeling van de volks-, lands- en staatskerk in een liefdesgemeenschap
van ernstige, overtuigde christenen en om de ontwikkeling van de religieuse
persoonlijkheid bij voorgangers en gemeenteleden. "Sie hatte ihren
Schwerpunkt in der Frömmigkeit, in der inneren Glaubenshaltung und der
entsprechenden Lebensordnung"7. Er komt bizonder accent te liggen op de
wedergeboorte van de mens als een wezenlijke verandering in het leven van
de mens8.
De prediking levert hiertoe zijn volle bijdrage. "Die Predigt dieser
neuen Zeit zeichnet sich auf das ganze Gesehen dadurch aus, dasz sie nun
weitaus mehr als bisher dem persönlichen Glaubensleben des einzelnen
Christen zuwendet und damit den existentiellen Bezug der Predigt auf das
deutlichste herausstellt . De eigenlijke kracht van de piëtistische prediking bestaat in "der Trieb praktischen Wirkens, gründlichen Besserns,
eindringenden Bekehrens"10. De preek is sterk betrokken op de enkeling
en zijn persoonlijke verhouding tot God. Het gaat in de preek om de mens
te brengen tot de grote bevrijding van Christus uit de individuele noodsituatie. De preek moet ook door de prediker zelf zijn heengegaan om te
4. Zo stelt S. v.d. Linde, Gereformeerd Protestantisme, blz. 9, dat het latere lutherse
piëtisme kennelijk door het gereformeerde van de Nadere Reformatie beïnvloed is!
Onder piëtisme verstaan wij hier de duidelijk in de kerkgeschiedenis gemarkeerde beweging in het duitse lutheranisme van de 2e helft van de 17e en de Ie helft van de 18e eeuw,
vgl. M. Schian, Orthodoxie und Pietismus im Kampf um die Predigt, S. 1; A.A. van
Schelven, De bewerking van een piëtistisch-getinte gemeente, blz. 6.
5. Vgl.M.Schmidt/W.Jannasch, Das Zeitalter des Pietismus,S. Xluf.
6. Ida.a.O.S.XVIuf.
7. id a.a.O.S.XII.
8. ida.a.O.S.XVII.
9. A. Niebergalla.a.O.S.295;vgl. M. Schmidt/W. Jannasch a.a.O.S.XLIV.
10. M.Schiana.a.O.S.37.
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kunnen overkomen bij de hoorders. De prediker moet dan ook gloedvol en
bewogen aandringen op wedergeboorte en bekering, op overgave, levensvernieuwing en heiliging in broeder- en naastenliefde11. Het piëtisme pleit
voor "die Notwendigkeit praktischer Orientierung der Predigt". Men stelt,
"dasz schichtere Form viel wirksamer sei" dan een degelijk dogmatisch
betoog; dat de preken "durch und durch erbaulich" moeten zijn en met
een "religiösen Inhalt" met als doel de hoorders tot het geloof en tot een
godzalig leven te brengen, waarbij "konkrete Einzelfragen" aan de orde
gesteld kunnen worden. "Endlich gehort hierher die infolge der Bemühungen um herzandringende Predigtweise eintretende Betonung der Rücksichtnahme auf die jeweilige Beschaffenheit der Hörer . . . . Die Notwendigkeit
einer Predigt mit praktisch-religiösem Inhalt: das ist der Grundgedanke des
Pietismus, soweit seine homiletischen Anschauungen in Frage
kommen" 12 . Men moet zich door de preek hartelijk en gevoelig laten
overweldigen door het heil Gods en zich persoonlijk en vol plichtsbesef
inzetten voor de onderlinge opbouw en dienst.
Al vinden we bij deze lutherse piëtisten wel de cesuur, die ligt in de
wedergeboorte of de bekering van de mens 13 en wordt er in hun prediking
terdege rekening gehouden met de situatie van de gemeenteleden, nergens
komen we een klassificeren van de hoorders tegen, zoals dit in de prediking
van de Nadere Reformatie het geval is. Ook zijn we nergens op verwijzingen naar homileten en predikers uit de Nadere Reformatie in Nederland
gestoten . Alleen stellen M. Schmidt en W. Jannasch, dat waarschijnlijk
enkele nederlanders, zoals G. Voetius, W. en G. Teellinck ertoe bijgedragen
hebben, dat engelse puriteinse geschriften in vroege vertalingen onder de
duitse piëtisten zijn gelezen15.
Er wordt in het piëtisme bevindelijk en direkt op de man af
gepreekt. Er wordt voor geveinsdheid en dode rechtzinnigheid zonder
levensvernieuwing en levensheiliging gewaarschuwd. Maar de hoorders worden in geen andere klassen verdeeld dan in wedergeborenen en onweder11. Vgl. Ph. J. Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 69vv; T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, blz. 82ev; M. Schian a.a.O. S. 67, 72.
12. M. Schian a.a.O.S. 122uf.
13. Vgl. J. Konrad, Die evangelische Predigt, S.91, 93ff; M. Schmidt/W. Jannasch
a.a.O.S. XVII sub c en S.46; K. Aland u.a., Pietismus und Bibel, S. 84. De cesuur
heeft meer een ethische dan een religieus-psychologische kleur, vgl. J. Konrad,
a.a.O.S. 95uf, 99uf, 93uf.; M. Schmidt/W. Jannasch a.a.O.S. XXIII sub b.
14. Wel wordt er door deze piëtisten verwezen naar Luther, naar de middeleeuwers en dopersen, vgl. A. Niebergall a.a.O.S. 295, 297; M. Schmidt/W. Jannasch
a.a.O.S. XXVff.
15. Vgl. a.a.O.S. XXX.
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geborenen, waarbij de laatsten dringend tot bekering en de eersten
klemmend tot een getuigend en dienend leven worden opgeroepen16.
We mogen daarom het piëtisme niet zonder meer vereenzelvigen met
de Nadere Reformatie en omgekeerd, ais we bij hun typering en
karakterisering ook de prediking betrekken als een wezenlijk meebepalend
element voor een kerkhistorische beweging17.
4.2In de Afscheiding.
Er lopen vanuit de Nadere Reformatie lijnen door in de verdere
geschiedenis van de prediking in Nederland.
Kenmerkend voor de verdere ontwikkeling is allereerst de strijd, die
gevoerd is om de voorrang tussen de 'oude', analytische, op eigen bodem
gegroeide én de 'nieuwe', synthetische, vanuit Engeland zich opdringende
preekmethode. Deze laatste preekmethode heeft via het werk van E.
Hollebeek en G. Bonnet almeer aan invloed in Nederland gewonnen. Ook
zijn pogingen in het werk gesteld om de beide methoden, de analytische en
de synthetische, te kombineren, zodat we stuiten op het verschijnsel van
de analytisch-synthetische preekmethode 18 .
In de tweede plaats moet in verband met de veldwinst van de
synthetische preekmethode gekonstateerd worden, dat de preken in de
eerste tijden na de Nadere Reformatie "feitelijk niets anders (waren) dan
abstracte, wijsgeerige verhandelingen over onderwerpen van godsdienstigen
of zedekundigen aard, die het verstand raakten, maar het hart koud en
onbewogen lieten
. De synthetische methode was geschikt om doorgang
te verschaffen aan het opkomend moralisme en rationalisme, waarbij de
christelijke verzoenings- en verlossingsgedachte overschaduwd werd. Dit
16. Vgl. de preek van Ph.J. Spener in A. Nebe, Homiletische Portretten, blz. 240w
en weergaven van zijn preken bij M. Schmidt/W. Jannasch a.a.O.S. 44-63; vgl. de
preek van A.H. Francke in J. Konrad a.a.O.S.88ff, bizonder S.93 ff, 104 -106.
17. Vgl. noot 2 van Hoofdstuk II sub 1, blz. 54; K. Dijk, De dienst der prediking,
blz. 121, die schrijft, dat "het nederlandse Piëtisme. . . scherp moet onderscheiden
worden van het Duitse Piëtisme, e n . . . een eigen historie heeft doorlopen"; Ph.J.
Huijser a.w. blz. 63.
18. Vgl. J. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde, blz. 233w; Ph.J. Huijser
a. w. blz. 72 ev; A. v. d. End, Gisbertus Bonnet, blz. 87 w . Men spreekt over de
synthetische methode als over de 'nova methodus', vgl. J. Hartog a.w. blz. 234w. L.
Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e
Eeuw, blz. 132, spreekt over de 'nationaal-analytische' preekmethode, terwijl T.
Hoekstra a.w. blz. 129w. deze aanduidt als 'hollandsche methode'; vgl. J.J. van
Oosterzee, Praktische Theologie, Dl. I blz. 19 l w ; H. Jonker, En tóch preken, blz.
139w.
19. Ph.J. Huijser a.w. blz. 73; vgl. T. Hoekstraa.w. blz. 130ev.
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riep bij de rechtzinnige gereformeerden tegenstand op en bracht de synthetische preekmethode onder verdenking20.
Gevolg van dit alles was, dat er voor de applikatie veelal te weinig,
soms zelfs 'om des tijds wille' zo goed als geen plaats overbleef en de preek
met enkele, al dan niet praktische opmerkingen besloten werd 21 . Daarom
noemde men de synthetische preekmethode wel "het bederf der
Voetianen" 22 .
Toch blijft de oude, voetiaanse lijn en predikwijze doorlopen 23 .
Zelfs bij G. Bonnet, al kan hij niet geplaatst worden in de rij van de
voetiaanse predikers, worden we aan het slot van verschillende preken
herinnerd aan het 'onderscheidenlijk' preken van de voetianen. In dit slot
richt Bonnet zich speciaal tot de onbekeerden, de bekommerden en de
verzekerden24. Ook moet hier het preekwerk van Joh. Clarisse in het begin
van de 19e eeuw gememoreerd worden. Clarisse is van oordeel, dat een
'leerrede',voor een gemengde schare gehouden 25 , voor allen iets moet
hebben en derhalve bevattelijk en populair moet zijn. Zo behoort men
'onderscheidenlijk' te preken en volgens Clarisse acht te geven op het
verschil, dat er in geestelijke wasdom is tussen de verschillende ledenvan de
gemeente26. Vandaar dat de applikatie bij hem een bredere plaats inneemt
dan bij zijn tijdgenoten27. Ook J.H. van der Palm kende "de manier, om
de hoorders in de toepassingen te onderscheiden en in soorten te ver-

20. Vgl, PhJ. Huijser a.w. blz. 73ev; T. Hoekstra a.w. blz. 130, 132; J. Hartog
a.w. blz. 241w; L. Knappert a.w. blz. 132vv, JJ. van Oosterzee a.w. DLI blz. 193;
Th. Christlieb, Geschichte der christlichen Predigt, S.700, die beweert: "Der Groninger P. Chevalier betont die Synthese schon fast zu viel; seine kerkelijke Redevoeringen 1770 gleichen mehr ethischen Abhandlungen und zeigen den einreiszenden
rationalistischen Moralismus; dasselbe gilt von den vielen Predigtbanden von Ew. Kist
in Dordrecht (gest.1822)".
21. Vgl. A. v.d. End a.w. blz. 91.
22. A. Ypey, Geschiedenis van de Kristlijke Kerk in de achttiende eeuw, DL VII
aant. + blz. 265ev.
23. Homiletisch verwerkt vinden we deze üjn bij H. Ravesteyn, De Nazireer Gods,
Dl. I blz. 245w.
24. VgL A. v.d. End a.w. blz. 91. Zie voor de preken van G. Bonnet id a.w. blz.
104ev.
25. Vgl. Hoofdstuk IV sub 2.3. blz. 146ev.
26. Zie: J. Hartog a.w. blz. 274w.
27. Vgl. A. v.d. End a.w. blz. 91. Het is door A.W.C. van Dijk, Die des nachts Zyn
huis bewaakt, blz. 55, te simplistisch gesteld als hij de nieuwe preekwijze van Bonnet
en Clarisse omschrijft als "wat sierlijker van t a a l . . . . en wat welluidender in het
gehoor".
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deelen
. Maar dit is dan alles, wat van de voetiaanse preekmethode te
onderkennen valt in deze periode!
De lijn van de klassifikatiemethode wordt echter pas weer goed
opgenomen en verder gesponnen in de prediking van de afgescheiden
predikers.
Dat er in dogmatisch opzicht duidelijke verwantschap bestaat tussen
de Nadere Reformatie en de Afscheiding, mag als bekend verondersteld
worden . Doch ook wat de prediking betreft, loopt er een verbindingslijn
als een drievoudig snoer: 1.omdat de Afscheiding mede opgekomen is en
opgebouwd uit de vele eenvoudigen die "hun troost in piëtistisch getinte
'gezelschappen' (zochten) bij dierbare oude schrijvers en in hun geest
gedrenkte oefenaars" 30 ; 2. omdat door de afgescheiden voorgangers de
stichtelijke lektuur én prekenbundels van de 'oude schrijvers' opnieuw
werden gelezen, uitgegeven en onder de aandacht van hun gemeenteleden
gebracht, ja hen zelfs werden aangeprezen 3 1 ;3. omdat verschillenden van hen
in hun preken ook de klassifikatiemethode van de mannen der Nadere Reformatie hebben toegepast, geheel met cesuur en nadere opsplitsing aan
beide zijden3 ~.
28. J. Hartog a.w. blz. 308. Volgens H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw, blz.
278ev, stonden de afgescheiden predikers onder invloed van J.H. v.d. Palm.
29. Zie voor de dogmatische verbindingskabel J.W. Verschoor, De Afscheiding en
de Gereformeerde Theologie, blz. 137w; S. v.d. Linde, Nadere Reformatie, blz. 129
Ie kol.; G. Keizer, De Afscheiding van 1834, blz. 171; C.N. Impeta, Kaart van
kerkelijk Nederland^, blz. 24, 36. J.G. Woelderink, Separatisme en Wereldgelijkvormigheid, hervindt de separatistische zienswijze van de 2e periode der Nadere
Reformatie in de Afscheiding, blz. 21, 26.
30. F.L. Bos/ W. Volger, De Afscheiding, blz. 98 Ie kol; vgl. J.W. Verschoor a.w.
blz. 142; Th.L. Haitjema, Prediking des Woords en Bevinding, blz. 26.
31. Ds. H. de Cock kende de geschriften van W.a Brakel, B. Smytegelt, F.A.
Lampe en H. Witsius, vgl. G. Keizer a.w. blz. 171; R.B. Evenhuis, Ook dat was
Amsterdam, Dl. III blz. 257; M.J.A. de Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt en zijn
'Gekrookte Riet', blz. XI, 126; J. van Genderen, Herman Witsius, blz. 230. De preken
van ds. Th. v.d. Groe werden door de afgescheidenen herdrukt, vgl. Knipscheer in:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Dl. VI kol. 636ev. Ds. S. van Velzen
beroept zich op W.a Brakel's preek over Christus' koningschap "De Heere Jezus Voor
de Alleene en Souveraine Koninck Over sijne Kercke Uytgeroepen" en geeft deze
onveranderd uit, zie F.L. Los, Wilhelmus a Brakel, blz. 262. Ds. H.P. Scholte geeft in
1839 "Beschouwing van Sion" van J. van Lodenstein uit, vgl. D. Slagboom, Jodocus
van Lodensteyn, blz. 155. Vgl. ook nog T. Hoekstra, De tegenwoordige critiek op
onze preeken, blz. 20; J.G. Woelderink a.w. blz. 25; H. Algra a.w. blz. 44; R.
Kooistra, De gereformeerde theoloog en de sociologie, blz. 48.
32. Vgl. D. van Dijk, De preek trant van de dominé's in de kerken der Afscheiding
in de jaren 1834-1869, blz. 16; T. Hoekstra, a.w. blz. 20, die opmerkt: "in het
midden van de 19e eeuw waren de predikanten van de Christelijke Gereformeerde
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Interessant is hier de analyse van de preken van afgescheiden predikers door D. van Dijk. Zijn analyse gaat over de jaren 1834 -1869, en
geeft hem aanleiding tot de volgende karakteristiek: "Te weinig wordt in
deze preeken de bijzondere Godsgedachte uit een bepaalde tekst naar
voren gebracht, te veel is het een ontbinden van den tekst in zijn onderscheiden elementen, naar aanleiding waarvan men dan gaat zeggen 'algemeene waarheden'
En aangezien zoo'n tekst-element licht in verband kan worden gebracht met een of andere locus uit de dogmatiek
wordt de preek dan een verhandeling over enkele dogmatische onderwerpen in plaats van het brengen van de boodschap Gods, die in de tekst is
begrepen" 34 . Volgens D. van Dijk zijn de preken van de afgescheidenen in
het algemeen analytisch opgebouwd en wordt de toepassing niet beheerst
door de exegetische, maar door de dogmatische orde! Dit vonden we ook
in de prediking van de Nadere Reformatie: een uiteensplitsen van explikatie en applikatie en een overheersing van de laatste door de heilsordelijke
orde. Soms, zegt D. van Dijk, wordt aangegeven "de gansche weg, waarlangs de zondaar tot Christus wordt gebracht" . Telkens keert de volgorde zonde-ellende-verlossing-hemel-hel-paradijs-Golgotha terug 36 . De
mensen, die men aanspreekt, worden zelden gezien als "het met God in
Christus verzoende volk van God" 37 , maar vooral als "een gemengde hoop
v o l k s ' , "onder hen nemen de grootste plaats in, de onbekeerden, de
Kerk gewoon aan de uitlegging der Schrift een flinke toepassing te verbinden, waarin
niet alleen raadgevingen voor de levenspraktijk voorkwamen, maar ook de toestanden
van het geestelijk leven werden beschreven en het Woó*rd Gods vloeibaar gemaakt om
het in aansluiting te brengen met het genadeleven in zijn verschillende ontwikkelingsstadiën".
33. Met 1869 ziet D. van Dijk een nieuwe periode in de geschiedenis van de
kerken uit de Afscheiding beginnen, omdat toen een vereniging met de Kruisgemeenten plaatsvond. Hij kan zijn overzicht tot aan 1869 laten lopen en beperken, omdat
tot dat jaar al voldoende preken van aan de in 1854 geopende Theologische School te
Kampen gevormde predikanten aanwezig zijn, zodat we door een overzicht van de
preken vóór 1869 en na 1854 "een volledige karakteristiek van de preektrant der
dominé's in de Kerken der Afscheiding kunnen vinden", blz. 5. Van de periode tot
1847 heeft Van Dijk maar 4 preken kunnen analyseren, blz. 6.
34. a.w. blz. 7ev.
35. a.w. blz. 11; zo in de preek van ds. K.J. van Goor over Rom.8:l (uit 1847).
36. a.w. blz. 13.
37. Dat hier Van Dijk's eigen gemeente- en verbondsbeschouwing een heel woord
meespreekt in de beoordeling van deze preken en bizonder van hun toepassing, blijkt
vooral op blz.34vv. Het is echter de vraag, of hij deze visie na zijn vrijmaking nog zo
handhaaft. Hij vereenzelvigt eenvoudig de visie van de afgescheidenen met die van de
voorstanders van de volkskerkidee, blz. 37, en heeft geen oog voor de visie van de
verbondsgemeente, zoals die in de afgescheiden kerken almeer veld won.
38. a.w. blz. 15ev.
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natuurlijke mensen. En dezen dan weer onderscheiden in, onverschilligen,
openbare zondaars; werkheiligen, dood-rechtzinnigen, menschen, die op
valsche gronden zich het heil in Christus toeëigenen. Naast deze onbekeerden is dan een kleinere groep bekeerden; dezen weer onderscheiden in
bekommerden en verzekerden. Maar deze iaatsten vormen dan al een zeer
klein stukje van het geheel" 39 . Ook staat in de preken van de afgescheiden
dominé's, nog steeds volgens D. van Dijk, teveel de zaligheid van de
zondaar tegenover de gloria Dei op de voorgrond. De inhoud is sterk
eenzijdig soteriologisch. De ene waarheid: hoe word ik, zondaar, rechtvaardig voor God? vormt het één en het al, terwijl aan al de andere
rijkdom der Godsopenbaring te weinig aandacht wordt besteed. Dit blijkt
uit de tekstkeuze, maar nog meer uit de wijze van de behandeling van de
stof en uit het karakter van de toepassing, aldus Van Dijk . Dit hangt
naar zijn oordeel samen met de beschouwing van de gemeente als een
gemengde hoop 4 1 . Gewoonlijk wordt de toepassing als een afzonderlijk
deel achter aan de preek gehaakt als "de sloep achter het schip" 42 . Als
inleiding van de toepassing wordt meestal de vraag gesteld: Hebt ge hier nu
al deel aan? In de toepassing vinden we een opsommen van de vermaarde
kenmerken . "Het ligt voor de hand, dat waar zoo sterk de zaligheid van
den hoorder in het middelpunt wordt gezet, heel de preek een sterk
piëtistischen inslag krijgt, d.w.z. dat in de prediking de mensch in zijn
vroomheid terugdringt God en Zijn openbaring"**. En al schijnt er na 1869
hierin een kentering waar te nemen, de genoemde mentaliteit is "in verre
de meeste gemeenten ook in het Noorden" bhjven nawerken . Toch
moet Van Dijk toegeven, dat de afgescheidenen het evangelie van Gods
vrije genade in Christus gebracht hebben, vaak in gebrekkige vorm zonder
39. a.w. blz. 16, vgl. 18, 21. Hier zijn duidelijke reminiscenties aan de preken van
de Nadere Reformatie, met name van B. Smytegelt, F.A. Lampe en Th. v.d. Groe.
Van Dijk hoort dit standpunt al in de aanspraak van de gemeente, die zelden
genoemd wordt 'de gemeente van onze Here Jezus Christus', waar ze volgens hem als
"het door Christus verloste volk recht op heeft", maar steeds als 'toehoorders' wordt
aangeduid, blz. 16.

40. a.w. biz.20.
41. a.w. blz. 21, vgl. blz. 30.
42. a.w. blz. 22. De geciteerde woorden zijn van A. Kuyper, Onze Eeredienst, blz.
329.
43. Vgl. H. Algra a.w. blz. 280, waar hij opmerkt: "Naar een geestige typering van
Prof. Geesink bestond zo'n toepassing uit drie delen: wee, wee! - ach, ach! - juich,
juich! voor de onbekeerden, de bekommerden en de bevestigden".
44. D. van Dijk a.w. blz. 24. Uitzondering vormt volgens Van Dijk ds. L.J. Hulst,
blz. 26ev. Vgl. voor de kenmerkenprediking ook blz. 34ev, 37vv.
45. a.w. blz. 27; vgl. H. Algra a.w. blz. 277ev.
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voldoende zicht op de bizondere zin van de tekst en met een zekere
eentonigheid in de toepassing, maar deze ene toon klonk steeds door: Het
bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden .
Uit Van Dijk's analyse is duidelijk, dat er, wat de prediking en
bizonder de toepassing en het gebruik van de klassifïkatiemethode betreft,
een verbindingslijn loopt van de Nadere Reformatie naar de Afscheiding47.
Ons inziens is er echter in de prediking van de Afscheiding meer aandacht
voor de verkondiging van Christus in zijn verlossingsdaden en van de
beloften tot geloof en behoud dan in de prediking van de Nadere Reformatie 48 . Ook breekt in de Afscheiding de visie op de gemeente als
verbondsgemeente almeer door, zodat de predikers haar anders benaderen
dan vanuit de volkskerkidee, omdat de afgescheiden predikers dogmatisch
en praktisch anders de gemeente zagen dan de predikers van de Nadere
Reformatie, die in de volkskerk hun dienst verrichtten. Wel moet erkend,
dat de door D. van Dijk genoemde facetten de eerste tijd hier en daar in de
afgescheiden prediking gevonden werden, doch we zullen hier onder zien
dat een genuanceerder analyse en oordeel dan Van Dijk geeft, nodig zijn
om het geheel van deze prediking te typeren .
Een vraag, die in dit verband nog gesteld moet worden, is: Staat ook
de prediking van de Afscheiding gelijk die van de Nadere Reformatie
uiteindelijk onder beheersing van de leer van de uitverkiezing?
Op deze vraag is C. Veenhof ingegaan met zijn studie over Prediking
en Uitverkiezing, waarin een veel genuanceerder en ons inziens juister
oordeel wordt gegeven dan D. van Dijk deed, die alle predikers op één lijn
zette en hen beoordeelde naar eigen visie op de gemeente50 en op de
prediking51.
46. Vgl. D. van Dijk a.w. blz. 31ev.
47. Vgl. Ph. J. Huijser a.w. blz. 74-76; C. N. Impeta, Zelfonderzoek noodzakelijk! , blz. 5. D. van Dijk ziet niet de invloed van de Nadere Reformatie, maar van
F.D. Schleiermacher doorkomen in de afgescheiden prediking, blz. 4, dus van de
ethische theologie.
48. Vgl. Ph.J. Huijser a.w. blz. 74; G.M. den Hartogh, In de lijn der Afscheiding,
blz. 3 en 4; zie o.a. de preek van ds. W.P. de Jonge over Ps.29: 10 (uit 1861) en over
2 Kor. 2:14-16a (uit: Nieuwe Stuiverpreken, 1870), zie lijst van'andere geraadpleegde
preken'.
49. VgL Ph.J. Huijser a.w. blz. 75ev.
50. Als "het met God in Christus verzoende volk van God", a.w. blz. 15, vgl. blz.
18ev, 35.
51. Als "het toepasselijk verklaren van Gods Woord", a.w. blz. 7, waarbij hij alle
toepasselijke vragen als: Hoe staat het nu met u met betrekking tot het verkondigde
evangelie? Hebt u hier al deel aan? en al het noemen van kenmerken om tot
meerdere geloofszekerheid te brengen en om aan valse gronden te ontdekken,
verwerpt, vgl. G.M. den Hartogh a.w. blz. 20vv.; H. Steen, Geloof en gelooven, blz. 4
ev.
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C. Veenhof konstateert, dat er zich een evolutie in de afgescheiden
kerken heeft voltrokken ten aanzien van de leer en de prediking met name
als het gaat over de strijdvraag, welke plaats de leer van het besluit der
eeuwige verkiezing in de prediking moet innemen .
De strijd liep in hoofdzaak tussen drie groepen of richtingen in de
afgescheiden kerken.
De drentse richting, de zogenaamde Jofferspartij, het conservatieve
smaldeel, enigszins zelfvoldaan en enghartig, was sterk traditioneel en
wilde blijven bij de 17e eeuwse theologie der vaderen, waaronder vooral
W.a Brakel een grote autoriteit was 53 . Deze 'drentsen' wilden niet alleen
het evangelie, doch niet minder de wet prediken, in de volgorde eerst wet
en dan het evangelie. De wetsprediking moet de mens aan zijn zonde en
verdoemelijkheid ontdekken, hem verbrijzelen en zo vatbaar maken voor
de beloften van het evangelie, die alléén bestemd zijn voor de aan zichzelf
ontdekte en verbrijzelde zondaar. De prediking van het evangelie is algemeen en bijzonder. Algemeen als voorstelling van de verlossing, door God
verordineerd en in Christus verwerkelijkt als volkomen handhaving en
vervulling van Gods wet; als aanwijzing van het geloof als enig middel om
aan Jezus Christus deel te ontvangen; en als voorstelling van de verschillende fasen van dit geloven. Bijzonder, als een toezeggen, aanbieden en
toeëigenen van het volle heil aan de waarlijk verbrijzelden en door de Geest
wedergeborenen. Al geldt de eis des geloofs voor alle mensen, toch mag
niet aan alle mensen, die het evangelie horen, zonder meer gelast worden te
geloven, dat Christus voor hen gestorven is, want Hij is niet voor allen
gestorven, doch alleen voor zijn uitverkoren volk. Daarom moet de leer der
verkiezing de prediking in opzet, tendens en richting geheel en al beheersen 54 . Dit heeft tot konsekwentie, dat men twee delen of momenten in de preek onderscheidt: Het eerste deel vormt de voorstelling van de
waarheid der eeuwige verkiezing; hoe ze tot stand kwam en hoe een
zondaar tot geloof in Christus kan komen; waarin de verkiezing Gods als
objektieve waarheid aan de mensen wordt voorgehouden en bij hen wordt
aangedrongen. In het tweede deel mag de prediker alleen aan hen, die de
zonde moe zijn, die zichzelf veroordelen in boete, aan zichzelf ontdekt zijn
en op genade leerden hopen, aanzeggen, dat zij de Here mogen bidden zijn
Zoon naar zijn eeuwig welbehagen aan hen te openbaren en dat zij niet
hoeven te twijfelen, want hen is het heil werkelijk geschonken. Het eerste
52. Vgl. a.w. blz. 6.
53. Vgl. id a.w. blz. 13; H. Algra a.w. blz. 131.
54. Vgl. C. Veenhof a.w. blz. 24w, waar de opvattingen van ds. Th. de With en ds.
F.A. Kok worden geanalyseerd.
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deel van de preek spreekt dus tot alle mensen als gevallen zondaren, het
tweede deel alleen tot hen, in wie de Geest met zijn onveranderlijk,
overtuigend, verbrijzelend en vernieuwend werk een aanvang heeft gemaakt en die zich enigszins als zondaar leerden kennen, Gods straffen
billijken en op zijn genade hopen. Hier is de grote cesuur vlijmscherp
vanuit de verkiezing gesteld en de overgang gemarkeerd door het wederbarend werk van de Heilige Geest 55 . Veenhofs analyse laat zien, hoe de
Joffersen de lijnen van hieruit verder trokken en beweerden: "zullen de
hoorders mogen weten, dat die prediking ook voor hen is bestemd,
metterdaad ook hun geldt, dan moeten zij éérst wéten, en heel zéker
weten, dat de Heilige Geest zijn onberouwelijk werk in hen begonnen is en
dat daarom hun zondekennis, hun berouw en alle andere Geesteswerkzaamheden en -ervaringen in hen, "echte" werken des Geestes zijn" 56 . Dit
"echte" werk des Geestes wordt evenwel gekend uit eigen bevinding,
ervaring en gestalten. In het zoeken naar kenmerken van dit werk in de mens
moet de prediking leiding geven. C. Veenhof konkludeert tenslotte, dat heel
deze drentse prediking gedragen wordt door de gedachte, dat het genadeverbond alleen met de uitverkorenen is opgericht in de eeuwigheid, in de tijd
wordt bekend gemaakt en door God zelf wordt toegepast . Veenhof
typeert deze prediking als "speculatief en dus rationalistisch gekleurd",
"gepaard met een puritanistisch (emotionalistisch) subjectivisme"58.
De tweede richting onder de afgescheiden predikers heet de Brummelkampse of gelderse59, die zich vooral op Calvijn oriënteerde. Hun visie
komt op het volgende neer: In de prediking van het evangelie geschiedt
"de Welmeenende Aanbieding van de genade Gods in Christus, aan allen
die onder het Evangelie leven, ten einde zij allen, alleen op grond van die
aanbieding ,die aan hen als zondaars geschiedt, dat heil door een levendig
geloof zouden aannemen en in bezit erlangen" 60 . Daarom vinden we in de
preken van de geldersen geen verdoorgevoerde klassifikatiemethode6 ,
55. Vgl. id a.w. blz. 33w, vooral blz, 35ev.
56. a.w. blz. 38. Dit "eerst" en "echte" zijn we ook tegengekomen in de prediking
uit de tweede periode van de Nadere Reformatie!
57. Vgl. a.w. blz. 42w. Ook beweert C. Veenhof, dat deze verbondskonstruktie
"naar haar grondstruktuur - hoezeer overigens ook aangevuld en gecorrigeerd - met
een enorm veel meer omvattende theologische apparatuur, door Kuyper in de
Gereformeerde Kerken opnieuw werd geïntroduceerd en verdedigd", a.w. blz. 44.
58. Id a.w. blz. 14, 41. Zie voor vertegenwoordigers van de 'drentsen', a.w. blz.
15ev. Van Dijk's analyse beperkt zich tot deze lijn in de prediking der Afscheiding!
59. Zie voor vertegenwoordigers van deze richting, C. Veenhof a.w. blz. 45.
60. Dit is een citaat van ds. Kreulen, weergegeven bij C. Veenhof a.w. blz. 46 en
waarin de prediking van de 'geldersen' in al zijn facetten is gekarakteriseerd.
61. Vgl. D. van Dijk a.w. blz. 26ev., waar hij handelt over de preken van ds. L.J.
Hulst te Stadskanaal; H. Algra a.w. blz. 276.
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maar alleen de cesuur tussen degenen, die het heil aannemen in geloof en
degenen die het verwerpen in ongeloof.
Dan was er nog een grote middelgroep, die zich persé niet bij een of
andere richting wilde laten onderbrengen.
C. Veenhof stelt vast, dat, al bleef de richting der drentsen altijd nog
doorwerken in de afgescheiden kerken, straks versterkt door vele predikers
uit de kruisgemeenten (na 1869), de andere, meer op Calvijn en de
gereformeerde confessie georiënteerde richting toch de dominerende
werd 62 .
Tot op heden is dit nog de situatie van de prediking in de christelijke
gereformeerde kerken. Een kleine stroom richt zich in de prediking op de
klassen van de hoorders en spreekt hen met een heilsordelijk gestruktureerde boodschap toe . Het merendeel der christelijke gereformeerde
predikers pleit voor de beloftenprediking vanuit het gefundeerde heil in
Christus en spreekt de gemeente aan op wat ze van Gods zijde mag zijn,
namelijk zijn verbondsgemeente, die van zichzelf verloren is, maar wie de
beloften van verlossing, vergeving en vernieuwing hoofd voor hoofd geldt
en die tot geloof in deze beloften moet worden opgeroepen en die leiding
in het leven des geloofs mag worden gegeven
4.3 Jn de Gereformeerde Bond.
Wanneer S. v.d. Linde opmerkt, dat de Nadere Reformatie "in de
19e eeuw tot nieuw leven (kwam) in Réveil en Afscheiding, althans naar
zekere intensies, terwijl in der Ger. Gemeenten en Ger. Bond in de
Ned.Herv.Kerk een rechtstreekser voortzetting valt op te merken" 65 , dan
zal zijn opvatting nadere adstruktie nodig hebben, ook als het gaat over het
gebruik van de klassifikatiemethode in de prediking. Bij ons onderzoek
naar de uitlopers van de prediking van de Nadere Reformatie behoort dan

62. Vgl. a.w. blz. 132w en 247, waar hij zegt: "Van meet af aan heeft zo de
prediking van Calvijn een grote invloed uitgeoefend in de Afgescheiden Kerken en
deze is steeds sterker geworden ondanks de tegenstand van allerlei scholastieke,
mysticistische en piëtistische tendenzen in de Afgescheiden wereld". Het is een
eenzijdigheid in de analyse van D. van Dijk, die de op Calvijn georiënteerde lijn wel
zag - zie noot 61 - maar niet tot zijn recht deed komen en het volle gewicht gaf.
63. Vgl. de prekenbundel van christelijke gereformeerde predikanten "Uit de
Levensbron".
64. Vgl. J.H. Velema, Wat is Christelijk Gereformeerd? blz. 119w; Kerk tussen
klem en knoop, blz. 149w.; A. v.d. Meiden a.w. blz. 144.
65. Nadere Reformatie, blz. 129 Ie kol Vgl. Encyclopedie van het Christendom,
Protestants Deel, blz. 557 Ie kol; P. van Woerden, De Nadere Reformatie, blz. 2ev;
C.N. Impeta a.w. blz. 24ev, 113, die van hetzelfde oordeel is.
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ook een toetsing van de hierboven gedane opmerking met het oog op de
Gereformeerde Bond.
Er is metterdaad in de Gereformeerde Bond een beklemtonen van de
band aan de Nadere Reformatie en haar streven. "Lange tijd heeft men het
klimaat van de Nadere Reformatie beschouwd als het kenmerk van de
Hervormd-Gereformeerde prediking. In eigen kring beoordeelde men deze
Nadere Reformatie ook inderdaad als een vóór-uitgang, een verdere, hogere
ontwikkeling van wat de Reformatie ons min of meer nog gebrekkig
geboden had. Met welk een ontzag werden de 'oude schrijvers' genoemd en
geciteerd, bijna als semi-kanoniek. En deze 'oude schrijvers' waren beslist
niet de reformatoren of de theologen uit de eerste helft van de 17e eeuw,
maar juit uit de latere tijd, de tweede helft van de 17e en 18e eeuw. Wij
wisten ons de rechtmatige zonen van het gereformeerde Piëtisme", aldus C,
Graafland, zelf een gereformeerde bonder 66 .
Graafland zet nader uiteen de theologische denkwereld, van waaruit
in de Gereformeerde Bond werd en nog wordt gepreekt. Men wil "een
Schriftuurlijk-bevindelijke prediking", welke is bediening, verklaring van
Gods Woord, waarbij de applikatie beslist hoort en niet vergeten mag
worden. In deze applikatie krijgt het werk van de Heilige Geest een ruime
plaats. Nu zijn er vele variaties en nuanceringen binnen deze prediking
mogelijk . Eén ervan wordt gevormd door de prediking van de Nadere
Reformatie, die explikatie en applikatie uiteenrukt en grotendeels geisoleerd naast elkaar zet 6 8 . Via een 'belevingsschematiek'69 heeft de Nadere
Reformatie opgesteld "een scala van geloofsdaden, die weer verzelfstandigd werden tot stations op de geloofsweg. En het is te begrijpen, waar
de prediking zich op ging richten. De geloofsdaden moeten natuurlijk
worden genoemd en dat liefst in de juiste strakke volgorde. Ze werden
keurig in systeem gebracht. En de gemeente, of liever gezegd, de kinderen
Gods in de gemeente, kregen de taak om te bepalen bij welk station zij
zich ophielden" .
Binnen de Gereformeerde Bond wordt zulke prediking gevonden. Er
zijn bevindelijke predikers, die "gevoelsmatig" preken en de "zielsgestal-

66. C. Graafland, Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 11 ev.;
vgl. W. Balke, De eigen wijs, blz. 12, 15; M.H. Bolkestein/J. Thomas, Over preken gesproken, blz. 10 en G. Boer, Gedachten wisseling, blz. 46.
67. a.w. blz. 16; vgl. voor de prediking van de Geref. Bond ook H. Berkhof/ G.
Boer, Gedachtenwisseling, blz. 60 -72.
68. C. Graafland a.w. blz. 26.
69. ld a.w. blz. 30.
70. Ida.w. blz. 31.
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ten" breed uitmeten , die "het (leren) kennen van God op een schematische en schoolse wijze" uiteenrafelen; "men meent eerst met God de
Vader alleen van doen te krijgen, losgedacht zowel van de Zoon als van de
Geest. Zo moet er dan een bukken onder het oordeel komen, zo moet de Wet
tuchtmeester tot Christus worden. Dan kan eens het grote uur komen, dat
men een blik op Christus mag slaan, zij het nog van verre. En als het dan
alles naar waarheid is, dan zal het zo nog kunnen komen tot een verstaan
van de gemeenschap met de Heilige Geest, ook die dan weer losgemaakt van
Vader en Zoon" 7 .
C. Graafland wijst hier met name op de preken van ds. J.P. Pauwe 73
en van ds. I. Kievit , die, hoewel zij terug wilden naar de Reformatie,
toch de klassifikatiemethode van de Nadere Reformatie hebben verscherpt.
Zij stelden de rechtvaardigmakings- en vierschaarbeleving centraal, waarbij
de eerste geen leven der wedergeboorte, dus geen bekommering, vóór deze
rechtvaardiging aanvaardt, maar de tweede wei. Ds. I. Kievit benadrukt
ook de beleving, die volgt op de rechtvaardigingmaking, namelijk het
aangenomen worden door de Vader. Zo hebben zij in hun prediking de
indeling van bekommerden, die nog niets of wel iets zijn; de bevestigden,
de gerechtvaardigden die alles of al heel veel zijn,en de aangenomenen, die
alles zijn of hebben, als afzonderlijke belevings- en liggingsfasen versterkt 75 .
We wijzen hier ook op de weergave van de prediking van ds. A.
Vroegindewey , waarin allereerst de cesuur duidelijk wordt getrokken
tussen de gevangenen van de duivel en de zonde, en de verlosten, de
vrijgemaakten77. Bij de eersten behoren er velen in de kerken, zo vreest
Vroegindewey . Onder deze zijn er, die er geen erg in hebben, dat ze
gevangen zitten; anderen willen er niet uit en voelen zich er best thuis; nog
weer anderen worden door vrienden vast- en tegengehouden79. Bij de
tweede groep worden zij gevonden, die zichzelf leren kennen als gebonden,
verloren en gevangen, bij wie God wonderen kan doen; ook zij, die nog
71. VgL W. Balke a.w. blz. 15.
72. S. v.d. Linde, De Heilige Geest in Reformatie en Nadere Reformatie, blz. 64
ev.
73. Zie voor de preken van Pauwe de lijst van 'andere geraadpleegde preken'.
74. Zie voor de preken van Kievit de lijst van 'andere geraadpleegde preken'.
75. Vgi. C. Graaüand a.w. blz. 36vv.
76. Zie zijn preek, die is opgenomen in D. v.d. Stoep/ H.H. Felderhof, Opnieuw in
de houten broek, blz. 129w.
77. Vgl. a.w. blz. 132, 133.
78. Ziea.w. blz. 132.
79. Ziea.w. blz. 130.

237

dikwijls klagen dat ze het goede willen, maar het kwade zoveel doen; en
die zich voor eeuwig geborgen voelen 80 . Dit is 'onderscheidenlijk'
preken 81 . Het wettische en konditionele element komt naar voren, als
Vroegindewey zegt: "We moeten als een blinde en naakte zondaar voor de
Here komen en niet rusten voor we genade hebben ontvangen. . . Als we
ons niet als gevangenen hebben leren kennen, zal er voor ons geen licht
89

oo

zijn" . Een sterke waarschuwing klinkt door
en slechts een zwak
appèl 84 .
Volgens C. Graafland moet gekonstateerd worden, "dat ook in de
Hervormd Gereformeerde prediking de verkiezing een dominerende plaats
O C

inneemt
. Men is minder afgestemd op de beloften van het evangelie en
meer op de menselijke ziel, die al of niet uitverkoren is. Van hieruit wordt
er met de cesuur gewerkt en mist de prediking haar appellerende kracht.
De gemeente wordt in één keurslijf gewrongen, in een systeem gedrukt en
in kaart gebracht, waarbij weinig speelruimte en overgangsmogelijkheden
van het ene station naar het andere, van de ene staat naar de andere
worden gelaten .
Ook wordt in de prediking van de Gereformeerde Bond de erfenis
van de Nadere Reformatie ten aanzien van de verhouding van wet en
evangelie bewaard. Men stelt, dat men éérst zijn zonden moet leren
kennen, daarna leert men de verlossing in Christus begeren etc. . De trits
80. Zie a.w. biz. 132ev.
81. Vgl. a.w. blz. 133.
82. Zie a.w. blz. 131, 132; vgl. blz. 133.
83. "Een eeuwige nacht zal over ons dalen", a.w. blz. 132.
84. "Zijt ge daar nooit eens bang voor.. .? Er is nog een weg. Het is nog niet te
laat", a.w. biz. 132. M.H. Bolkestein/ J. Thomas geven een juiste typering van de
prediking van de Gereformeerde Bond, a.w. blz. 10ev., maar we vinden daar niets van
terug in de weergegeven preek, a.w. biz. 70vv., waarvan ze zelf zeggen, dat de preek
weinig of geen herkennigssignaien voor het groepsbehoren deed beluisteren, of het
moest dan zijn in de zin: Wat krijgen wij dan de voetsporen van Jezus lief, wat groeit
er dan een gemeenschap in lijden en in overwinning met deze goede Herder, a.w. blz.
90. In recensies is hierop gewezen en gezegd, dat de gereformeerde bondsprediking in
deze preek "volstrekt onherkenbaar" is, M. Groenenberg, Over preken gesproken, 2e
kol; vgl. J.H. Vele ma, Over preken gesproken, blz. 334 Ie en 2e kol.
85. a.w. blz. 48. Graafland spreekt zelfs van een "verkiezingsmonisme", a.w. blz.
53; vgl. C.N. Impeta a.w. blz. 114.
86. Vgl. C. Graafland a.w. blz. 48w. Vgl. H. Berkhof, Crisis der Midden orthodoxie, blz. 54ev., die zegt dat hier de mens op een verkeerde manier centraal wordt
gezet en in de hoek van een lijdelijke zelfbeschouwing wordt gedreven.
87. Vgl. H. Berkhof a.w. blz. 53: In de geref. bondsprediking wordt "de voorstelling gegeven dat de zondekennis aan het geloof moet voorafgaan. 'Eerst' moet de
mens voor God verbrijzeld worden. Pas dan mag hij op Christus zien en de beloften
der vergeving aanvaarden".
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van de Catechismus wordt tot een praktische belevingstrits in chronologische volgorde. De heilshistorische orde van wet en evangelie transformeert
men tot een heilsordelijke weg voor iedereen. "Deze gang moet zij (=de
gemeente, T.B.) gaan, deze weg moet zij zo beleven, wil het goed met haar
staan voor de eeuwigheid. Men gaat hierin zelfs zover, dat elke prediking,
die van dit patroon afwijkt, als onbijbels en ongereformeerd wordt afgewezen" 88 . Het is de prediking van het 'moeten', eerst dit, dan dat
'moeten' doorleven. Het is de prediking van het systeem. Het is een
wettische prediking!
Er zijn binnen de Gereformeerde Bond de laatste tijd verschuivingen
en veranderingen in dit opzicht aan de gang, vooral onder de jongere generatie 8 9 , maar het zijn verschuivingen binnen het kader van de zgn. schriftuurlijk-bevindelijke prediking,en de bovengeschetste "beschrijvende"90, klassificerende prediking wordt er nog volop gevonden en heeft er zich langduriger
en in breder kring weten te handhaven dan onder de afgescheidenen91, zodat
we het oordeel van S. v.d. Linde moeten bijvallen.
4.4 Jn de Gereformeerde Gemeenten en bij de Oud-Gereformeerden.
Wat we hier en daar vonden bij de christelijke gereformeerden en in
sterker mate bij de gereformeerde bonders, is algemeen gangbaar in de
prediking van de zogenaamde zwarte-kousen kerken, waartoe de gereformeerden gemeenten, de oud-gereformeerden en nog een aantal kleinere
groeperingen en 'losse' gemeenten gerekend worden 92 .
Samen beweren deze de volbloed navolgers van de 'oude schrijvers' en
van de 'vaderen' te zijn. Zo spreken en preken ze ook 9 3 . A. v.d. Meiden
88. C. Graafland a.w. blz. 58; vgl. H. Berkhof a.w. blz. 53ev., die beweert, dat
men de wet een bepaalde plaats geeft vóór het evangelie. "Deze tweeheid van Wet en
Evangelie doet meer luthers dan gereformeerd aan"; vgl. M.H. Bolkestein/ J. Thomas
a.w. blz. 11 en L. Blok, Kerk en Prediking, blz. 144.
89. Vgl. W. Balke a.w. blz. 37, 89; C.N. Impeta a.w. blz. 114; C. Graafland a.w.
blz. 10, 12, 16.
90. Vgl. C. Graafland a.w. blz. 16,66 w.; Beweging bij Hervormd-Gereformeerden.
Jas van "Bond" wordt zwart gemaakt kol. 3.
91. Vergelijk bijv. de geanalyseerde preek van A. Vroegindewey met de preek van
de chr. geref. L.S. den Boer in: In de houten broek, blz. 140 -145.
92. Vgl. A. v. d. Meiden, De zwarte-kousen kerken, blz. 8ev. Hij rekent er ook enkele
chr. geref. kerken en een aantal geref. bondsgemeenten bij, maar zegt niet, hoeveel
en welke, zie: Bijlage 1 en 2, a.w. blz. 223 -227, vgl. blz. 144. Vgl. C.N. Impeta a.w.
blz. 36.
93. In leesdiensten worden ook meestal de preken van de 'oude schrijvers' gelezen.
Zie ook de weergave van de preek van ds. M. Heerschap uit de geref. gemeenten in D.
v.d. Stoep/ H.H. Felderhof a.w. blz. 150vv.

239
karakteriseert de prediking in deze kringen als volgt: "U zult er vernemen
van eeuwige dingen en reken erop, dat de waarheid recht gesneden wordt.
Het eeuwig wee wordt uitgeroepen over de onbekeerde zondaar en het
eeuwig wel over de bekeerde mens. U kunt luisteren naar diepe, gevoelige
troostwoorden voor bekommerde zielen, voor zoekers en tobbers, voor
bedelaars om een handvol genade, die weten dat het gekrookte riet niet
verbroken en de rokende vlas wiek niet uitgeblust wordt. Misschien ondergaat u dan, al luisterend, iets van de 'dogmatische' dreiging, gemengd met
de bitter-zoete m y s t i e k 4 .
In hun preken bepaalt de leer van de uitverkiezing de cesuur. De
verworpenen staan aan de linkerzijde, de uitverkorenen aan de rechterzijde. Daarom worden de mensen in de prediking gesteld voor de vraag, of
ze weten uitverkoren en bekeerd zijn. Allerlei kenmerken geven het niet als
het wel aan 95 . De drie stukken van de Catechismus, zondekennis, inzicht
in de verlossing door Jezus Christus en beleving der dankbaarheid, worden
bij deze kerken en groepen gezien en voorgesteld als de vaste weg voor alle
zielen. Wie niet eerst zijn ellende heeft leren kennen, hoort er nog niet bij,
mag er zich ook niet bij rekenen en dient zich nauw te onderzoeken, of hij
niet met een ingebeelde hemel naar de hel gaat . Een doorgevoerde
zielsontleding vindt u rasecht en volop in deze prediking.
Er treedt zelfs een verfijning op in de beschrijving van de 'weg' en zo
ook in de klassificering van de preekhoorders. C. van de Ketterij verwerkt
in zijn onderzoek en beschrijving van het piëtistisch woordgebruik na 1900
jaargangen van De Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, en van De Wachter Sions, het weekblad van de Gereformeerde.
Gemeenten in Nederland, verder zowel leerstellige werken als prekenbundels van bekende voorgangers uit deze kringen zoals ds. J. Franje, ds. G.H.
Kersten, ds. G. van Reenen, ds. G. van de Breevaart, ds. J. van der Poel en
ds. J.W. Slager en ook verschillende bekeringsgeschiedenissen97. Opgrond
van een analyse van dit materiaal komt hij tot het aangeven van de 'weg',
zoals deze in de genoemde literatuur wordt weergegeven. "Iedere ziel, door
God op de weg gebracht, ontdekt standelijk, door het inleven van de
hoofstanden ellende, verlossing en dankbaarheid, langzamerhand tijdens de
momenten dat hij 'licht van boven over zijn weg krijgt', de statelijke
94. a.w. blz. 15.
95. Vgl. de preken over Matth. 27:5, 26:75, Luk.22:16a in de weergave bij A. v.d.
Meiden a.w. biz. 43w; vgl. id a.w. blz. 46ev, 52, 155w. Zie ook C. Lambregtse, In
zijn arm de lammeren, blz. 73w.
96. Vgl. A. v.d. Meiden a.w. blz. 78ev.
97. Zie: De weg in woorden, blz. 402w.
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volgorde: roeping, rechtvaardigmaking en heiligmaking, een volgorde die
hij bevestigd vindt in de Bijbel. Deze volgorde wordt in onze bronnen wel
de praktikale lijn genoemd" 98 . Zo komen op deze weg aan de orde de
roeping als een statelijk punt, de ellende en verlossing als hoofdstanden,
waartussenin als wende- en statelijke punt ligt de rechtvaardigmaking,en
tenslotte de heiligmaking, welke niet zozeer moet gezien als een punt op
de weg, want ze geschiedt niet volmaakt doch trapsgewijze en vertoont dus
veel overeenkomst met de hoofdstanden. Dit is de standelijk-statelijke
voorstelling van de weg . Wordt nu een ziel door God op de weg der
bekering gezet, dan zal hij deze weg niet zodanig voor zich uitgestippeld
zien. Kent hij de volgorde van de weg wel door opvoeding, in de praktijk
van zijn geestelijk leven blijft ze hem vaak verborgen. Hij ontdekt geen
rechtlijnige volgorde in zijn geestelijke ervaringen van de hoofdstanden
ellende, verlossing en dankbaarheid. Deze drie stukken worden door hem
niet achter elkaar, maar complex beleefd. Hij kan niet bekijken, in welk
stuk hij zich op een gegeven moment bevindt. Want in het stuk der ellende
wordt door iedere ziel ook iets van de verlossing gesmaakt, terwijl bepaalde
elementen uit de heiligmaking niet ontbreken, wat mutatis mutandis ook
geldt voor de twee andere stukken. "Uitsluitend vanuit het standpunt van
de ziel, dus zuiver standelijk, is een stelsel van concentrische cirkels de
meest adequate voorstelling van de weg
. Van de Ketterij stelt nu
verder, dat we beide aspekten van de weg der bekering, te weten de
statelijke praktikale lijn en het zuiver stelsel van concentrische cirkels
moeten integreren en dit "brengt ons tot de driedimensionale figuur van de
kegel" 101 . De as van de kegel is dan de praktikale lijn. Het grondvlak van
de eerste kegel begint bij de roeping en vindt haar top in de rechtvaardigmaking. De tweede kegel ontspringt met haar top in de rechtvaardigmaking
en loopt uit in het brede grondvlak van de heiligmaking
. De weg van de
individuele ziel moet aangegeven worden door een spiraal langs het oppervlak van de beide kegels 103 . Bij de roeping of bekering als beginpunt van
de weg is de mens geheel lijdelijk; ze moet gezien worden als het werk van
God alleen. De intensiviteit van de beleving van ellende, verlossing en
dankbaarheid of heiligmaking verschilt per ziel, zodat het aantal spiralen
langs het kegeloppervlak individueel varieert. De rechtvaardigmaking is een

98. ld a.w. blz. 328.
99. VgL id a.w. blz, 328ev.
100. Ida.w.blz. 329.
101. Id a.w. blz. 329.
102. Zie id a.w. blz. 330 figuur 3.
103. Zie id a.w. blz. 330 figuur 4.
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kernpunt, want dan krijgt de ziel licht over zijn gehele weg, die hij afgelegd
heeft en nog moet afleggen, ja zelfs over het feit, dat God reeds van
eeuwigheid met hem bezig is geweest 104 . In de prediking nu moet de
verklaarde tekst bevindelijk, praktikaal uitgewerkt worden, toegepast worden, overgebracht op de weg van Gods volk. Zo predikt de dienaar de weg
en de onderscheiden standen in het genadeleven, leidt en onderwijst de ziel
op zijn levensweg en moet duidelijk leven en doed verkondigen 105 .
In de prediking van deze gereformeerden is duidelijk te konstateren
een doortrekken van de lijnen van de predikers van de Nadere Reformatie,
zelfs een verder uitbouwen van de klassifïkatiemethode en de beschrijving
van de weg, die de zielen afleggen onder de bearbeiding des Geestes en van
de standen, waarin de ziel kan verkeren 106 .

104. Vgl. id a.w. blz. 335 ev.
105. Vgl. id a.w. blz. 259.
106. In deze kringen is een stichting gevormd voor het opnieuw uitgeven in
populaire, eigentijdse vormen van de oude, bevindelijke preken van vertegenwoordigers der Nadere Reformatie. Het is de Stichting 'S my regelt Fonds' met zijn
Reveü-Serie, waarvan ds. G.A. Zijderveld (Geref. Gem.) te Middelburg de redactie
verzorgt. Er zijn al zo'n 100 preken, delen van preken of bevindelijke uitleggingen in
de vorm en met de omvang van preken, verschenen. Vgl. Herdrukken vliegen weg.
Grote keus voor liefhebbers van de 'oude schrijvers', blz. 5.
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5.Uitkomst
Wanneer we de in dit hoofdstuk afgelegde weg van onderzoek
overzien, komen we tot de volgende konklusies:
1.

2.

3.

De klassifikatiemethode in de prediking van de Nadere Reformatie
verschijnt als de spits van twee invloeden, twee stromingen, die zich
in de beweging van de Nadere Reformatie bizonder lieten gelden en
door haar vertegenwoordigers werden geintegreerd. Aan de ene zijde
is er het universitair aangeleerd opereren met de scholastieke benaderingsmethode. Deze werd allereerst toegepast op de heilsopenbaring en haar effektuering in de menselijke existentie en kwam
door haar ontledings-methodiek tot een isolering en desintegratie
van die openbaring en die menselijke existentie. Vervolgens moest
men komen tot een al verdergaande anatomisering van elk der beide
grootheden met behulp van de scholastieke begrippen en distincties.
Aan de andere zijde wilden de predikers van de Nadere Reformatie
recht doen aan de mystieke onderstroom van de christelijke religie1,
welke in de periode van de na-reformatorische Orthodoxie was verwaarloosd en derhalve met zeer sterke klem om aandacht vroeg. Dit
werd haar in de beweging van de Nadere Reformatie gegeven, zodat in
haar prediking het gevoelen en doorleven van de menselijke ziel in zijn
eigen dimensies en intensies, ontleed door de scholastieke benaderingsmethode, volop verdiskonteerd werden.
Deze klassifikatiemethode is door de predikers van de Nadere Reformatie voorzien van een duidelijke bijbelse, confessionele, pastorale
en praktische motivatie. We mogen deze motivatie niet zien als de
eigenlijke bron voor de klassifikatiemethode, omdat ze pas achteraf
toegevoegd werd. De genoemde motieven vormen meer de steunberen bij het gebouw van de klassifikatiemethode.
Al zijn er in de kerkgeschiedenis soortgelijke worstelingen waarneembaar als in de prediking van de Nadere Reformatie, namelijk
om een antwoord te geven op de vraag, hoe de heilsopenbaring
resulteert in de menselijke existentie, de klassifikatiemethode in
haar uitgekristaliseerde vorm is het eigen antwoord van de predikers der Nadere Reformatie, al zijn ze in het geven en uitwerken van
dit antwoord gesteund door het gevoel van congenialiteit met de
puriteinse predikers.

1. VgL H. Heppe a.a.O.S.6, waar hij terecht schrijft: "So ist also die Mystik ein
Phanomen des religiösen Lebens, welches der Kirche überhaupt, der evangelischen
wie der katholischen angehört".
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4.

De klassifikatiemethode moge het eigen produkt zijn van de predikers van de Nadere Reformatie, ze zijn in de aanwending ervan niet
de enigen gebleven. Men vindt uitlopers ervan tot op vandaag toe en
in onderscheiden kerken en kringen in Nederland, waarvan sommigen de klassifikatiemethode zelfs houden voor hét waarmerk van
het bijbelse en gereformeerde gehalte van de prediking2 en volgens
wie alleen het voortgaan op deze weg van preken het behoud van het
gereformeerd protestantisme in ons land waarborgt. In de kringen
van de gereformeerde gemeenten en de oud-gereformeerden is zelfs
een verfijning en verdere uitbouw te merken in de klassifikatiemethode van de Nadere Reformatie.

2. Vgl. M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, blz. 1; T. Stigter,
Geschiedenis onzer Vaderlandse Kerk in Grondtrekkené, blz. 65.

HOOFDSTUK V
Nadere bepaling van het theologisch-homiletisch probleem
van de klassifïkatiemethode binnen de prediking
van de Nadere Reformatie.
1 Inleiding
Wanneer we in dit hoofdstuk het gehele komplex van het objekt van
ons onderzoek gaan overzien, doen we er goed aan te bedenken, dat we
met een algemene problematiek van de prediking bezig zijn. Alle eeuwen,
dat er gepredikt is, is ermee geworsteld en op één of andere manier
antwoord op gegeven . Het is het probleem, of en zo ja, op welke wijze de
beleving van het heil Gods in de prediking vertolkt moet worden. Het
antwoord op deze problematiek van de prediking heeft bij de predikers van
de Nadere Reformatie o.a. de gestalte van de klassifïkatiemethode aangenomen. Deze klassifïkatiemethode nu funktioneert in het snijpunt van verschillende komponenten van de algemene preekproblematiek.
Door deze komponenten aan te geven en uiteen te zetten, zetten we
de vlaggen uit van het veld, waarbinnen het theologisch-homiletisch probleem van de klassifïkatiemethode verhelderd wordt. Hierdoor zal ook de
weg vrijkomen voor een evenwichtige beoordeling van de klassifïkatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie.
Er zijn een zevental komponenten van de genoemde problematiek te
noemen, die we achtereenvolgens zullen bezien:
a.

b.

Allereerst is er de kornponent van de relatie van de prediking en de
tijd, waarin ze geschiedt. De vorm van de prediking en de accenten,
die in de prediking gelegd worden, blijken telkens weer te worden
bepaald door de kultuursituatie en -tendens(zen) van de tijd, waarin
ze plaats vindt. Zo is elke prediking tijdgebonden, 'kind des tij ds'.
De kultuurtendens van de zeventiende eeuw in ons land spreekt dan
ook mee in de vormgeving van en het leggen van accenten in de
prediking van de Nadere Reformatie. We zullen deze relatie nader
doorlichten.
In de tweede plaats is er de kornponent van de relatie van de
te-verkondigen tekst en de horende gemeente. Preken geschiedt naar
zijn wezenlijke aard en natuur niet in een luchtledige ruimte, maar
1. VgL A.A. van Ruler, De Bevinding, Th.W. Dl. III, blz. 46ev.
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altijd ad hominem2. In deze korrelatie van tekst en gemeente nu
funktioneert de klassifikatiemethode. Ze vindt in dit veld haar
toepassing en gestalte. In hoeverre de klassifikatiemethode zelf als
een bepaalde vormgeving en beantwoording van een algemene preekproblematiek legitiem is, wordt hier (nog) niet beantwoord. Wel kan
gezegd worden, dat ze verschijnt binnen een legitieme korrelatie.
De volgende komponent wordt gevormd door de relatie van een
zogenaamde objektieve of voorwerpelijke Schriftverklaring en verkondiging van het heil Gods in Christus en de zogenaamde subjektieve, onderwerpelijke beleving van wat verkondigd wordt en van
wat in de verkondiging aan de orde komt. Of nu deze menselijke
reaktie, beleving en doorleving, als opgenomen en verdiskonteerd
wordt geacht in de verkondiging van het zogenaamde objektieve
heilsgebeuren óf wordt gezien als een min of meer afzonderlijke,
hoewel niet zelfstandige, faktor bij het heilsgebeuren en daarom
naast en met haar in de verkondiging aan de orde moet komen, we
ontkomen niet aan de vraag, hoe het spreken van God resoneert in
het menselijk horen en reageren. Hierop heeft de Nadere Reformatie
haar antwoord geformuleerd in de vorm van de klassifikatiemethode, waarin zij een gevarieerd resoneren in allerlei (on)gestalten
van ons menselijk geestelijk leven honoreert.
Als vierde komponent sluit hierbij aan de problematiek van de in-,
door- en uitwerking van de genade Gods in de menselijke existentie.
Het is bijbels en reformatorisch te stellen, dat Gods genade op de
wijze van Zijn Woord en ons wederwoord zich realiseert in ons hart
en leven. Vervolgens kan ook gezegd, dat Gods genade op de wijze
van het Woord niet als "een tang op een varken"3 aankomt, maar
dat ze ingaat en inpast in de geestelijke, pneumatische situatie (staat
en stand) van de hoorders en juist op deze situatie is toegespitst.
Aan de top van deze komponent verrijst nu in de prediking van de
Nadere Reformatie de klassifikatiemethode als de poging om recht
te doen aan de uitwerking van Gods genade in de konkrete, individuele existentie van de gemeenteleden.
Ook moeten we aandacht schenken aan de vijfde komponent, die
weer nauw samengaat met de voorgaande en die gelegen is in het feit
van de toepassing van Gods Woord ad diversos auditores in een
bepaalde orde, waarbij men gestuwd wordt door de opzet om de
hoorders geestelijk verder te brengen, dan waar ze nu zijn. Daar God
Vgl. H.D. Bastian, Verfremdung und Verkündigung, S.6uf.
P.J. Roscam Abbing, Waarom geloven in God? blz. 181.
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f.

g.

de onbekeerden tot bekering wil brengen met zijn Woord en zijn
kinderen verder wil leiden in de geestelijke groei, zal het rekening
houden met de verschillende liggingen' van de hoorders als een legitieme zaak in de prediking geacht moeten worden . De Nadere
Reformatie heeft gemeend dit alles te kunnen vangen in haar klassifikatiemethode als een didaskalisch en pastoraal leiding geven aan de
haar toevertrouwde zielen. Dit heeft mee haar homiletische opbouw
van de preek bepaald.
Als zesde komponent doet zich voor de verhouding van wet en
evangelie, hier niet zoals die in de dogmatiek wordt omschreven,
maar in zijn praktische en homiletische aanwending, die evenwel
niet los te maken valt van de dogmatisch omschreven verhouding.
Alle prediking krijgt met dit probleem te maken, omdat God in zijn
heilsopenbaring, welke verkondigd moet worden, én wet én
evangelie heeft vervat. Doch de vraag is, in welke verhouding moeten
wet en evangelie in de prediking tot de mensen gebracht worden?
Welke funktie vervullen de wet en het evangelie in het spreken en
heilshandelen Gods met betrekking tot zowel de onbekeerden alsook de bekeerden? In haar klassifikatiemethode heeft de Nadere
Reformatie ook het antwoord hierop verwerkt.
Een laatste komponent wordt gevormd door de relatie van het
aanbrengen van (onder)scheidingen onder de preekhoorders en de
dogmatisch vastgestelde weg, waarin men het heil beleeft en ontvangt, wat later de ordo salutis genoemd zal worden. De dogmatisch
geordende fasen in de beleving van het werk van de Heilige Geest
worden in de prediking tot klassen van mensen, die elke fase binnen
een bepaald tijdsverloop doorleven om daarna in de volgende overeenkomstig de dogmatische orde - fase terecht te komen. De
dogmatische fasering van heilsdoorleving blijkt als onafscheidenlijke
pendant te hebben de klassificering van de hoorders in de prediking
van de Nadere Reformatie.

Omdat alle prediking met de hierboven, naar zijn verschillende
komponenten omschreven preekproblematiek in aanraking komt en iedere
prediker gedrongen wordt zich erop te bezinnen, boeit ons temeer het
antwoord van de Nadere Reformatie.
2. Relatie prediking en kultuurtendens
In elke tijd staat de vormgeving van de prediking onder invloed van
4. Vgl. W. Kremer, Geestelijke leiding in de prediking.
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de heersende kultuurtendens(zen). Ook de accenten op bepaalde facetten
van het heil, zoals die in de verkondiging gelegd kunnen worden, komen
uit de tijdssituatie op en zijn daardoor gekleurd. Vóór H. Jonker een
overzicht geeft over de geschiedenis van de prediking, die een geschiedenis
is "van verwondering en verbijstering", zegt hij: "De verkondiging van het
Woord werd telkens geconfronteerd met nieuwe gegevenheden in de
mensheidsgeschiedenis, nieuwe fronten van cultuursituatie, nieuwe ontdekkingen van de menselijke geest. De cultuurconfrontatie wordt verwerkt
in de verkondiging, omdat de verkondiging bepalend is voor de tijd maar
tegelijk onder invloed staat van de tijd . Het zou boeiend zijn dit aan te
tonen in de hele geschiedenis van de prediking. We zijn van mening, dat dit
aspekt nog te weinig wordt gehonoreerd in de historische overzichten van
de prediking. Een illustratie van het feit ervan zien we in onze tijd in de
zogenaamde politieke prediking, waar de bijbelse boodschap een bepaalde
maatschappijkritische en -herstrukturerende funktie heeft .
In Hoofdstuk IV. 1 hebben we gezien, dat de vormgeving van de
prediking en de accentlegging in de prediking van de Nadere Reformatie
een 'kind des tij ds' genoemd kunnen worden. Daar stelden we dit, vanuit
theologisch gezichtspunt bekeken. Hier gaan we dit nader vanuit enkele
kultuurhistorische aspekten bezien.
Wanneer we de kultuursituatie of kultuurtendens van de zeventiende
eeuw trachten te karakteriseren, komen we tot de volgende lijnen:
a. C.W. Roldanus, die we hier in haar analyse volgen, begint haar
beschrijving van de "zeventiende-eeuwse geestesbloei" bij de invloed van
de Renaissance, welke betekende "een nieuwe fase in het groeiproces van
de Westeuropese geest, die zich, rijper wordend, losmaakte uit de tot
verstarring gekomen middeleeuwse cultuur; een nieuwe bewustwording van
de eigen persoonlijkheid en haar mogelijkheden; een sterke behoefte om
oude ballast over boord te werpen en terug te gaan tot de natuur en het
natuurlijke, het eenvoudige, het ware' . Uit de bestudering van de klassieken ontstaat een nieuwe levens- en mensbeschouwing: de bewustwording van de waardigheid en zuiverheid van de menselijke natuur. "Men
gaat de mens zien als individu, los van zijn groep, met eigen trekken; dit
leidt voor de grote persoonlijkheid, tot bovenmatige verering van de held
of het heerserstype; tegenover de menselijke kleinheid en middelmatigheid
5. En tóch preken, blz. 72; vgl. W. Kremer, Een prediker uit de 15e eeuw (V),
blz. 34 1© kol.
6. Vgl. W.H. Veiema, Politieke prediking.
7. Zeventiende-eeuwse geestesbloei, blz. 9; vgl. H. Brugmans, Schets eener beschavingsgeschiedenis van Nederland, blz. 156.
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daarentegen ontwikkelt zich de humor, het besef der betrekkelijkheid aller
aardse dingen, de 'esprit', de fijne spot. Individuele schrijvers en dichters
treden naar voren, in tegenstelling tot de middeleeuwse anoniemen; en mét hen
de kunst der karakteristiek"8. Er komt een zwaar accent op de waarde van
de eigen ervaring, het eigen nadenken en onderzoek om zo tot een
zelfstandige overtuiging te geraken9. De instelling wordt anthropocentrisch-individualistisch. Dat is nieuw. "Toch moeten wij ons ervoor hoeden de breuk met het oude al te groot te zien: enkele revolutionaire figuren daargelaten voltrekt zich alles zeer geleidelijk; de middeleeuwse vormen en denkwijze blijven nog lang naast en door de nieuwe
heen bestaan en veelal is men zich de tegenstelling nauwelijks bewust" .
b. Wat het geestelijk leven betreft, kon dit hierboven geschetste
humanisme in ons land in het bizonder aanknopen bij veel, wat leefde uit
de geest van de moderne devotie als de laatste spruit van de middeleeuwse
mystiek met haar accent op enerzijds de innige, persoonlijke vroomheid
des gemoeds en de konkrete, praktische naastenliefde en anderzijds het
onderwijs aan, de opvoeding en de vorming van de individuele persoonlijkheid. Er zijn daarom twee trekken, die in de zeventiende eeuw in ons
land rijkelijk vertegenwoordigd zijn, namelijk "de verbinding van vroomheid met zin voor kennis en beschaving", gelijk J. Huizinga het typeert
of zoals C.W. Roldanus het weergeeft: "het ernstige wijsheid-zoeken in
vrome gezindheid èn de hartstocht naar geleerdheid"12. Dit zijn de diepe
kultuurtendenzen in de zeventiende eeuw.
c. C.W. Roldanus ziet nu beide lijnen doorlopen in de geschiedenis
en onder de verschillende richtingen van deze tijd. Ze zijn te volgen in de
hantering van de wetenschappelijke methoden en de vormgeving van de
vroomheid van die dagen. Zo bijvoorbeeld onder de humanisten, die te
onderscheiden zijn in figuren, die meer de ethische en esthetische, dus
praktische kant opgaan én die meer speciaal de humanistische wetenschap
vertegenwoordigen13. Nadat ze soortgelijke bewegingen heeft aangetoond
bij de rooms-katholiken14, strekt ze haar onderzoek ook uit tot de gere8. C.W. Roldanus a.w. blz. 10. Vgl. P.J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, blz. 37e vy 40ev.
9. Vgl. C.W. Roldanus a.w. blz. 19; H. Brugmans a.w. blz. 149.
10. C.W. Roldanus a.w. blz. 10.
11. Nederland's beschaving in de 17de eeuw 3 , blz. 74.
12. a.w. blz. 12.
13. Vgl. a.w. blz. 20.
14. Vgl. a.w. blz. 28vv. P.J. Bouman a.w. blz. 44, ziet hetzelfde verschijnsel in het
lutheranisme, waar enerzijds "de godgeleerdheid verviel in theologische haarkloverij"
en anderzijds een tegenwicht kreeg in een "krachtige piëtistische stroming."
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formeerden van de zeventiende eeuw. De ene kultuurtendens, hartstocht
naar geleerdheid en wetenschappelijke zekerheid, ontdekt ze zowel bij hen,
die het cartesianisme overnemen, als bij hen, die een (neo-)scholasticisme
handhaven, waarvan G. Voetius de representant mag heten . De tweede
kultuurtendens, het zoeken en ontplooien van de vrome gezindheid, ziet ze
duidelijk naar voren komen bij de gereformeerde 'piëtisten', de mannen
van de Nadere Reformatie met hun "puriteinse boetepre diking en mystiek
getinte geloof' 16 .
Mede onder invloed van de heersende kultuurtendens van haar dagen
heeft de Nadere Reformatie zich opgesteld en ontplooid, ook in de
prediking. Deze kultuurtendens was anthropocentrisch-individualistisch geaard. Ze stelde vooral de mens in het centrum van de belangstelling, de
mens als geleerde en vrome, naar rede en gemoed, en kombineerde
scholastiek en mystiek met elkaar. Zo is de Nadere Reformatie, gestuwd
door de heersende kultuurtendens, gekomen tot een eigen vormgeving van
de prediking en tot een met scholastieke methode benaderen en ontleden
van de geestelijke zijde van het mensenleven, m.a.w. tot de klassifïkatiemethode in haar prediking.
3.Relatie tekst en gemeente
Alfred Niebergall geeft in zijn omschrijving van de preek als de
"Dienst der Kirche, durch den das Wort Gottes, wie es in der Heilige
Schrift Alten und Neuen Testaments enthalten ist, durch das Zeugnis des
Predigers einer bestimmten Gemeinde im Gottesdienst verkündigt wird"
drie konstituerende elementen voor de prediking, namelijk: das Wort
Gottes, das Zeugnis des Predigers und der Bezug auf die Gemeinde 17 . Zijn
omschrijving stelt duidelijk, dat het niet gaat om drie zelfstandige, min of
meer van elkaar geabstraheerde elementen, maar dat ze in elkaar ingrijpen
en met elkaar samenwerken in het gebeuren van de preek.
Zo is de prediking van Gods Woord wezensnoodzakelijk op de
gemeente betrokken. Er is een eigenaardig gebeuren aan de gang tussen
God, die door de prediker tot de gemeente spreekt en zo tot zijn recht wil
komen in die gemeente en haar leden én de gemeente, die naar haar God in

15. Vgl. CW. Roldanus a.w. blz. 62, 66, 39w.
16. Vgl. a.w., blz. 43, 74vv (citaat op blz. 75). In de barok zal, volgens P.J.
Bouman, de eenheid van beide kultuurtendenzen almeer verbroken worden. "De
barok kende deze eenheid niet. Ze deed de differentiatie die de renaissance inhield,
uitgroeien tot een duidelijke tegenstelling", a.w. blz. 49.
17. Die Geschichte der christlichen Predigt, S.182.
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de prediker luistert en daarop verschillend reageert18. Het is een communicatief en dialogisch gebeuren: God communiceert in en door de preek met
zijn gemeente en de gemeente met haar Here en Heiland. In deze communicatie zijn beiden existentieel betrokken. Bij beiden werkt de communicatie wat uit.
Er wordt vandaag indringend nagedacht over de preek vanuit communicatie-sodo/ogfsc/i gezichtspunt, waarbij de preek geplaatst wordt in
de rij van en vergeleken wordt met de andere communicatie-methoden van
vroeger en nu. Velen ontzeggen in zo'n vergelijking aan de preek elke vorm
van communicatie en elke betekenis als communicatie, omdat sociologisch
gezien communicatie alleen daar bestaat, waar van gelijkwaardige wederkerigheid, van een gespreksrelatie tussen twee personen of partijen die qua
inbreng evenveel recht en waarde hebben, sprake is. Bij de preek gaat het
echter, alweer sociologisch gewaardeerd, om een eenrichtingsverkeer, om
een eenzijdige uitzending van een boodschap door de prediker zonder
enige mogelijkheid van een gelijkwaardig tegenspel van de zijde van de
hoorders of ontvangers. Zo zou de preek slechts een monoloog zijn. De
zogenaamde 'feed-back', de reaktie van de ontvanger, waardoor de zender
korrekties zou kunnen aanbrengen in de boodschap, zodat ze wel overkomt, ontbreekt immers bij de preek in de kerk 19 .
H.D. Bastian wil de preek echter wel een vorm van communicatie
noemen, maar dan een eenzijdige, niet-coöperatieve vorm, die aan de
aangesprokene geen gelegenheid biedt om te antwoorden. De preek in de
funktie van informatie binnen de communicatie acht hij evenwel uiterst
zwak. Hij vindt "dasz die Predigt in der Technik der Information den
gleichen Platz innehat wie vergleichsweise die Petroleumlampe in der
Beleuchtungstechnik". Zo gezien "totalisiert (die Predigt) die Gemeinde
zum kritiklosen Wortempfang
.
Al blijken er dus allerlei sociologische facetten te zitten aan het
communicatief gebeuren van de prediking, wij willen op deze plaats
bizonder op het communicatie-theologisch of -pneumatologisch aspekt
in dit gebeuren letten, omdat het ons gaat om een theologisch-homiletische
benadering. Van hieruit bezien funktioneert de preek binnen Gods bondgenootschappelijk omgaan met zijn volk, waarbij Hij altijd de eerste is, niet

18. Ook K. Dijk, De dienst der prediking, blz. 105, spreekt over deze trits in het
preekgebeuren: het Woord, dat door de prediker aan de gemeente wordt bediend.
19. Vgl. W.D. Jonker, Heeft de preek een toekomst? II, blz. 121. H.D. Bastian,
Verfremdung und Verkündigung, S.59, noemt dit "die Gegenstandslosigkeit der
Predigt".
20. a.a.O.S.58uf.
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statisch maar dynamisch, en waarbij zijn gemeente wel degelijk aan het
woord mag komen.
H. Jonker wil de preek daarom zien als een kerugmatische dialoog.
Daarmee wijst hij af de homiletische standpunten, waarin het dialogische
niet tot zijn recht komt. Dit is allereerst het geval, wanneer alleen het
objektieve in de prediking aan de orde wordt gesteld en het in de preek
zou gaan om een mededeling van geloofswaarheden, die de mens worden
aangezegd, afgezien van de vraag, of hij er existentieel bij betrokken is of
betrokken raakt. Deze benadering is echter in strijd met de wijze, waarop
God zich in de Bijbel bekend maakt, omdat men de bijbelse woorden uit
hun geladenheid heeft losgemaakt . In de tweede plaats wijst H. Jonker
op de prediking, waarin alleen het subjektieve vertolking vindt en de preek
een religieuze rede wordt, waarin alleen de mens en zijn beleving "Darstellung" vindt en het appellerende Woord van God verborgen raakt onder
de sluier van menselijke gevoelens. Een voorbeeld van deze eenzijdigheid is
het subjektivisme van F.D. Schleiermacher22. Ook vindt H. Jonker het
dialogisch aspekt van de. Woordopenbaring en -verkondiging wat anders
dan de griekse dialoog in de filosofie, waar ze middel is om door rede en
tegenrede de waarheid te creëren en mee te delen. De Waarheid, in de
preek verkondigd, ligt ten volle besloten in de Openbaring van God en
behoeft niet door ons dialogisch gecreëerd te worden 23 . Eveneens wijst H.
Jonker de existentiële communicatie af, zoals men die o.a. vindt bij K.
Jaspers, waar de dialoog dient tot verheldering van eigen waarheid en
identiteit 24 . In de bijbelse prediking gaat het om een 'kerugmatische
dialoog . De openbaringswaarheid is kerugmatisch en komt als Gods
boodschap van buitenaf tot ons 2 6 , maar God laat zijn boodschap in de
vorm van een dialoog zich baanbreken in onze existentie . "In een
kerugmatische dialoog met de moderne mens in zijn levensgevoel en in zijn
bestaatssituatie brengt ook nu de Heilige Geest door de arbeid van het
Woord de individuele existentie tot de erkenning: 'Uw Woord is ook voor
mij de Waarheid'" 28 . H. Jonker laat echter na aan te geven, hoe deze
21. Vgl. Actuele Prediking, blz. 42ev; Drie wijzen van benadering, Ie kol.; En
tóch spreken, blz. 50.
22. Vgl. Actuele Prediking, blz. 43; En tóch preken, blz. 50.
23. Vgl. Actuele Prediking, blz. 43; En tóch preken, blz. 5 Oev.
24. Vgl. Actuele Prediking, blz. 44; Drie wijzen van benadering, 3e kol.; En tóch
preken, blz. 51.
25. a.w. blz. 49; Drie wijzen van benadering, 3e kol.
26. Vgl. id 3e kol.; Leve de Kerk, blz. 119w.
27. Vgl. Actuele Prediking, blz. 42, 46; En tóch preken, blz. 49, 52ev.; Liturgische Oriëntatie, blz. 41w.
28. Drie wijzen van benadering, 3e kol.
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erkenning plaatsvindt en verdiept wordt, hoe God dialogisch de individuele
mens van zijn afwijking en afwijzing van nature geneest en verlost en hoe
God hem brengt tot de principiële aanvaarding en nadere verwerking van
de Waarheid van Zijn kerugma.
De Nadere Reformatie is in elk geval van deze nalatigheid niet te
beschuldigen, want ze heeft een weg aangewezen, die naar haar overtuiging
de enige weg is, waarlangs God de zondaar brengt tot erkenning en
aanvaarding van de waarachtigheid van Zijn spreken. Ze deed dit in haar
klassifikatiemethode. Zo heeft de Nadere Reformatie als geen ander met
het algemene en legitieme probleem van de preek als communicatief en
dialogisch gebeuren tussen God, die spreekt en de gemeente, die hoort,
geworsteld. Ze heeft er een eigen antwoord op geformuleerd, eigentijds en
met de haar ter beschikking staande middelen. Dit antwoord heeft ze
vervat in de vorm en hantering van de klassifikatiemethode in de prediking,
waarin ze verdiskonteerde de reakties en houdingen van de hoorders
tegenover het Woord van God én de geklassiflceerde werkingen van het
kerugma Gods in de bekeerden en onbekeerden, respektievelijk positief en
negatief, waar God in zijn vrijmacht de wedergeboorte en het nieuwe leven
werkte en waar de mens in ongeloof en verharding het Woord der genade
uit verschillende motieven afwees.
4Relatie verkondiging en beleving
Als derde komponent van de algemene problematiek van de prediking doet zich voor de verhouding van de verkondiging en de beleving
van het heil, de verhouding van wat vaak genoemd wordt het voorwerpelijke, het objektieve en het onderwerpelijke, het subjektieve in de
prediking .
I. Kievit heeft een publikatie aan deze materie gewijd . Hij geeft de
betekenis van de gebruikte woorden weer. Bij het voorwerpeiijke, het
objektieve gaat het er om wat voor ons voorwerp is of worden kan: wat
voor ons treedt met eigen bestand en in dat bestand gekend moet worden;
wat op en voor zichzelf is en niet in betrekking tot ons moet worden
gezien. Bij het onderwerpelijke, het subjektieve, gaat het om het persoonlijke, het innerlijke: wat mij raakt, wat een plaats in mij inneemt en wat
beslag op mij legt . I. Kievit verwerpt een alleen maar voorwerpeiijke
29. Vgl. J.A.C. van Leeuwen, Voorwerpeiijke en onderwerpelijke Prediking, blz.
7; vgl. S. Greydanus, Sola Scriptura, blz. 88w.
30. Voorwerpeiijke onderwerpelijke prediking eis der Heilige Schrift.
31. Vgl. a.w. blz. 132-134. Zie voor allerlei nuances in de opvattingen over wat
voorwerpeiijke en onderwerpelijke prediking is C. Veenhof, Prediking en Uitverkiezing, blz. 168w.
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prediking, die ons de waarheid Gods voorlegt zonder leven en haar laat
staan buiten de beleving van de kerk. Dan wordt de preek een betoog, een
verhandeling, dood en geesteloos. Zo randt men het voorwerp van de
prediking ten diepste aan, omdat dit zich altijd aanbiedt, ingewikkeld in
het leven der kerk. In zo'n voorwerpelijke prediking houdt men historisch
geloof voor zaligmakend en wordt niet gezegd, hoe Christus het eigendom
van de zondaar wordt en hoe de Heilige Geest, wat van Christus is, in ons
uitwerkt. Om dit wel en goed te doen, te kunnen doen, moet men inzicht
hebben in de gereformeerde dogmatiek, met name in de ordo salutis 32 .
Ook de eenzijdig onderwerpelijke prediking gaat feil. Zij degradeert tot een
gemoedelijk woordje en brengt slechts de menselijke ervaring, vaak gepaard
met een vergeestelijking van de Heilige Schriften, die zo aan de ervaring en
beleving worden aangepast. Deze prediking is volgens I. Kievit anthropologisch en voert af van Gods Woord 33 . I. Kievit zelf voert het pleit voor de
voorwerpelijke onderwerpelijke prediking, voor een synthese van voorwerpelijk en onderwerpelijk, die niet los van elkaar staan, niet een bepaald
deel van de preek toegewezen krijgen, maar harmonisch verbonden en
samengesteld zijn, waarbij echter het voorwerpelijke prioriteit heeft uit de
aard der zaak 34 . De Bijbel leert immers, dat de voorwerpelijke openbaring
gepaard gaat met de onderwerpelijke verlichting. Gods Woord is voorwerpelijk in volstrekte zin, want het is de waarheid, onfeilbaar door Gods
Geest meegedeeld, het is geloofwaardig en waar in zichzelf. Ze is tegelijk
onderwerpelijk, geopenbaard in en aan de kerk en dus niet gescheiden van
haar leven, dat in de Heilige Schrift klopt. Dit subjektieve moet echter niet
ge-4objektiveerd' worden door de prediker, hoewel het subjektieve leven
der kerk in de Heilige Schrift 'objektief voor ons is. De waarheid van God
moet ons in de ingewanden zijn ingezonken. Zo zijn voorwerpelijk en
onderwerpelijk harmonisch samengestemd, omdat het Woord dat wij pre-

32. Vgl. a.w. blz. 175 -178. Over het gevaar van een objektiverende prediking
spreekt ook J.T. Bakker, Eschatologische prediking bij Luther, blz. 39. Vgl verder
J.A.C. van Leeuwen a.w. blz. 8w., die ertoe neigt te wensen, dat de gemeente van het
voorwerpelijke meer zou horen, nl. dat "ieder der onderdelen der waarheid op
zichzelf eens uitvoerig en zorgvuldig werd behandeld", zoals de rechtvaardiging en de
verzoening, opdat "de kennis der waarheid misschien weer zou toenemen", a.w. blz,
lOev.
33. Vgl. a.w. blz. 175 ev.; J.T. Bakker a.w. blz. 39, die stelt dat in de eenzijdig
onderwerpelijke prediking "Het zwaartepunt wordt verschoven van het 'factum' dat
verkondigd wordt naar de toeèigening en de verwerkelijking van het heil in het
heden"; J.A.C. van Leeuwen a.w. blz. 13vv.
34. Zie a.w. blz. 132 ev. Ook J.A.C, van Leeuwen is voorstander van de voorwerpelijke onderwerpelijke prediking, a.w. blz. 18, 26ev.
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diken een reeds in de kerk, die het oorspronkelijk ontving, toegepast
Woord is, volgens I. Kievit . Zo móet het Woord van God aangewend
worden op de hoorders. "De toepassing projecteert de textgedachten en de
textervaringen.... in het geestelijke of bevindelijke leven" 36 . De prediker
moet het onderwerpelijke bij elke tekst in het licht stellen in de vorm, niet
van een beschrijving maar van een verkondiging, en zo aangeven, hoe deze
bepaalde Schriftwaarheid affekteert aan de ziel . Zo zal er separerend
gepreekt en onderscheiden worden tussen bekeerden en onbekeerden. "Wij
moeten toch onderscheiden tussen de uitwendig aangeboden genade en de
genade toegepast door krachtdadige roeping, wedergeboorte en bekeering" 38 . Zo krijgen ook de kenmerken een legitieme plaats in een
verkondigend kader. "De textinhoud moet worden toegepast op de verschillende toestanden, die zich in het geestelijk leven voordoen" 39 , gezien
zijn hoogten, diepten, groei en teruggang. De bijna-christenen moeten
ontdekt uit het Woord van God, de naam-christenen en anderen ontmaskerd en duidelijk met kenmerken aangegeven worden uit hetzelfde
Woord 40 . I. Kievit staat dus op het standpunt, dat niet alleen de ontvouwing van het heil Gods in Jezus Christus in de verkondiging moet
plaatsvinden, maar dat evenzeer de beleving van dat heil door de werking
van de Heilige Geest in de ziel in al haar toestanden en fasen legitiem in de
prediking moet worden voorgesteld!
Een ander standpunt wordt ingenomen door Gustaf Wingrerv1. Hij
wijst op de valse onderscheiding, als men stelt: "entweder handelt die
Predigt vom Wort ('das Objektive') oder vom Menschen ('das Subjektive')" 4 2 . Het beste is "diesen untauglichen Gegensatz in die Rumpelkammer zu werfen
. Want de onuitgesproken veronderstelling van het
opereren met de tegenstelling objektief-subjektief is, dat het Woord "die
zeitlose, in sich selbst ruhende objektive Sphare" vertegenwoordigt.
"Danach fügt man die Menschen hinzu, und mit diesen kommt das
Subjektive, das menschliche Entgegennehmen, die Aneignung dazu
.
35. Vgl. a.w. blz. 130, 139w.
36. a.w. blz. 155.
37. Vgl. a.w. blz. 169.
38. a.w. blz. 172.
39. a.w. blz. 172.
40. Vgl. a.w. blz. 173.
41. In: Die Predigt.
42. a.a.O.S.31,s.S.17.
43. a.a.O.S. 31.
44. a.a.O.S.32. Hierbij wordt de mens gezien als een wezen "das in sich selbst
ruht, dessen Menschsein ganz unabhangig davon gegeben ist, ob er nun das Wort
entgegennimmt oder nicht entgegennimmt", S.18.

256
Maar: "Wer die Bibel ganz für sich allein in Betracht ziehen wollte, ohne
gleichzeitig an Israël und an die Kirche zu denken, der würde ihr den
Botschaftscharakter nehmen. Der Botschaftscharakter der Bibel ist ja nicht
etwas, das die Bibel erst bekommt, wenn wir ihr Wort predigen, sondern
etwas, was sie an und für sich als ein historisches Faktum besitzt... . und
wie das Volk Gottes zur Predigt der Bibel gehort, so gehort die Gemeinde
zu unserer Predigt" 45 . Zo is de preek "die Begegnung zwischen dem Wort
und den Menschen
. Ook hangen volgens G. Wingren de tegenstelling en
de onderscheiding van subjektief-objektief, de verkondiging van het heil en
de beleving van het heil, samen met een oppervlakkig zondebegrip, waarbij
de zonde gedacht wordt als een individuele eigenschap. Doch de Bijbel
leert, dat de mens knecht onder de zonde is, gevangen in de slavernij van
de duivel. Christus' dood en opstanding, waarover het kerugma handelt,
zijn de strijd tegen de duivel en de overwinning over hem. "Dies bedeutet,
dasz die Unterscheidung zwischen subjektiv und objektiv ihren Sinn verliert. Denn es bedeutet, dasz man dann, wenn man in der Predigt von
Christi Tod und Auferstehung redet. . . . dasz man dann von einem Ereignis mit dem Menschen redet, von einem Ereignis, das dem Menschen
geschehen ist, der unter der Kanzel sitzt und hort. Man spricht von ihm,
wenn man von Christus spricht. Es ist nicht so, dasz man zuerst von dem
Objektiven redet, das geschehen ist, und dasz man dann hinübergeht zu
dem Menschen, wenn man die Frage steilt, wie das Objektive 'persönlich
angeeignet werden' soll. Vielmehr gehort der Mensch schon in das
Kerygma von Christi Tot und Auferstehung hinein: Der Zuhörer war im
Text, als der Pfarrer sein Evangelienbuch aufschlug
. Want de trits
Christus — mensenwereld — duivel horen tezamen. Wie spreekt van wat
Christus gedaan heeft — de overwinning behaald — spreekt van wat beslissend is voor het leven van de hoorders. Zij zijn in de prediking van het
heil begrepen. Van hieruit wijst G. Wingren nu radikaal af zowel de
subjektief ingestelde preek, die zich stelt "in den Dienst der Seelengestaltung und Charakterbildung, sie versucht, die Menschen zu religiösen
Persönlichkeiten zu erziehen", als de objektief ingestelde preek, die "versucht, der Menschenwelt etwas zuzuführen, was dieser in sich selbst fehlt
und was auch nicht aus dem Menschlichen heraus durch Erziehung oder
Uebung gebildet werden k a n n . Wingren's konklusie luidt tenslotte:
"Die Botschaft, die von Christi Kreuz und Auferstehung redet, richtet den
45.
46.
47.
48.

a.a.O.S.32uf.
a.a.O.S.31.
a.a.O.S.35.
a.a.O.S.37.
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Versklavten wieder auf, gibt dem Menschen das natürliche Leben wieder
und ist gerade so Eriösung. Die subjektivistische und die objektivistische
Predigt, denen beiden dieser Hintergrund fehlt, sind einander darin gleich,
dasz sie aus dem Menschenleben etwas machen mussen, entweder eine
'Persönlichkeit' oder einen 'Kirchenchristen' — Mensch zu sein, das erscheint als zu armselig" , hoewel: "Die Eriösung nicht (ist) eine übernatürliche Zugabe zu dem Menschlichen, sondern sie ist die Rettung des
Menschlichen, d.h. das Wiederhinfinden zum Leben" 50 . "Der Teufel
'zittert vor Furcht' gegenüber dem Evangelium von der Sündenvergebung,
welches die Menschenseelen aus seinen Handen herausreiszt. Ein Prediger,
der die Aufgabe der Predigt so versteht, hat keine Anwendung des spekulativen Gegensatzes zwischen Göttlichem und Menschlichem, Transzendentem
und lm manen tem, welchen die fraglichen Begriffe zum Ausdruck
bringen" 51 . "Der Mensch kann dem Wort nicht entfliehen, er ist immer
unter dem Wort, niemals über demselben. lm Unglauben ist er nicht
menschlich, sondern verzerrt, aus seiner Menschlichkeit herausgerückt, und
von dem Gesetz gerichtet. lm Glauben trinkt er das Leben aus dem
Evangelium. Erst damit ist er Mensen"*' .
We gaven de visies van I. Kievit en G. Wingren nogal breed weer,
omdat hierin de algemene problematiek van de prediking van het Woord
van God aan de mensen van nu van verschillende kanten scherp belicht,
wordt. Men worstelt met de verhouding van het door Christus verworven
heil én het in de mens doorleefde heil. I. Kievit en G. Wingren zijn van
mening, dat beide aspekten legitiem in de prediking thuishoren. Daarbij wil
G. Wingren duidelijk van het opereren met begrippen als 'objektief en
'subjektief af, maar hij blijft met de vraag zitten, hoe een mens onder en
door het gepredikte Woord komt van 'Unglauben' tot 'Glauben', en met de
vraag, of er geen variaties in het ongeloof en geen groei in het geloof te
onderscheiden vallen. I. Kievit wil een synthese van objektief en subjektief,
met prioriteit voor het eerste als toch een waarheid in zichzelf bestaand en
van buitenaf tot de mens komend, maar hij ontkomt niet aan de konstatering, dat in zijn konceptie Gods Woord en de menselijke reaktie
daarop, de verkondiging en de beleving als twee zelfstandige komponenten
worden aangemerkt, waartussen dan een synthese mogelijk zou zijn.
De predikers van de Nadere Reformatie hebben hun antwoord ten
aanzien van dit facet van de algemene preekproblematiek gegeven meer in
49.
50.
51.
52.

a.a.O.S.38.
a.a.O.S.38. Note 61.
a.a.O.S.41.
a.a.O.S.45.
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het vlak van I. Kievit dan van G. Wingren. Ze gaven zelfs een eigen uitbouw
van het subjektieve als een legitiem en konsekwent deel van de prediking.
In de klassifikatiemethode gaven zij weer, hoe zij de uitwerkingen van het
Woord Gods en de reakties van de hoorders onder dat Woord zagen. Zij
stelden, dat het l.egitiem tot de prediking behoort aan te geven, hoe een
mens van ongeloof tot geloof kan, ja moet komen, en welke ervaringen,
belevingen, bevindingen de mens tijdens dit gebeuren en daarna opdoet,
met het gevaar dat dit alles een zelfstandig leven ging leiden en een eigen
instantie op den duur vormde tegenover, of in het verlengde van, of zelfs
ten koste van het verkondigde heil in Christus, op welk gevaar G. Wingren
ons met kracht heeft gewezen.
5Relatie genadewerking en menselijke existentie
Het kan niet ontkend worden, dat er in de Nadere Reformatie een
indringende bezinning is geweest op de bovengenoemde relatie. Het resultaat daarvan heeft zijn neerslag gekregen, o.a. in de klassifikatiemethode
binnen haar prediking.
Het is A.A, van Ruler geweest, die hiervoor opnieuw de aandacht
heeft opgeëist. Had hij voorheen al gezegd: "De bevindelijke theologie
heeft, naar haar pastorale aard, een scherp analyserende en diepborende
psychologie van het pneumatische leven tot stand gebracht, lang voor men
weet had van de moderne diepte-psychologie"53, in de laatste publikatie
van eigen hand schrijft hij: "Zij (de ultra-gereformeerden, T.B.) beleven de
diepte van de existentie op een ongeëvenaarde wijze. Echte existentialisten
zijn bij hen vergeleken burgermannetjes, salon-bevindelijken. De ultragereformeerden leven ook in een ernst, waarvoor men de diepste eerbied
moet hebben" 54 . Vandaar dat zij als geen anderen hebben nagedacht over
de verhouding genadewerking en menselijke existentie, over de Heilige
Geest en zijn inwerking op de menselijke geest, over de pneumatologie
verbonden aan de anthropologie en omgekeerd, o.a. ten behoeve van hun
indringend en onderscheidenlijk preken. Hier worstelt trouwens alle gereformeerde prediking mee. Het gaat om heilsverwerving, heilsbemiddeling
en heilstoeëigening. Dit laatste hoort er wezenlijk bij. Het heil moet in het
geloof ontvangen, aanvaard, beleefd, beleden en gevierd worden. Dan pas is
53. De bevinding in de prediking, Th.W. dL III blz. 72. Dit zegt A.A. van Ruler in
verband met het opstellen van "een enorme scala van standen der ziel"; vgl. ook H.T.
de Graaf, Levensrichting, blz. 13ev, die spreekt over de "fijne zielsontleding", welke
typerend is bij de mystieken.
54. Ultra-gereformeerd en vrijzinnig, Th.W. dL III blz, 98; vgl. blz. 100 en lichten schaduwzijden in de bevindelijkheid, Th. W. dL III blz. 86w.

259
5

het kompleet heil . "Die toepassing en toeè'igening zijn", aldus A.A. van
Ruler, "even geweldige gebeurtenissen als de incarnatie, het kruisoffer en
de opstanding van de historische Christus. Er gebeuren ook soortgelijke
dingen in. Wel niet dezelfde dingen. Maar dingen, die er structureel op
lijken - al moet men de verschillen tussen het christologische en het
pneumatologische in structureel en inhoudelijk opzicht niet onderschatten" 56 .
Wanneer we nu nader de genoemde relatie en de werking van de
genade in de menselijke existentie gaan bezien, stoten we op de vraag naar
de aard van deze relatie en op de vraag, wat er in die werking aan de orde
komt en welke aberraties hier dreigen.
Daar is allereerst het gevaar57, dat het heil buiten de mens, in de
historische en verheerlijkte Christus, in de prediking door een diepe kloof
wordt gescheiden van het heil in ons, ja dat dit heil in Hem geheel achter
de horizon van de verkondiging verdwijnt voor de rosig gekleurde zon van
het heil in de gelovige, m.a.w. dat de nadruk komt te liggen op de
belevingen van de christen in plaats van op de Christus en zijn verlossingsdaden 58 .
In de tweede plaats dreigt volgens A.A. van Ruler het gevaar, dat in
de prediking de heilsuitwerking in de zondaar geheel onder beheersing
wordt gezet van "de logische afleiding uit de praedestinatie-idee", welke
dan het principe wordt, waaruit men langs de weg van de logische
redenering het hele systeem van belevingen afleidt. Deze praedestinatieidee beheerst dan elk onderdeel van de belevingen en ervaringen en perst
deze in een gesloten systeem met vaste etappes en klassen. De cesuur moet
dan logischerwijze en duidelijk gesteld worden, de klassen scherp afgebakend, het aantal wedergeborenen gering geacht en hun belevingsweg
als 'model' en 'maatstaf voor anderen aangemerkt60.
Vervolgens worstelt men in het veld van deze komponent van de
algemene preekproblematiek met de vragen naar wat de Heilige Geest doet
en naar wat de mens erbij voegt, ervaart en beleeft. Van mee taf hebben
de gereformeerden gesteld, dat de Heilige Geest het is, die het moet
doen, die de wedergeboorte tot stand brengt. Van hieruit kan men
55.
56.
Th.W.
57.
Th.W.
58.
59.
60.

Zie: Ultra-gereformeerd en vrijzinnig, Th.W. dL III blz. 149.
ld a.w., Th.W. dl. III blz. 103; vgl. blz. 116ev.; De grenzen van de prediking,
dl. III blz. 35.
A.A. van Ruler spreekt zelfs over "ketterij", Ultra-gereformeerd en vrijzinnig,
dL III blz. 103, vgl. blz. 110.
ld a.w., Th.W. dl. III blz. 103.
ld a.w. Th.W. dl. III blz. 104.
Vgl. id a.w. Th.W. dl. III blz. 105, 129w.
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vervallen in passivisme en quiëtisme, waarvan we in de preken van de
Nadere Reformatie symptomen en voorbeelden hebben gevonden61. Bij
wat de mens meemaakt onder de bearbeiding van de Geest kan accent
gelegd worden op het kennisaspekt (bewustwoording, dat men zondaar of
verloste is), op het wilsaspekt (ellende-kennis en verzekering vanuit het
ethische leven van de gelovige) en op het gevoelsaspekt van de menselijke
existentie. A.A. van Ruler ziet vooral het laatste aspekt funktioneren bij de
ultra-gereformeerden. Hierin ligt nu volgens hem een ontsporing: "Ik meen
te kunnen aanwijzen, waar de wissel verkeerd heeft gestaan. Dit punt noem
ik de absolute prioriteit van het gevoel" 62 . Het kenmerk van het echte is
dan, dat men zijn ellende enz. gevoelt. "Gaandeweg wilde men God en zijn
genade gaan voelen in het h a r t " . Vooral suprème en sublieme gevoelens
zijn de onbedrieglijke. Ze zijn hevig, zeldzaam en kort. Men voelt er God,
zijn toorn, eigen grondeloze verdoemelijkheid, zijn liefde en een teug
van zijn verkiezing in, met als top van alles een uitbundige geestelijke
vervoering in de armen van de Bruidegom. De prediking vertolkt deze
gevoelens, lokaliseert ze, verhevigt ze en voert ze naar de 'top'. En zolang
men niets van dit alles gevoelt, heeft men werkelijk nog niets of verbeeldt
men zich iets te hebben, wat nog niets is!
Uit de analyse van de preken van vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie hebben we vernomen, hoe deze beweging heeft geworsteld met
de plaats en de funktie van het gevoel op bovenaangegeven wijze. De
klassifikatiemethode is op den duur geheel gekleurd en beheerst door dit
existentiële aspekt van de gevoelige doorleving van het verkondigde heil.
Men voelt zijn bekommering, men voelt eigen uitgang naar en het blikje
van Christus onswaarts, men voelt zijn liefdesverklaring aan het hart en de
onmiddellijke verzegeling des Geestes. Tegelijk heeft de Nadere Reformatie
in haar prediking deze gevoelige gewaarwordingen in de klassifikatiemethode gelokaliseerd en daarmee in zekere mate geneutraliseerd. Men
legde alle nadruk op het zich zondaar voelen als een lot , in plaats van
aan te geven, dat het zondaar-zijn van de mens bestaat in pure aktuositeit,
springlevende en in daden zich uitende vijandschap tegen God, permanente
opstand tegen Hem en zijn wil.
Vanuit het bovenstaande kunnen we stellen, dat de predikers van de
61. We denken hier vooral aan de preken van ds. Th. van der Groe, zie: Hoofdstuk
III sub 1.6.2., blz. 149ev.
62. a.w. Th.W. dl. Illblz. 112.
63. a.w. Th.W. di. III blz. 115.
64. A.A. van Ruler spreekt over "de ultra-gereformeerde ketterij van een naturalistisch zondegevoel", a.w.Th.W. dl. III blz. 109.
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Nadere Reformatie een legitiem aspekt van de problematiek der prediking
indringend onder ogen hebben gezien en er een eigen antwoord op hebben
geformuleerd, waarin als kernpunten te noemen zijn:
a.

b.

c.

dat het heil in de menselijke existentie indringt; met het gevaar bij
overaccentuering hiervan, dat het 'uitwendige' heil in Christus versluierd wordt;
dat het heil in de menselijke existentie werking is van de verkiezende
genade Gods, die onderscheid maakt en in vaste etappes zijn heil laat
ervaren en doorleven; met het gevaar van een logische afleidings- en
indelingssystematiek;
dat het heil gevoelsmatig door de menselijke existentie moet worden
ervaren; met het gevaar van passivisme, neutralisme en naturalisme.

Binnen dit kader, als verdiskontering van een bepaalde strukturering
van de verhouding van genadewerking en menselijke existentie, funktioneerde de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere
Reformatie!
6Jielatie geestelijke leiding en indelingsorde
Wie over de applikatie van het verkondigde heil in de konkrete
menselijke (on)geloofsexistentie spreekt, zal direkt gekonfronteerd worden
met wat W. Kremer noemt "de geestelijke leiding in de prediking".
Nadat W. Kremer gekonstateerd heeft, dat er vraag is naar "meer
priesterlijke, pastorale, bevindelijke prediking" en vervolgens dat er "een
tekort aan geestelijke leiding" in de prediking is, schrijft hij, dat met goed
recht de eis van geestelijke leiding gesteld kan worden aan de predikers van
het Woord van God "dat ook werkt in u, die gelooft" , want het Woord,
dat zij verkondigen, keert nooit ledig weer, het werkt als een hamer en als
een vuur. Het wordt levend en krachtig genoemd en is daarom een kracht
Gods tot zaligheid. Er mogen vruchten van dit Woord verwacht en gezien
worden, want het dóet wat! "De Schrift spreekt van een geteeld worden
in het evangelie; een wedergeboren worden door het Woord. Het wordt
ook 'Woord des geloofs' genoemd. Eveneens spreekt de Schrift van:
onderwijzing, vertroosting, stichting, vermaning, door het Woord" 66 . De
predikers wordt opgedragen te waarschuwen, de schapen te hoeden, de
lammeren te weiden, te bewegen tot het geloof, te zoeken dat Christus een
gestalte krijge in de harten, te overtuigen, te weerleggen, te bestraffen enz.
65. 1 Thess.2:13
66. Geestelijke leiding in de prediking, blz. 4. Vgl. voor de aard van de pastorale
prediking S. Volbeda, The pastoral Genius of Preachihg, p. 45ev, 60vv.
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Gods openbaring wil als Woord en Waarheid Gods "in de mens tot volle
gelding komen. Het gaat om wat men zou kunnen noemen de verenkeling
van de waarheid in ons en voor ons... . God wil de geestelijke mens door
het Woord doen geboren worden en hem daardoor leren en leiden, opdat
Christus een gestalte moge hebben en er zij opwassen in de kennis en
genade van Jezus Christus' . Deze geestelijke leiding houdt naar 1
Corinthe 3 rekening met de onderscheiding in de gemeente tussen natuurlijke en geestelijke mensen, die vleselijk kunnen zijn en zo slechts onmondigen in Christus, maar ze moeten tot volmaakten worden gevormd.
Paulus deelde uit melk en vaste spijzen, naardat men nodig had en
verdragen kon. "Tussen deze variaties in de gemeente beweegt zich de
prediking. En zij moet met deze verscheidenheid grotendeels rekening
houden en deze doelbewust dienen, aangezien het Gode behaagt door de
dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven", aldus W. Kremer .
Deze geestelijke leiding in de prediking moet exegetisch gefundeerd , theologisch verantwoord , confessioneel georiënteerd en op
de werkelijkheid in de gemeente afgestemd72 zijn. Met dit laatste is,
volgens W. Kremer, niet gezegd, dat wijze en inhoud van de prediking
bepaald zouden moeten worden door de situatie van de gemeente. Wel zullen
we de gemeente moeten zien, zoals ze werkelijk is en haar niet vanuit een
apriorisch schema mogen benaderen door bijvoorbeeld vanuit de presentie
van de beloften Gods of vanuit de these van de alverzoening te konkluderen tot een generaal geestelijke gemeenschap aan de heilsgoederen.
Evenmin mag men de gemeente zien als een willekeurige groep hoorders. We
moeten uitgaan van het spreken Gods, waarin de zekerheid ligt, dat we
staan in de verbondsgemeente, die staat in de Woord-belofte-eis-relatie met
God. Binnen deze relatie zal de prediking dienen "te leiden tot het besef,
dat radicale vernieuwing van de bondeling naar het verbond moet, mag en
kan geschieden, juist omdat God het verbond met ons en onze kinderen
aanging. Dit moet juist als evangelie ten volle verkondigd worden. Zo kan
er ook plaats komen voor Christus als Borg des Verbonds.. .. Juist nu het
gevaar van vervlakking allerwege dreigt, dient de geestelijke leiding helder
en scherp te zijn, opdat het snode van het kostelijke klaar worde onderscheiden. Om dit te bereiken is de onderscheiding in onbekeerden, be67.
68.
69.
70.
71.
72.

W. Kremer a.w. blz. 5.
ld a.w. biz. 7.
Vgl. W. Kremer a.w. blz. 11.
Vgi. id a.w. blz. 12.
Vgi. id a.w. blz. 15.
Vgl. id a.w. blz. 17.
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kommerden en bevestigden ongenoegzaam. Er is in de verbondsgemeente
veel meer verscheidenheid. In een onderwerpelijke, onderscheidende en
ontdekkende prediking zal zij daarom benaderd moeten worden" 73 . Zo
wordt de gemeente in haar verscheidenheid met de levende God gekonfronteerd en in zijn oordeel betrokken. Kwaal en medicijn, analyse en
therapie moet de prediker tot de harten brengen, op de juiste plaats en de
juiste tijd. Deze geestelijke leiding dient, naar het oordeel van W. Kremer,
doelbewust te zijn. De geestelijke mens moet aangesproken worden. "Er
mag niet vrijblijvend voor toeschouwers gepreekt worden. Preken is geen
karteringsvlucht over het gebied van het geestelijk leven. De descriptieve
preek is krachteloos. Ze is een pijl zonder punt" 7 4 . De wedergeboorte
moet daarom niet zozeer als akte dan wel als geboorte tot een geheel
nieuw leven verkondigd worden, terwijl het bekommerd-zijn niet als een
aparte geestelijke staat voorgesteld mag worden. Steeds moet duidelijk
worden, dat de Heilige Geest naar het volle heil Gods en het leven daaruit
met enkeling en gemeente heen wil.
Juist de Nadere Reformatie heeft recht willen doen aan de legitieme
eis van geestelijke leiding in de prediking en deze leiding verpakt in een
min of meer uitgebalanceerd klassifïkatiesysteem. Ze had daartoe allerlei
motieven75, maar de vraag blijft, of ze ten aanzien van deze wezenlijke
problematiek zich in haar antwoord niet heeft schuldig gemaakt aan, wat
door W. Kremer werd getypeerd als een "karteringsvlucht over het gebied
van het geestelijk leven". Heeft de prediking van de Nadere Reformatie
niet teveel dit geestelijk leven in kaart willen brengen en vastgelegd76 in
plaats van er geestelijke leiding aan te geven, opdat het naar al zijn
mogelijkheden zou openbloeien tot het doel een leven in goede werken
voort te brengen, waartoe God de gelovigen bereid heeft?
1 Relatie wet en evangelie
Een probleem, waarmee alle prediking worstelt, is hoe wet en
evangelie, speciaal in hun onderlinge verhouding, verkondigd moeten
worden 77 . Is de prediker op de rechte weg, wanneer hij eerst de wet
73. ld a.w. blz. 18. Hierbij verwijst W. Kremer naar de opdracht van het Convent
van Wezel, zie boven: Hoofdstuk I sub 3.3.2.a.
74. Ida.w. blz. 19.
75. Zie Hoofdstuk IV sub 2.
76. A. A. van Ruler spreekt over een hele "weg, die een mens gaan moet" door een
"complex van staten en standen, gevallen en gestalten der ziel en des levens", Lichten schaduwzijden in de bevindelijkheid, Th.W. dl. III blz. 84.
77. Vgl. C. Graafland, Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz.
57; G. Heintze, Luthers Predigt von Gesetz und Evangelium, S. 28; Discussie dr.
Graafland en ds. van Sliedregt, Geschreven door Hoofdbestuur, blz. 50 sub b.
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predikt ter ontdekking en daarna het evangelie uitdeelt ter vertroosting?
Moet hij, gelijk velen menen, in zulke volgorde en binnen zulk kader wet
en evangelie voorstellen?
De reformator M. Luther heeft op deze problematiek een eigen visie
ontwikkeld. Volgens hem openbaart Gods Woord zich als wet en evangelie.
Daarom moet men, als men het ganse Woord van God wil prediken, beide
voorstellen. Daarbij gaat het om een "Ineinander von Gesetz und Evangelium im Vollzug der Predigt", om een "Dialektik von Gesetz und
Evangelium"78. Binnen dit in-elkaar en deze dialektiek vervult ieder nu
zijn eigen funktie. Zo staat de wet, die de mens als zondaar verbrijzelt,
steeds in dienst van het evangelie, ontvangt vanuit het evangelie zijn
eigenlijke kracht en heeft in of op zichzelf geen waarde. Vandaar "dasz in
den Predigten (Luthers, T.B.) die Sünde nicht von einem vom Evangelium
unabhangigen Gesetz her aufgedeckt, sondern gerade vom innersten Kern
des Evangeiiums her in ihrem eigentlichen Wesen und ihrem ungeheuren
Ernst erkannt wird
. We mogen daarom wet en evangelie niet "als zwei
gegeneinander isolierte Verkündigungsbestandteile"80 uiteenbreken. De
wet is alleen te verstaan vanuit het evangelie. Binnen deze struktuur ziet
Luther als de eerste funktie van de wet in zijn preken de mens tot
erkenning van zijn zonden te brengen, tot verootmoediging te leiden en de
mogelijkheid van zelfverlossing te ontnemen . "Das Gesetz hat danach
den Sinn, den Menschen als Sünder zu entlarven, seine Selbstgerechtigkeit
und sein Selbstvertrauen zu zerbrechen, und ihn eben damit auf die
O 'J

Botschaft des Evangeiiums vorzubereiten
. De wet heeft dus ontdekkende, stukbrekende en voorbereidende kracht. Ze moet dan ook vóór
het evangelie in heilsordelijke zin verkondigd83. De funktie.van het evangelie is, de wet in de aangegeven zin tot gelding te laten komen als kenbron
van onze ellende en als pedagogie tot Christus, én de liefde Gods in Jezus
Christus ons te onthullen als bron van verlossing en verzoening. "Das
Gesetz erklart uns zu Sündern, das Evangelium zu Kindern Gottes. Das
Gesetz offenbart uns Gott als den zornigen Richter, das Evangelium als
den barmherzigen Vater, .. . Man musz stets beides predigen - das Gesetz
und das Evangelium. Denn beide sind das Wort Gottes, durch das er uns
zur Busze und zum Glauben führt
.Dit handelen van God is wezenlijk
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

G. Heintze a.a.O.S.257, 266ff.
ld a.a.O.S.257.
Ida.a.O.S.276.
Vgl. id a.a.O.S.257, 269.
A. Niebergall, Die Geschichte der christlichen Predigt, S.258.
Vgl. G. Heintze a.a.O.S.272.
A. Niebergall a.a.O.S.259.
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dialektisch van aard. God verbergt zijn genade onder zijn gericht, zijn
liefde onder zijn toorn. Hij schijnt in de regel juist het tegenovergestelde te
doen van wat hij eigenlijk voorhad te doen 85 . "Gerade am Ernst des
Zürnens Gottes über c Sünde wird zugleich auch das Wunder des Erbarmens über den Sünder offenbar" 86 . God is het "der sich des Gesetzes
bedient, um seinem Evangelium Eingang zu schaffen"87. Doch deze volgorde mag geen methodisch principe worden, dat wij, mensen en predikers, hanteren. Wanneer en in welke orde God zijn Woord als wet en
evangelie doet horen, blijft volgens Luthers visie geheel aan God voorbehouden. De onderscheiding van wet en evangelie is geen zaak "einer
erlernbaren Methodik oder einer nur intellektuellen Lehrunterscheidung,
sondern Gegenstand persönlicher Glaubensentscheidung, die in der Situation der Anfechtung durch das Gesetz getroffen werden musz und die nur
der Geist Gottes selbst bewirken kann. Gott ist somit nicht nur Subjekt
der Verkündigung von Gesetz und Evangelium, sondern auch das eigentliche Subjekt der rechten Unterscheidung beider im Vollzug des christQ O

lichen Lebens
. Vanuit Christus, vanuit zijn kruis, vanuit het evangelie
staat de wet en de toorn van God onder de volle hoogspanning en de
laatste ernst. Wie de vergeving in de naam van Jezus niet wil aannemen,
blijft onder de onontkoombare toorn Gods . Zo is er een beweging van
de wet naar het evangelie, maar dan ook van het evangelie naar de wet. "So
bleibt es für Luther im praktischen Vollzug der Predigt dabei: Gesetz und
Evangelium, Zorn und Gnade, Anfechtung und Trost werden nicht im
beziehungslosen Nebeneinander oder gar Gegeneinander, aber auch nicht
im streng getrennten Nacheinander verkündigt, sondern in ihrer inneren
Zusammengehörigkeit von Christus her und auf Christus hin. "Nihil nisi
Christus sit praedicandus"! " .
Ook in de prediking van de Nadere Reformatie is de verhouding van
wet en evangelie een brandende kwestie. In de Voorrede op de Keurstoffen
van ds. B. Smytegelt91 wordt de relatie aangewezen tussen "de noodzakelijkheid van eene onderscheidene predikwijze" en de verkondiging van

85. Vgl. G. Heintze a.a.O.S. 266.
86. G. Heintze a.a.O.S.269.
87. Ida.a.O.S.275.
88. ld a.a.O.S.274.
89. Vgl. ida.a.O.S.281.
90. G. Heintze a.a.O.S.283. VgL voor verschillende ontwerpen van de relatie en
volgorde van wet en evangelie W.H. Velema, Wet en Evangelie; G. Heintze a.a.O.S.
llff.
91. Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende predicatien.
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wet en evangelie . Want de wet heeft "een zeer onderscheiden gebruik
ten opzigte van onbekeerden en bekeerden". Voor onbekeerde mensen is
de wet als een zwaard om hen te verwonden en als een hamer om hun
stenen hart te verbrijzelen. De overtreders van de wet moet de vloek der
wet aangekondigd worden en men moet hen door de schrik des Heren
zoeken te bewegen tot het geloof. Aan Gods kinderen, die reeds van de
wet als een verbond der werken verlost, onder de liefelijke band van het
genadeverbond gebracht en tot het houden van Gods geboden van harte
bereid zijn, moet de wet anders gebracht en toegepast worden, aldus J.
Diesbach, want hun moet tegelijk de dierbare Middelaar, in wie gerechtigheden en sterkte zijn, worden bekend gemaakt en aangeboden93. De
beloften van het evangelie moeten voornamelijk verkondigd aan de verslagen zielen, die van tevoren door de wet overtuigd zijn van hun zonden
en enigszins begerig gemaakt zijn naar de verlossing in Christus . Dit is de
meest algemene weg, die de Here gaat om de zijnen te bekeren, aldus ds.
Th. van der Groe, al zijn er verschillende wijzen van toebrengen. "Ieder
uitverkorene heeft hier bijna eenen bijzonderen weg, op welken hij tot
bekeering gebragt wordt, doch dit kunnen wij ervan zeggen, dat de gemeenste weg, waarop de meesten bekeerd worden, is door de samenvoeging van wet en evangelium. Des Heeren geest komt door de prediking
van de wet, den zorgeloosen zondaar uit zijnen diepen zondenslaap wekken, hem van het gevaar en de verkeerdheid zijns wegs overtuigen, zoodat
hij daardoor diep in het hart gewond, geprikkeld, verslagen en verbrijzeld
wordt: deze overtuiging van de wet komt den zondaar van trap tot trap
vernederen, zijn steenen hart verbreken, hem van zichzelven ontblooten,
van zijn sterkte berooven en hem zoo ailengskens voor de genade der
bekeering prepareren en vatbaar maken, hetwelk, als het genoeg geschiedt,
en den zondaar nu genoeg verootmoedigd en handelbaar voor den Heere
gemaakt is, dan komt God met de prediking des euangeliums en haalt
daardoor den overtuigden zondaar nu voorts geheel tot Hem over, hem
ontdekkende den beminnelijken weg van zaligheid, door den gekruisten
middelaar Christus Jezus, en dat al van tijd tot tijd klaarder en levendiger,
tot dat de zondaar ten laatste zichzelven geheel gevangen geeft aan God in
92. Zie: a.w. blz. XIII; vgl. ook voor de visie van J. van Lodenstein op de verhouding
van wet en evangelie: Hoofdstuk III sub 1.4.2. blz. 110.
93. Vgl. Voorrede op Keurstoffen, blz. XIV. Ds. Smytegelt is van oordeel, dat de
wet te weinig wordt gepreekt, zie A. Steenbeek, Bernardus Smytegelt's catechismuspreken als tijdspiegel, blz. 160ev, 170; vgl. K. Dijk, Het gericht Gods in de prediking
des Woords, blz. 17.
94. VgL Voorrede op Keurstoffen, blz. XV. Vgl. A.W.C, van Dijk, Die des nachts
Zijn huis bewaakt, blz. 51; H. Jonker, En tóch preken, blz. 110.
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Christus, en zich van den Heere op zijne wijze laat zaligen en bekeeren" 95 .
Duidelijker kan niet gezegd, hoe in de prediking van de Nadere Reformatie
de verhouding wet en evangelie uiteindelijk funktioneerde.
Naar deze min of meer scherp gestyleerde verhouding van wet en
evangelie — die H. Berkhof meer luthers dan gereformeerd noemt 96 —
heeft de Nadere Reformatie ook haar klassifikatiemethode in de prediking
gestruktureerd. Vandaar dat de vermaningen, bedreigingen en ontdekkingen van de wet altijd gericht waren tot de onbekeerden. Vandaar dat deze
de beloften des evangelies werden onthouden . Vandaar dat onder de
volgorde der klassen eerst de ontdekten, de verslagenen en overtuigden der
wet komen, tot wie dan het evangelie van troost en de aansporing tot
geloof worden gericht. Vandaar dat de verdere inleiding en oefening in de
kennis, omhelzing en verzekering in Christus alleen de gelovigen wordt
toegeschoven.
Uit de struktuur van de klassifikatiemethode in de prediking valt
daarom de visie op de verhouding van wet en evangelie af te lezen en
omgekeerd: in de klassifikatiemethode resulteert de wijze en volgorde, die
de Nadere Reformatie stelde van de verhouding van wet en evangelie. Het
na-elkaar van wet en evangelie geeft aan de klassificering van de hoorders
een noodwendig tij ds- en heilsordelijke struktuur. In het verlengde hiervan
ligt zelfs de overtuiging, dat ieder deze zelfde weg en stadia doormoet,
namelijk: ontdekking, verbrijzeling, overtuiging, wanhoop aan zichzelf,
enig gezicht op de mogelijkheid van redding, begeerte naar de verlossing in
Christus, toevlucht tot Hem, verzoek om gratie, overgave aan en omhelzing
van de dierbare Heiland, meerdere kennis van en oefening met Hem,
verzegeling door de Heilige Geest. "Men gaat daarin zover, dat elke
prediking, die van dit patroon afwijkt, als onbijbels en ongereformeerd
wordt afgewezen", aldus C. Graafland . De vraag, die vanuit haar konstruktie van de verhouding van wet en evangelie klemmen blijft, is: is
hiermee de prediking van de Nadere Reformatie niet vervallen tot wetticisme?
8.Relatie onderscheidingen en heilsorde
Aan het eind van het vorig onderdeel van dit hoofdstuk is ons al
95. De Bekeering, blz. 49ev (derde leerrede over Matth.9:13); vgl. Voorrede of
Verhandeling over den pligt van het lezen der H. Schrift en andere godgeleerde
boeken, blz. XVIII, XXI, XXVIw; A.W.C. van Dijk a.w. blz. 103.
96. Zie: Crisis der Middenorthodoxie, blz. 54.
97. Vgl. wat we over de preken van Van der Groe schreven op blz. 151; A.W.C,
van Dijk a.w. blz. 47,51.
98. a.w. blz. 58; vgl. W. Balke e.a., De eigen wijs, blz. 44w.
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duidelijk geworden, dat de predikers van de Nadere Reformatie een bepaalde weg kenden, waarlangs de gelovige mens gaat in de beleving van het
heil Gods en dat ze deze weg ook lieten funktioneren in het applikatief
deel van de preek. Er blijkt in elk geval een duidelijke overeenkomst te
bestaan in de onderscheidingen aan de rechterzijde van de cesuur in hun
klassifikatiemethode en de in die tijd en onder hen geldende 'weg des
heils', die men later wel de ordo salutis heeft genoemd". De klassen van
hoorders komen overeen met de fasen van de heilsorde.
De na-reformatorische orthodoxie heeft namelijk door middel van
de aristotelische wetenschapsmethode een voortgaande systematisering en
schematisering van het heil tot stand gebracht, waarin meer accent kwam
te liggen op de orde en fasen van het heil, die de gelovige mens doorleeft,
dan op het heil zelf 100 . Dit leidt tot een "in de tijd uiteenleggen van de
momenten van het heilsproces" 101 . In deze ontwikkeling ligt de tendens
om de fasen van het heil te gaan zien als zijns-categoriën102.
De mannen van de Nadere Reformatie nemen deze dogmatisch
opgestelde weg des heils over. Zo handelt bijvoorbeeld W. a Brakel in zijn
'Redelijke Godsdienst' achtereenvolgens over: 1.roeping, 2.wedergeboorte,
3.geloof, 4.rechtvaardigmaking, 5.aanneming tot kinderen, ó.geestelijke
vrede, 7.geestelijke blijdschap, 8.verzegeling door de Heilige Geest
.
De stap verder, die de mannen van de Nadere Reformatie in deze
ontwikkeling zetten, is, dat zij analoog aan de stadia of fasen van de
heilsordelijke weg de gelovigen in de gemeente — de ongelovigen vallen
hierbuiten! — gaan indelen. "Wat de orthodoxe leer dogmatisch-rationalistisch poneerde, werd door de piëtisten praktisch-bevindelijk als beleving in
de ziel uitgewerkt. De dogmatisch wijsgerig gecreëerde geloofsdaden werden
onder de ogen van de piëtistische 'practizijns' tot levende personen, uit wie
de gemeente was samengesteld", aldus C. Graafland 104 . De orde des heils is
zo geworden een volgorde van belevingsfasen én van personen, die achter elkaar in één dezer fasen verkeren.
Dit alles gaat nu ook funktioneren in en een wezenlijk deel

100. VgL G.C. Berkhouwer, Geloof en Rechtvaardiging, blz. 24 noot 7.
101. ld a.w. blz. 24ev.
102. Vgl. G.P. Hartveit, Over de methode der dogmatiek in de eeuw der Reformatie,
blz. 147.
103. a.w. 3 , Dl. I blz. 709w.
104. De Gereformeerde orthodoxie en het piëtisme in Nederland, blz. 472, vgl.
blz. 478, vgl. id, Discussie van dr. Graafland en ds. van Sliedregt 1, blz. 314, 5, blz.
348; vgl. P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste
helft der zeventiende eeuw, blz. 178.
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uitmaken van de prediking der Nadere Reformatie. Het krijgt zijn volledige
neerslag in de klassifikatiemethode. Daar zijn de fasen van de heilsorde
geworden tot hoorders onder de preek 105 . Zo onderscheidt men: geroepenen, zowel uitwendig als inwendig; wedergeborenen; aan hun zonden
ontdekten; toevluchtnemenden; in Christus gelovenden; gevorderden; verzegelden zowel uitwendig als inwendig. Elk van deze categorieën wordt
dan zo goed en nauwkeurig mogelijk omschreven met behulp van allerlei
kenmerken, belevingen en ervaringen, die erbij passen; en daarmee overeenkomend toegesproken. Binnen deze vastgestelde (volg-)orde funktioneert ook de prediking van wet en evangelie. De heilsorde, omgezet in
personen, bepaalt de orde van het voorstellen van de wet, namelijk aan de
personen in de eerste fasen van de beleving van het heil, en de voorstelling
van het evangelie, namelijk aan de personen in de latere fasen.
Hier wordt het theologisch-homiletisch probleem van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie in optima
forma zichtbaar! De predikers van deze beweging zijn van mening, dat het
bijbels verantwoord en dogmatisch noodzakelijk is in de prediking de
persoonlijke beleving in al zijn fasen uiteen te zetten, deze heilsordelijk te
beschrijven en in juiste volgorde geklassiflceerd voor te stellen. Het eigenlijk probleem kan daarom aldus omschreven worden: Moet de prediker
heel de weg van de bevinding en ervaring en heel de vooraf dogmatisch
gestruktureerde (volg-)orde van de beleving van het heil in zijn preek
behandelen? Moet hij zijn hoorders naar deze orde en volgorde indelen en
toespreken? Is dit de onontkoombare eis van de bijbel voor haar verkondiging?
9 .Samenvatting
Het antwoord op een problematiek, waarmee iedere prediker in de
theoretische bezinning op en praktische vormgeving van zijn prediking te
maken heeft, heeft bij de predikers van de Nadere Reformatie de vorm van
de klassifikatiemethode gekregen.
De klassifikatiemethode, zo zagen we, funktioneert duidelijk in het
applikatief deel van de prediking en bepaalt haar vormgeving. De doorleving van het heil is in kaart gebracht en moet in de prediking als legitiem
worden behandeld. Het heil wordt in een bepaalde, een van tevoren
dogmatisch opgestelde, orde doorleefd. Overeenkomstig de stadia of fasen
in deze doorleving worden de gelovige hoorders in de kerk onderscheiden
en ingedeeld. Deze klassen van hoorders worden duidelijk getypeerd door

105. Vgl. H. Jonker, a.w. blz. 111.
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kenmerken; geanalyseerd met groot religieus-psychologisch inzicht en
pastorale bewogenheid; en logisch in volgorde gezet en aangesproken,
vanuit een dogmatisch verantwoorde heilsorde.
Dit alles bepaalde ook de volgorde in de voorstelling van wet en
evangelie.
Vanuit het bovenstaande worden we nu gedrongen tot een beoordeling van dit hele komplex van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie. In een laatste hoofdstuk zullen we ons
daarmee speciaal bezighouden.

HOOFDSTUK VI
Beoordeling en perspektief
1 beoordeling
1.1 Inleiding
Aan het eind van onze studie komen we tot een beoordeling van het
antwoord van de Nadere Reformatie op een algemene preekproblematiek,
een antwoord dat toegespitst en verpakt ligt in haar klassifikatiemethode.
Dat het beoordelen hiervan gevolgen heeft voor de waardering van heel de
prediking van deze kerkhistorische beweging, is onvermijdelijk en ligt in
het verlengde van de beoordeling van haar klassifikatiemethode, omdat
deze methode met heel de struktuur van de prediking bleek samen te
hangen.
In het eerste onderdeel zal nu aangetoond worden, dat reeds anderen ten tijde van de Nadere Reformatie zelf én in onze tijd hun oordeel
over de klassifikatiemethode en de aard van de prediking der Nadere
Reformatie gegeven hebben. We zullen zien, dat deze beoordeling varieert
van afwijzing tot bewondering.
Het geheel ronden we af met een eigen oordeel en standpunt. We
vinden dit oordeel door allereerst een vergelijking te treffen tussen de
prediking van de Reformatie, met name van J. Calvijn, en die van de
Nadere Reformatie, bizonder op het punt van het klassificeren en rubriceren van de preekhoorders. Vervolgens baseren we ons standpunt op het
bijbels getuigenis ten aanzien van de prediking in de gemeente van Jezus
Christus.
1.2.Ten tijde van de Nadere Reformatie
1.2AJiet oordeel van J. van den Honert T.H.zn.
Uit dezelfde dagen, nader bepaald uit de tijd van de laatste periode
van de Nadere Reformatie, is ons bekend een tamelijk brede en vrij
diepgaande bespreking en beoordeling van de klassifikatiemethode in de
prediking van genoemde stroming. We denken aan de publikatie van J. van
den Honert T.H.zn. 'De Mensch in Christus', verschenen in 1749. We
willen hier naar zijn stem en oordeel gaan luisteren.

272

Van den Honert is er van overtuigd, dat de prediking zich "tegen het
meest verborgen, meest bedriegend, en daarom meest beschadigend kwaad,
't welk is de Geveinsdheid, de Voedster en Vermomster van alle andere
Kwalen, voornamelijk te versetten hebbe" 1 . Doch velen willen niet, dat men
de geveinsden openlijk noemt en streng behandelt, omdat zó veel smaad op
Gods volk geworpen en veel nadeel aan de vroomheid toegebracht wordt.
Wie het daarom toch doet, heeft volgens dezen geen licht van binnen en is
vijand van het volk van God. Om wereldlingen te behagen, zegt men,
predikt zo'n prediker gedurig tegen Gods volk en maakt hen hoorbaar voor
geveinsden uit, die de wereld voor fijnen brandmerkt. Zo worden wereldlingen van Gods volk afgeschrikt, aldus de bewering2.
Maar allen, die niet willen, dat geveinsden speciaal in de preek
behandeld, beschreven en aangesproken worden, zijn naar het oordeel van
Van den Honert zelf geveinsden. Ze worden zelf door zulke preken
getroffen, ontdekt, maar wensen niet voor anderen ontdekt en aan het
licht gebracht te worden, waardoor ze hun aanzien zouden verliezen.
Daarom gaan ze tegen zo'n predikwijze in en krijgen daarin vele eenvoudige, 'mingeoefende' vromen mee. Deze geveinsden houden eigenlijk
niet van de trouwe kerkgang en vinden er een kunstje op. Ze gaan onder de
predikers schiften: de meeste zijn geesteloze mensen, letterknechten, loondienaars; slechts enkele kunnen wat innig en geestelijk preken, zodat zij
wat meer dan natuurlijke kennis zouden kunnen bezitten, en "daarom
vindt men sig nu en dan al eens opgewekt, om onder hun gehoor te
verschijnen" 3 ; en dan is er nog een heel klein getal leraars, die werkelijk
uit bevinding spreken en rechte zielehoeders zijn, die men dan graag hoort,
hoewel ze zelden in eigen plaats optreden. Wanneer ze echter preken,
willen zij ze wel horen, want ze behandelen vele gestalten. Is het nu niet
tot hun eer te rekenen, dat zij geen letterknechten willen nalopen, maar
alleen de ware leraars en herders? Is het niet in hen te prijzen, dat zij de
goede waarheid begeren te horen? Want gene predikers spreken en bidden
zo algemeen en onbepaald, niet onderscheidenlijk en gestaltelijk, tenminste
ze blijven bij twee soorten mensen staan, alsof er geen andere mensen in de

1. a.w. blz. 203.
2. a.w. blz. 204, 207ev, 315. VgL Hoofdstuk IV sub 2.4. blz. 203v.v.
3. a.w. blz. 210; vgl. blz. 214. De eerste preken "gansch niet geestelik. Men kan 'er
syn hart niet onder vinden. En het is waarlik geen regt Sielevoedsel". We merken op,
dat door deze mensen de klassifikatiemethode niet alleen op -de hoorders, maar ook
op de predikers wordt toegepast! Vgl. verder ook S. v.d. Linde, De anthropologie der
Nadere Reformatie, blz. 67.
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kerk zouden zijn dan goddelozen, dat zijn geveinsden, én bekeerden4.
Nu meent Van den Honert, dat er geen enkele onderscheiding
genoemd kan worden, of ze is bij deze twee onder te brengen. Het is ook
onbetamelijk iemand voor vroom, begenadigd of onbegenadigd en letterknecht te houden alleen om de preekmethode, die men er op nahoudt^. In
de derde plaats moet er op gewezen, dat de predikwijze, waarin bizondere
aandacht aan de geveinsden wordt besteed, naar de Schrift, de confessie,
de reformatie en de traditie is 6 .
Trouwens tegen dé voorgestane en verdedigde 'onderscheiden'
predikwijze zijn, volgens J. van den Honert, vele rechtvaardige bezwaren in
te brengen. Hij noemt er in zijn boek een tiental:
l.Het is niet mogelijk in iedere preek alle denkbare soorten van
begenadigden en onbegenadigden 'onderscheidentlik en gestaltelik' te pas
te brengen7;
2."Hoe sal men, dit t'elkens en altoos doende, blyven buyten de
meer gemakkelike, dan prysselike gewoonte van altoos het selve te
seggen"8;
3.Slechts zeer weinige teksten zullen zich hiertoe lenen en dit
ongedwongen toelaten, of men maakt de toepassing los van de tekst en van
het verklaarde9;
4.En wil, ja moet men al de soorten van mensen "grondig en naar
den eisch" behandelen, men kwam "in den tyd, dien men bescheidentlik
handelende, om seer vele redenen, niet behoort te overtreden" niet klaar,

4. Vgl. J. v.d. Honert a.w. blz. 223 en 225. Deze kerkgangers willen van meer
soorten van mensen horen, zoals: openbare goddelozen, burgerlijke rechtvaardigen,
berusters in uiterlijke kerkplichten, overtuigden doch niet vernederden, overtuigden
die verootmoedigd zijn, bekommerden, toevluchtnemers, kinderen, jongelingen en
mannen in de genade enz., zie a.w. blz. 226.
5. Vgl. a.w. blz. 228, 231, 240.
6. Zie: a.w. blz. 214ev, 217ev, 227, 258, 281, 302.
7. Vgl. a.w. blz. 227, 231, 233ev.
8. a.w. blz. 234. Het wordt zodoende sleurwerk. VgL T. Stigter a.w. biz.66.
9. Zie: a.w. blz. 234, 310ev. Van den Honert's eigen wijze van preken omschrijft
hij aldus: "Ik geloov, dat men in eiken Text, naar de leidinge van het Redenverband,
iets uytstekende en heerschende vindt, 't welk men, soo in de Verklaring als in de
Toepassing, bestendig in het oog houden, en niet naar eenige andere, daaraan
optedringene, maar alleen naar die Staten en Gestalten der Natuurlike en Geestelike
Menschen, die daarin van selvs en ongedrongen voorkomen, behandelen moet", a.w.
blz. 235. Wel zouden in verschillende, op elkaar volgende preken de verschillende
soorten mensen achtereenvolgens een beurt kunnen krijgen, zoals Van den Honert
zelf eens heeft beproefd, vgl. a.w. blz. 235ev, 313.
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of men moet maar een enkel woord van elk soort der mensen zeggen °;
5.Men blijft in deze predikwijze ook hangen in een behandeling van
en een beschouwing over bepaalde soorten van mensen; men spreekt en
bidt over hen in de derde persoon in plaats van henzelf aan te spreken in
de tweede persoon; hierdoor worden de mensen meer tot afhankelijkheid
van het oordeel van anderen gebracht dan bewogen tot zelfonderzoek, wat
tot bevrijding kan leiden, terwijl het eerste een kwelling en een gevoel van
hopeloosheid tot gevolg zal hebben. Daarom worden de mensen door al die
onderscheidingen meer verward dan geholpen11;
ó.Vele toehoorders geeft men door het steeds weer hoemen van de
hele lijst van gemoedsgestalten, waaraan men hen gewend heeft, de vrijheid
om alleen te horen naar wat volgens hun mening tot hun stand behoort; al
het andere laten ze voor wat het is, omdat het niet op hen slaat. Zo kon de
preek voor hen veel korter zijn, wanneer weggelaten werd, wat niet op hen
slaat 12 ;
7.Bovendien plaatsen de hoorders zich doorgaans in een verkeerde
klasse. "Er zijn in de Kerk bij uytstek weinig Menschen, die sig onder de
Boosten en selfs weinig, die sig onder de geheel natuurlike en geheel
onbegenadigde Menschen tellen. Dit maakt, dat sy somtyds, soo lang die
Elendelingen met hunne nare Tytels worden aangesproken, geheel niet
horen. En soo sy het al één-en-andermaal horen, sy horen het als een
Woord, dat niet hen, maar anderen raakt: en sy wagten, tot de komst van
eenen anderen en meer bevalligen naam en aanspraak, die sy voor hunne
rekening nemen
. Wat juist voor hen bedoeld was, komt zo niet op het
gepaste adres terecht, omdat ze het op anderen toepassen en daarmee
blijven ze ten diepste, die ze zijn ;
8.De bedoelde predikwijze is ook een toegeven aan de begeerte van
een aantal lieden, dat zó gepreekt wil hebben om zoveel mogelijk zelf
buiten schot te kunnen blijven. Het is 'peupelziekte', waardoor de
mystieke predikers de bedorven smaak van het publiek, de geveinsden en
hun aanhang, in het gevlei trachten te komen en te blijven . Met dit

10. Zie: a.w. blz. 234, 235, 311ev.
11. Zie: a.w. blz. 258ev, 269ev.; vgl. T. Stigtera.w. blz. 66.
12. Zie: a.w. blz. 304ev.
13. a.w. blz. 305.
14. Zie: a.w. blz. 307w; vgl. T. Stigter a.w. blz. 66.
15. Zie: J. v.d. Honert a.w. blz. 313vv, vgl. Hoofdstuk IV sub 2.4. VgL ook Ph.J.
Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 68; J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, blz. 263ev. J. v.d. Honert noemt dit "Politique Handelwysen", a.w. blz. 328.

275
bezwaar is Van den Honert weer op zijn uitgangspunt teruggekeerd! De
geveinsden willen zoveel mogelijk zelf buiten schot blijven. Daarom zijn ze
voorstanders van de 'onderscheidene predikwijze';
9.Wanneer men verder de 'onderscheidene predikwijze' als de enig
goede aanprijst en de andere predikwijze als algemeen en ongeestelijk
afkeurt, moet men wel weten, aldus Van den Honert, dat de afgekeurde de
gebruikelijke was vóór deze "nieuwe mode" opkwam. Ze werd door de
vaderen gehanteerd, ja door de apostelen, zelfs door de Here Jezus; ze is
naar Schrift en traditie, naar reformatie en confessie16;
10. Dé grote fout van de voorstanders van de 'onderscheidene preekmethode' is, dat zij "de Uytwendige Kerk, in welke de Inwendige, gelyk de
Schat in den Akker begrepen is, als het Voor- en Onderwerp van de
Uytwendige Roeping en den Uytwendigen Evangeliedienst, tot welken de
Leraars geroepen syn. . . . niet erkennen" 17 , terwijl het bevestigingsformulier zegt "dat het der Harderen Ampt sy, de openbare aanroeping des
Naams Gods te doen, vanwege de gehele Gemeente". De genoemde preekmethode splitst de gemeente op in verschillende delen met als grootste deel
de onbegenadigden. Men werkt separatisme in de hand. Hoe kan men nog
attestaties afgeven, formulieren gebruiken en het Onze Vader samen
bidden bij zulke prediking? 1 8 .
Er moet gezegd worden, dat Van den Honerts bezwaren in het
algemeen praktische bezwaren zijn. Alleen de twee laatsten zijn van principiële aard: de klassifikatiemethode is onbijbels, ongereformeerd, iets
nieuws én doet geen recht aan de totaliteit van de gemeente door haar op
te splitsen in allerlei delen en groepen. Vooral deze twee bezwaren moeten
we zwaar laten wegen: is de klassifikatiemethode werkelijk onschriftuurlijk
en gemeente-ondermijnend?
12.2.Het oordeel van D. van der Keessel
Nog minder dan J. van den Honert wil D. van der Keessel weten van
de zogenaamde onderscheidenlijke prediking. Hij legt er grote nadruk op,
dat het de gemeente is, die in Gods huis samenkomt en dat deze gemeente
in zijn geheel toegesproken moet worden . In de "zo-genaamde Geestelijke Bediening", dat is in het "gestaltelyk en bevindelyk" preken ziet Van
der Keessel "Enthusiastische, Quietistische en Separatistische wan-

16.
17.18.
19.

Vgl. a.w. blz. 214ev, 217ev, 227, 230ev, 247, 258, 302.
a.w. blz. 220, 258.
Zie: a.w. blz. 241, 270, 274w, 281.
In: De vastgestelde Leer en Praktyk, dl. II Ie stuk, pg. 277ev, 280, 294.
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gevoelens en derzelver voorstellingen' . Daarom acht hij deze bediening
"ergerlijk en gevaarlijk
. De volgende gevaren en bezwaren formuleert
dan D. van der Keessel:
l."Wyl in plaats van ene wettige en zakelyke onderscheiding/ die
zelf by de liefde-rykste vooronderstelling en 't onderling goed vertrouwen. . . ., te meer by een groot verval van geloof en zeden/ in ene nog
niet gezuiverde kerkstaat wettig plaats heeft/ voor zo verre dezelve door
een redelyke overredinge des geioofs op de nauwe eygenzelfs-onderzoeking
aandringt
in plaats hiervan/ zeggen we/ een Personele Schifting der
Gemeynte de overhand heeft". Dit is het geval als de prediker zegt, dat er
onder de "Godsdienstig vergaderde menigte/ of geheel geen/ of zeer
weynige wedergeborene tegenwoordig zyn" 2 2 .
2.Door deze personele schifting tekent de prediker "onergelyke/ ja
zelfs stichtelyke Ledematen.. ../ alleen maar om dat ze geen liefhebbers
van zyne zogenaamde Geestelyke Bediening zyn/ in 't byzonder als Onbegenadigde"2^. Het bevindelijk preken ontaardt dus in het preken ten bate
van zichzelf, in het zoeken van eer onder de mensen.
3."Tot voeding en bevordering dezer Personele Separatistische
Schifting/ worden alle die verscheydene Soorten en Gassen onder onbegenadigde en begenadigde gestelt". Zo deelt de prediker en delen de leden
onderling elkaar in bij een bepaalde staat en classe "waar uit als van zelf de
bedekte separatistery volgt". Doch naar Gods wijsheid heeft ieder mens in
het natuurlijke én in het geestelijke een "eygen Personele gesteldheid",
aldus Van der Keessel24. Die wordt in deze predikwijze genegeerd. De
klassifikatiemethode brengt een depersonalisering teweeg!
4.0nder de begenadigden zijn inderdaad naar Gods Woord trappen
in de zaligmakende kennis, zowel grote vorderingen als gebreken in het
geloof. Maar daaruit volgt niet volgens Van der Keessel, dat "de verhevenste kennis en 't grootste geloof hare verduistering en bedwelming niet
zouden onderdanig zijn; of dat het kleinste geloof niet aanstonds tot het
grootste geloof moet streven/ en ook daar toe kan komen" 25 . Elke
klassifikatiemethode zet door deze realiteit in het geloofsleven een streep,
doordat ze de weg van het geloofsleven heeft gemarkeerd door vaste,

20.
21.
22.
23.
24.
25.

a.w. pg. 278.
a.w. pg. 280.
a.w. pg. 294.
a.w. pg. 295.
a.w. pg. 295.
a.w. pg. 295.
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elkaar opvolgende stations, die in de groei van het geloof achtereenvolgens
gepasseerd moeten worden.
5.En verder: "Voldoet het ook aan dezelve dat men van Gods
byzondere wegen/ welke Hij in zyn magt heeft gehouden/ en alleen met
zommige/ inslaat/ in 't openbaar stelregels en dassen maakt? Is het niet te
dugten/ dat zy die veel schiften en scheyden in deze/ veel zullen
missen? ° Men meent in de klassifïkatiemethode wijzer te zijn dan God
en men denkt zijn wegen van tevoren te kunnen vastleggen!
ó.Wie kan ook van de onbegenadigden al hun verschillende beginsels,
geaardheid en gesteldheid precies indelen en aangeven? Dat is volgens Van
der Keessel een onmogelijke zaak27.
7.Zal een met "het fynste vernuft" opgestelde en in de prediking
telkens weer herhaalde "benoeming en sortering" wat goeds uitwerken
onder de betrokkenen? Zullen velen zich niet in een verkeerde klasse
plaatsen wegens gebrek aan eerlijkheid en zelfkennis? De ware boetvaardigen worden in verwarring gebracht, de ongelovigen in hun situatie
gestijfd. Het onderscheidenlijk preken beschaamt zichzelf door haar kwade
gevolgen en voedt het bedekte separatisme .
8. Tenslotte wijst Van der Keessel erop, dat de apostelen de gemeenten en haar leden anders aanspreken dan men in de onderscheidenlijke preken doet. Denk aan de aanspraken aan het begin van de
apostolische brieven in het Nieuwe Testament . Ook verwijst hij naar
Rom.l4:4,10; 1 Cor.2:ll; D.L.III,IV 15; Heid. Cat. vr. 81, 84,86-91 3 0 ,
waar nergens de vermelde "sortering" van de gemeenteleden te vinden is,
waar alleen het "zakelijke" onderscheid wordt gesteld.
Wat de eigen visie en preekwijze van Van der Keessel
betreft, schrijft hij: Men moet "de wezentlyke genade-gesteldheid
des geloofs", die in alle begenadigden dezelfde is en de wortel der zaak is, hoe
hun toestand verder ook verschillend kan zijn, zelfs van één en dezelfde begenadigde op de ene of de andere tijd, in het oog houden "en hare min of
meer afscheydelyke gevolgen, in plaats van tot zekere dassen en Staten te
maken
liever als byzondere gevallen" voorstellen31.
In het algemeen moet gezegd worden, dat D. van der Keeseel vooral

26.
27.
28.
29.
30.
31.

a.w. pg. 296.
Zie: a.w. pg. 296.
Zie: a.w. pg. 296, 297.
Zie: a.w. pg. 280, 289w.
Zie: a.w. pg. 284, 288.
a.w. pg. 296.
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bezwaren heeft ingebracht tegen de methode van het onderscheidenlijk
preken. In de tweede plaats ziet hij separatistische tendenzen achter de
klassifikatiemethode werken. Tenslotte acht hij de genoemde predikwijze
ook in strijd met de Schrift en belijdenis. D. van der Keessel heeft naast de
door J. van den Honert, ingebrachte bezwaren vooral die gevoegd, welke
betrekking hebben op het methodisch verantwoord zijn van het gebruik
van de klassifikatiemethode in de prediking! .
l.3Jn onze tijd
Na vernomen te hebben, hoe er in de tijd van de Nadere Reformatie
zelf werd geoordeeld over haar klassifikatiemethode, zullen we ook horen
naar de visies en beoordelingen over dit eigenaardig verschijnsel in haar
prediking door theologen van onze tijd.
We kunnen deze als volgt rubriceren:
1.3.1. Tegenstanders
Allereerst letten we op die theologen, die de klassifikatiemethode
afwijzen en veroordelen.
Hoewel K. Dijk vindt, dat de toepassing "essentieel deel (is) van de
preek, omdat de prediking is bediening des Woords aan de gemeente" 33 en
dat in de toepassing rekening moet worden gehouden "met eigengemarkeerde mensen", met "hun eigen geestelijke ligging, hun eigen
karakter, hun eigen volksaard, hun eigen stoffelijke noden" 34 , met
"ouderen en jongeren, geleerden en eenvoudigen; sterken en zwakken in
het geloof; hooggeplaatsten en geringen in aanzien", en hoewel hij dit in
navolging van A. Kuyper 5 en T. Hoekstra 'onderscheidenlijk preken' 37
noemt, en al staat hij op het standpunt, dat in geen enkele preek'de oproep
tot zelfonderzoek en bekering mag ontbreken, want "zij heeft ook met de
onbekeerden te rekenen" 38 , de klassifikatiemethode wijst hij beslist af.

32. Voor een positieve beoordeling en verdediging van de klassifikatiemethode in
de tijd van de Nadere Reformatie, verwijzen we naar wat J. Diesbach heeft opgemerkt, Hoofdstuk IV sub 2.2.
33. De dienst der prediking, blz. 118.
34. a.w. blz. 120. Zelfs spreekt K. Dijk over het rekening houden met "de
onderscheiding van de 'zielsgestalten' ", a.w. blz. 119.
35. Vgl. A. Kuyper, Onze Eeredienst, blz. 329w.
36. Vgl. T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, blz. 304w.; De tegenwoordige
critiek op onze preeken, blz. 22ev.
37. K. Dijk a.w. blz. 99.
38. a.w. blz. 101. Niet allen zijn Israël, die uit Israël zijn; we moeten de
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Zijn mening is, dat bij F.A. Lampe zich de poort ontsluit van "de
bevindelijke prediking, die in de 'oude schrijvers' als Van der Groe en
Schortinghuis haar profeten vond, en die niet alleen diep trachtte in te
dringen in allerlei gestalten van de tekstinhoud, maar ook in de applicatie
onderscheidde tussen bekeerden en onbekeerden, tussen verzekerden en
onverzekerden, tussen zwakgelovigen en bevestigden enz.; hier liggen de
oorsprongen van de vals-mystieke prediking, welke zich tot nu toe heeft
weten te handhaven en in de zgn. zware gemeenten het criterium is van de
zuivere leer en de ware vroomheid; zulke preken zijn echter noch Gereformeerd noch Christelijk van karakter volgens de Schrift " 3 9 .
Ook D. van Dijk komt "met kracht en klem" op tegen zulke preken.
Hij vindt, dat ze uitgaan van "de idee van de volkskerk" en dat ze niet
staan op het standpunt van "de belijdenis-kerk". Doch: "Zoolang ik" aldus
Van Dijk "iemand niet van de gemeente heb afgesneden moet ik hem
behandelen als een geloovige, ook in de prediking" 40 . "Ik heb heel die
gemeente, als geloovigen op te wekken tot een leven van geloof en
heiligmaking
Wie dat niet doet, wie altijd zijn hoorders uiteenzet in
twee groepen, bekeerden en onbekeerden, geloovigen en ongeloovigen, zal
er bijna vanzelf toekomen, aan zijn prediking te geven het karakter van
'kenmerken-prediking' " . Die is evenwel onschriftuurlijk en beslist af te
keuren. Nergens wordt in de Schrift, in de Belijdenis of Liturgische
Formulieren het zoeken naar kenmerken aangewezen als de weg, waarlangs
men komt tot geloofszekerheid, of het bezit van een bepaald kenmerk
gezien als basis voor zijn zekerheid . Er moet vanuit gegaan worden, dat
de gemeenteleden gelovigen zijn. De kenmerkenprediking brengt geen kind
van God tot verzekering en geen hypocriet tot ontmaskering, maar deze
prediking trekt de mens van Christus af en richt zijn aandacht op hemzelf43.

onderscheiding tussen de zichtbare en onzichtbare kerk in het oog houden, aldus K.
Dijk, a.w. biz. 100.
39. a.w. blz. 61ev. K. Dijk adstrueert zijn mening niet anders dan met verwijzing
naar de boeken van M.J.A. de Vrijer over Schortinghuis en Smytegelt, a.w. blz. 62!
40. De preektrant van de dominé's in de kerken der Afscheiding in de jaren
1834-1869, biz. 35.
41. a.w. blz. 36ev.
42. Vgl. a.w. blz. 38vv. Gewezen wordt op Matth.7: 16 -20, Jak.2:17ev, 2 Cor. 13:
15,1 Joh.3:14, Heid. Cat. vr. 86 en 91 en D.L.I 12.
43. Vgl. a.w. blz. 43, 45. Zie voor een overzicht van de visie van D. van Dijk ook
C.N. Impeta, Zelfonderzoek noodzakelijk! blz. 80-83.
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A. van der Meiden ontdekt bij de Nadere Reformatie "eenzijdigheden", welke vooral liggen op het vlak van "de die p-in-snijdende prediking" en de "ziekelijke zielsontledingen", die vooral en in zeer hevige vorm
opduiken bij Schortinghuis en Smytegelt. Men is in de Nadere Reformatie,
naar de mening van Van der Meiden, zeer geboeid door de roerselen van de
ziel, wat op zijn beurt weer meebrengt een ver doorgevoerde zielsontleding , zoals die blijkt uit een brede beschrijving van de gestalten en
ongestalten van de mensen. De mens met zijn bevindingen en zielsbelevingen staat uitdrukkelijk centraal. De heilsorde is door het ingenomen
anthropologisch standpunt gekleurd. Het zuiver inzicht in en de rechte
verkondiging van de schriftuurlijke beloften worden hier verduisterd door
de afdaling in, wat de zielen doorleven 4 5 . Hoe sympathiek en in-voelend
zijn beschrijving van de mannen van de Nadere Reformatie en hun
epigonen ook moge zijn, toch staat A. van der Meiden kritisch-afwijzend
tegenover de genoemde trekken van hun prediking en de klassificering
naar de zielstoestanden daarin.
W. Balke e.a. vinden de prediking van de Nadere Reformatie in haar
ontleding en klassificering een kind van zijn tijd, d.w.z. kind van de
scholastiek in het uiteenleggen van wat bijeen hoort én kind van de
romantiek in zijn gevoelsmatige instelling, terwijl vandaag nog vele predikers, bewust of onbewust, kinderen zijn van dit verleden. Zij willen hen
daarin niet volgen46.
Ook C Graafland niet, die als zijn standpunt doorgeeft, dat we,
wanneer verbond en beloften Gods ernstig worden genomen, de prediking
met de vertrouwde indeling van bevestigden, bekommerden en onbekeerden en met de analyse van wat algemeen en bizonder werk des Geestes is,
niet meer kunnen volhouden .
1.3.2. Voorstanders
In de tweede plaats willen we letten op die stemmen uit onze eeuw,
44. VgL De zwarte kousen-kerken, blz. 95 ev.
45. Vgl. a.w. blz. 107. W. Balke e.a. volgen A. van der Meiden in deze beoordeling,
ais zij zeggen, dat zulke prediking aan de mens de vaste grond van Gods geopenbaarde
beloften ontneemt. "In feite wordt de mens verwezen naar zijn ervaring, om daaruit
zekerheid te verwerven. Daarmee is de concentratie van de mens op zichzelf gegeven,
gevoed door een prediking, die de zielsgestalten breed uitmeet, maar niet meer vanuit
de beloften Gods, de heilsfeiten, de openbaring, appelleert. Ons bezwaar tegen deze
prediking is, dat zij in feite puur objectief is, een schilderij ophangt van wat de ziel
meemaakt, in plaats van dat de kogel door de kerk gaat", De eigen wijs, blz. 37.
46. W. Balke e.a., De eigen wijs, blz. 38.
47. Zie: Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 54.
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die positief staan tegenover de klassifikatiemethode of enige facetten van
de klassificatiemethode zoals het 'onderscheidenlijk' preken, de kenmerkenprediking, het klassitlceren van de hoorders, en zullen we hun motieven
hiervoor weergeven.
Daar is de stem van T. Hoekstra, die in zijn homiletisch handboek
en in zijn 'Gereformeerde prediking' zijn mening heeft neergelegd. In
navolging van de gereformeerde homileten van de zeventiende eeuw staat
T. Hoekstra op het standpunt, dat de preek zonder toepassing geen ware
bediening des Woords meer is . Nu zal direkt duidelijk zijn, dat naar
gereformeerde overtuiging alleen het Woord Gods in de tekst vervat,moet
worden toegepast. Maar dat moet dan ook werkelijk worden toegepast(! )
en wel "op het geestelijk leven in zijne onderscheiden toestanden, op het
praktische leven in huisgezin, staat en maatschappij, en op het breede
wereldleven, waaraan de christen, die kind van zijn tijd is, zich niet kan en
niet mag onttrekken". "De toepassing op het geestelijk leven is van de
hoogste w a a r d e ' . Dat hebben homileten als Hyperius, Hoornbeek, Martinus, Knibbe e.a. duidelijk ingezien. Voor een goede wijze van toepassing
op dit geestelijk of bevindelijk leven is 'onderscheidenlijk' preken vereist.
Had T. Hoekstra reeds verwezen naar D. Knibbe, die van de toepassing zei,
dat ze een overtuigende toepassing van de verklaarde woorden is op de ziel
en de staat van de toehoorders , nu verwijst hij ook naar A. Kuyper, die
hierop evenzeer de volle nadruk heeft gelegd51. Vervolgens schrijft Hoekstra: "Er moeten in de preek demarcatie lijnen getrokken, onderscheidingen gemaakt; dood en leven, hel en hemel, zonde en genade worden
voorgesteld en zoo dicht mogelijk bij het bewustzijn van den hoorder
gebracht" 52 . De eerste grote onderscheiding is die van bekeerden en
onbekeerden, welke zo konkreet moeten worden getekend, dat ieder bij
nauwgezette overweging kan weten, of hij tot de kudde van de goede
Herder hoort of niet . Onder de onbekeerden moeten weer onderscheiden worden zij, die in hun wandel tonen de wereld meer lief te
48. Zie: Gereformeerde Homiletiek, blz. 299ev. De toepassing is dus een integrerend deel van de preek, vgL Gereformeerde prediking, blz. 40.
49. Gereformeerde Homiletiek, blz. 301ev.
50. Zie: D. Knibbe, Kort Onderwys van de Preek-Order, blz. 14.
51. Zie: A. Kuyper, Onze Eeredienst, blz. 329w, waar Kuyper o.a, zegt: "Een
onderscheidenlijk spreken tot bekeerden en onbekeerden, is evenzoo eisch maar dit
put het 'onderscheidenlijke' nog volstrekt niet uit. De verschillen gaan veel verder en
zijn veel fijner, liggen veel dieper", a.w. blz. 332. VgL C. Veenhof, Predik het Woord,
blz. 294w.
52. Gereformeerde prediking, blz. 50.
53. VgL id a.w. blz. 50; Gereformeerde Homiletiek, blz. 303..
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hebben dan de dienst van Jezus; zij, die misschien niet ver van het
Koninkrijk der hemelen zijn, maar de beslissende keuze telkens uitstellen;
zij, die in geveinsdheid leven; zij, die lauw zijn en met traditionele godsdienstvormen zich tevreden stellen. Voor al deze mensen moet de
prediking ontdekkend, bestraffend, waarschuwend, lokkend en tot bekering nodigend zijn, aldus Hoekstra . Ook moet de tekstinhoud aangewend op de verschillende toestanden van het geloofsleven van de ware
christen, die zijn hoogten en diepten, zijn inzinking en groei, zijn bloesemen vruchtperiode, zijn bekommering en verzekering kent. Er moet gelet
worden op bepaalde ziekten in het geestelijk leven, op de invloed van de
levenssituaties en van de levensperioden55. De prediker heeft voor dit
preekwerk goede kennis en degelijk inzicht nodig. Daartoe kan hij,
volgens T. Hoekstra, veel leren van de huidige psychologie der religie én
van de praktische schrijvers als Amesius, Voetius, W. Teellinck, Van
Lodenstein, W. a Brakel en Van der Groe 56 . Slechts drie kanttekeningen
of restrikties maakt Hoekstra bij de bovenaangegeven wijze van toepassing in de prediking: a. "Het is niet overbodig ervoor te waarschuwen, deze onderscheiding niet telkens op dezelfde wijze, uit hetzelfde
gezichtspunt en met dezelfde woorden te maken. Dit werkt zoo dodend op
de hoorders, dat ze het tenslotte niet meer hooren" 57 . Het indelen en
klassificeren van de hoorders mag dus geen vast schema in de toepassing
worden. Hoekstra waarschuwt tegen een systematisering! b."Natuurlijk
komen in één preek slechts enkele toestanden van het geestelijk leven ter
sprake. Voor een intensieve behandeling van veel casus ontbreekt de tijd;
de prediking zou verward worden. Trouwens niet iedere tekst klopt op
eiken zieletoestand"58. Hier zet Hoekstra een praktische restriktie! c."De
praktische schrijvers uit de 17e en 18e eeuw analyseeren over het algemeen

54. Zie: Gereformeerde prediking, blz. 50ev; Gereformeerde Homiletiek, blz. 306
ev. "Onder Gods zegen zal deze prediking effect sorteeren, wanneer de dienaar des
Woords niet in algemeenheden blijft hangen, maar in de ziel van den onbekeerde, nu
eens van dit, dan weer van een ander type, afdaalt en in fijne analyse van zijn
zoogenaamd religieuze leven, de zondevezelen bloot legt, de doodelijkheid van de
krankheid aanwijst, om dan Jezus te prediken die al onze krankheden geneest en het
leven van het verderf verlost", Gereformeerde prediking, blz. 51ev.
55. Vgl. Gereformeerde Homiletiek, blz. 304ev. Van gelijk gevoelen is ook G.
Brillenburg Wurth, Verkondiging en Zielszorg, blz. 18w.
56. Vgl. T. Hoekstra a.w. blz. 312; Gereformeerde prediking, blz. 43, 58.
57. Gereformeerde Homiletiek, blz. 303.
58. a.w. blz. 305; vgl. Gereformeerde prediking, blz. 49. Deze opmerking vonden
we ook bij J. van den Honert (zie: sub 1,2.1. blz. 273), maar dan als argument tegen
deze hele predikwijze en niet als korrektie daarop.
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te veel" . Dit is een duidelijke kritische notie! Deze drie opmerkingen
van T. Hoekstra zijn bedoeld als een bijsturen van het klassifïceren van de
hoorders in de prediking, opdat dit in goede, verantwoorde banen zou
blijven.
In 'Uit het zieleleven' zet G. Wisse uiteen, dat de prediker zich
terdege heeft te bekwamen "in de kennis van het geestelijk leven, anders
zal hij het heerlijke medicijn van Gods Woord niet tot vrucht kunnen
toedienen
. De uitdrukking 'de goddeloze aanzeggen, dat het hem kwalijk zal gaan; de rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan' eist nadere
zielkundige ontleding en een nadere toepassing. "Immers, de mensch
(ziedaar een element van zijn ellende en geestelijke blindheid) gelooft
menigmaal, terwijl hij inderdaad nog onbekeerd is, dat hij reeds genade
bezit. Zoo een zal het oordeel den goddeloozen met kalmte hooren
aanzeggen. Hij rekent er zichzelf immers toch niet toe? . . . . Ontdekkend
preeken wil dus niet slechts zeggen: dood en oordeel aanzeggen den
goddeloozen; maar vooral: ontvouwen, welke de kenmerken zijn van een
onbekeerde; den menschen als van nature onbekeerd preeken; en zijn
valsche gronden bloot leggen, waarop hij de hope zijner zaligheid tot
dusver bouwde. Eveneens zal omgekeerd menigeen in wien 'de wortel der
zaak' aanwezig is, zich toch niet durven houden voor een rechtvaardige,
zoodat hij den troost derft van de beloften en toezeggingen die aan de
rechtvaardigen worden geschonken. Voor zoo een is noodig, dat helder en
duidelijk worde aangetoond, waardoor het genadeleven zich meestal kenmerkt, hoe het zich vertoont, opdat hij worde gebracht tot de overtuiging,
een kind van God te zijn. Maar tot deze en diergelijke onderwijzingen en
voorlichtingen is noodig kennis, veel kennis, geestelijke kennis, naar de
H.Schrift, van de ziel en haar leven, van de gangen des H. Geestes en het
leven der genade" 61 . Want een nauwgezette uiteenzetting van de kenmerken des geloofs, van het onderscheid tussen schijn en wezen, tijdgeloof
en zaligmakend geloof, ongeloof en kleingeloof enz. vraagt intense studie.
Het is één van de aantrekkelijke en zielverkwikkende elementen in de
werken van de 'oude schrijvers', dat zij ziel-ontledend spreken en schrijven.
De naam-, schijn- en vormchristen worden goed gekarakteriseerd met hun
tekort, gemis en strijd; ook de naar God bekommerden worden duidelijk in
hun eerste beginselen omschreven. De meeste der mensenkinderen, aldus
59. Gereformeerde Homiletiek, blz. 312.
60. a.w. blz. 17; vgl. W. Kremer, Prof. G. Wisse als homileet, blz. 6; G. Wisse, De
ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen, blz. 8 (ook blz. 25v.v., 30 e.a.).
61. G. Wisse, Uit het zieleleven, blz. 20. Dit alles schrijft Wisse naar aanleiding van
een brief van Ralph Erskine.
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G. Wisse, zijn vijanden van God en zijn dienst; weinigen zijn echte gelovigen, die welbewust verzekerd zijn van hun aandeel in Christus. Daartussenin bevinden zich zielen, die zich niet tot Gods volk durven rekenen
en zich evenmin bij de wereld thuisvoelen. Dit alles moet resoneren in de
69

prediking, wil ze de gemeente dienen naar het W o o r d .
Ook C.N. Impeta is op grond van Schrift en belijdenis voorstander
van zelfonderzoek en kenmerkenprediking. Het is onmiskenbaar "dat de
Schrift 'n beslissend onderscheid stelt tusschen den natuurlijken mensch,
die het leven mist, en ten geestelijken mensch, die het leven van den Geest
Gods uit genade heeft ontvangen'**. En indien de Schriften ons beschrijven "de kenmerken van de menschen die rechts, èn de kenmerken
van allen die links van deze scheidslijn staan — waarbij het tevens en in
hoogster instantie ook gaat om de eeuwige eer van God-drieënig - zouden
dan die kenmerken ons niet gegeven zijn om er ons ijverig en nauwgezet
aan te toetsen*] Het is mij persoonlijk onbegrijpelijk dat iemand,die Gods
Woord Gods Woord noemt, er ook maar één oogenblik aan zou
twijfelen" . Heel de Schrift staat achter ons om op te roepen tot
zelfonderzoek, of wij tot Gods volk behoren, om schijnvromen te roepen
tot bekering, kenmerken aan te geven ter toetsing, opdat we van ons
niet-geloven of van de echtheid van ons wei-geloven worden overtuigd.
"Heel de Schrift, van het aanwijzen der 'twee wegen' vol, geeft tot zulke
prediking alle reden! " . De doorlopende leer van de Schrift is: "er is kaf
onder het koren, onkruid onder de tarwe, er zijn kwade visschen in het
net, kwade ranken in den wijnstok, er zijn gasten zonder bruiloftskleed, in
'n groot huis zijn vaten ter eere en vaten ter oneere. Zij zegt: er is geloof.
Maar evenzeer: er is óók schijngeloof"66. Nu staat C.N. Impeta niet op het
standpunt, dat de prediking in het preken van kenmerken moet opgaan,
maar wel dat het preken van kenmerken legitiem in de prediking thuishoort 67 . Kenmerkenprediking is nodig ter ontdekking, opdat duidelijk
62. VgL a.w. blz. 27w. Aan de laatstgenoemde zielen wil Wisse, evenals de
predikers van de Nadere Reformatie, bizondere aandacht en zorg besteden. VgL voor
dezelfde materie ook zijn: Plaats en Be teekenis van het Geloof in de bediening des
Woords, blz. 8. Dat dit alles ook praktisch funktioneerde bij G. Wisse, blijkt uit zijn
eigen preken keer op keer, zie lijst van andere geraadpleegde preken. Dat ook G. Wisse de
verkiezing sterk op de voorgrond plaatsen wil, blijkt o.a. in: Pottenbakker en Leemklomp.
63. Zelfonderzoek noodzakelijk! blz. 31.
64. a.w. blz. 31.
65. a.w. blz. 33. Impeta wijst op o.a. Ps. 73: 27ev, 119: 10,21, Jes. 55: 7, Rom. 3: 9
w , Ef. 2: 1 l w , zie a.w. blz. 29w.
66. a.w. blz.,90, vgl. Luk.6:21,25, waarnaar Impeta verwijst, a.w. blz. 107.
67. Vgl. a.w" blz. 98.
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uitkomt, dat iemand, die de kenmerken des geloofs en der genade niet
vertoont, de vruchten des Geestes niet draagt, de Here ook niet toekomt.
Verder kan kenmerken-prediking dienen om de zwakken in het geloof en
de onverzekerden te bemoedigen en tot vrede en vreugde te brengen, om
oppervlakkige schijnvromen wakker te schudden, opdat ze nog tot Christus
de toevlucht gaan nemen . In de prediking zal daarom eerst zuiver, naar
de Schriften, moeten worden voorgesteld, welke de kenmerken van het
ware geloof zijn en ten tweede, of deze kenmerken bij de hoorders
persoonlijk aanwezig zijn, aldus C.N. Impeta 69 .
Tenslotte letten we op het oordeel van A.A. van Ruien Hij voert het
pleit voor bevinding in de prediking 70 . Maar hij is niet zonder meer een
voorstander van bevinding in de prediking. Hij omringt de 'bevindelijke'
prediking eerst met enkele zekeringen. De bevinding mag namelijk niet het
één en al in de prediking zijn en een è0'-d7ra£ -karakter aannemen. De
prediking heft met haar drievoudige èfr-ana^, van de canonieke Schrift,
het historische kruis en het goddelijk hart het èfianaï -karakter van de
bevinding op . "Zo mag men de bevinding enerzijds niet al te zeer
opdringen in de prediking, om daar haar eigen vermeende centrum (het
absolute moment) als kern ook voor de prediking eigenmachtig te poneren.
Maar anderzijds zal er in de prediking — naar inhoud, vorm en besef van
eigen funktie — ruimte gelaten moeten worden voor de bevinding, zoals zij
rondom de prediking ligt
De prediking en de bevinding mogen elkaar
niet uitsluiten of verzwelgen, maar er is een dualiteit, waarin zij bij elkaar
behoren en op elkaar betrokken zijn" 72 . Het heilsfeit, dat wordt gepredikt, is in elk geval meer dan de bevinding, waarheen de prediking
tendeert 73 . Na deze zekeringen te hebben aangebracht, kan Van Ruler
zeggen: "Voor de mens en zijn bevinding zal aandacht moeten zijn, ook in
de prediking. En dat uiteraard voor de bevinding in haar veelvormigheid" 74 . Want er is verscheidenheid in de wegen en in de herhaling der
beleving. In de prediking moet dan ook ingegaan worden op de vraag:
Hoor ik er al bij? en: Hoe kom ik er? Er zijn in elk geval twee diep
onderscheiden stadia: de on wedergeboren en de wedergeboren fase in een
68. a.w. biz. 106ev.
69. Vgl.a.w. blz. 112.
70. Vgi. W. Vroegindewey, De betekenis van de Nadere Reformatie voor het
kerkelijk leven in onze tijd, blz. 17.
71. Vgl. A.A. van Ruler, De bevinding in de prediking, Th.W. dl. III blz. 61w.
72. a.w. Th.W. dl. III blz. 66.
73. Vgl. a.w., Th.W. dl. III blz. 68, 66, De grenzen van de prediking, Th. W. dl. III
blz. 41ev.
74. De bevinding in de prediking, Th. W. dl. III blz. 71.
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mensen-bestaan . "Ook al de andere gestalten van het innerlijk leven
zullen in de prediking aandacht moeten ontvangen..... Daar is een
enorme scala van standen der z i e l . Ontbreekt de aandacht, de ruimte
hiervoor in de prediking, dan is dit een enorme verschraling. Juist de bonte
veelheid van het innerlijk leven geeft aan de prediking een gevuldheid,
waardoor ze de moeite waard blijft 77 . Daarom acht A.A. van Ruler het
noodzakelijk in te gaan op deze veelvormigheid van gestalten, standen en
staten der ziel. Er is dus meer te onderscheiden dan tussen bekeerden en
onbekeerden. Daarin is hij het met de 'oude schrijvers' geheel eens 78 . Door
zo 'bevindelijk', 'onderscheidenlijk' te preken wordt de mens op een
gelukkige wijze radicaal op zichzelf teruggeworpen en ontdekt hij zichzelf,
zoals hij er voor staat in het licht van Gods aangezicht. Wel zal men er
goed aan doen in het noemen van de veelheid van gestalten enz. niet alleen
de groepen van mensen te onderscheiden, maar meer nog de stadiën op de
levensweg. Van Ruler ziet ook een volgorde in de stadia van het innerlijk
leven: eerst is er de vanzelfsprekendheid zonder diepte, dan komt de
bekommering over zichzelf, tenslotte breekt de 'verwijding' door en wordt
de ziel in de ruimte gesteld . Maar ook hier heeft hij zijn aarzelingen, die
in vragen naar voren worden gebracht, zoals: Is het systeem, is deze
volgorde een wet? Moet de mens alle stadia doormaken en beslist in de
genoemde volgorde? Drijft dit de mens niet in totaal onnodige angsten?
Loopt hij zo niet het gevaar bepaalde stadia en gestalten te gaan forceren,
zodat alles op een grote vertoning en op gemaaktheid uitloopt?
. Bij de
stadiën- en kenmerken-prediking moet niet de eis gesteld worden, dat men
alle kenmerken en stadiën moet hebben, en moet niet over het hoofd
gezien worden, wat er al aan kenmerk en stadium is. In de vrijheid van de
Geest komen de dingen vanzelf over ons, gelijk Hem behaagt . Met de
weergave van de opmerking van A.A. van Ruler, dat naar zijn visie de
prediker zelf ook het bevindelijke leven zal moeten kennen, sluiten we dit
resumé'over het oordeel vart Van Ruler 83 .
75. Vgl. Stadia in het innerlijk leven, Th. W. dl. IV blz. 54.
76. De bevinding in de prediking, Th. W. dL III blz. 72.Van Ruler verwijst hier
o.a. naar de Nadere Reformatie! Let ook op het "moeten" (ontvangen); vgl. blz. 75,
78 en Stadia in het innerlijk leven, Th. W. dl. IV blz. 55.
77. Vgl. de bevinding in de prediking, Th. W. dl. III blz. 72.
78. Vgl. a.w. blz. 79.
79. Vgl. a.w. blz. 80; vgl. Licht- en schaduwzijden in de bevindelijkheid, Th. W. dl.
III blz. 84, 86vv.
80. Vgl. Stadia in het innerlijk leven, Th. W. dl. IV blz. 55ev.
81. Vgl. a.w. blz. 63, 67.
82. Vgl. a.w. blz. 68; De bevinding in de prediking, Th. W. dl. III blz. 81.
83. Vgl. a.w. blz. 81.
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1 3 3.Samenvatting
We vatten het één en ander samen en geven een overzicht van de
verschillende standpunten en oordelen.
De tegenstanders zien in de klassifikatiemethode een valse mystiek
om de hoek gluren (K. Dijk) of de volkskerkidee doorkomen (D. van Dijk).
Ook wordt het anthropocentrische van de klassifikatiemethode in de
prediking afgewezen: de mens en zijn zielsdoorlevingen staan op de voorgrond in plaats van de beloften van het evangelie (A. van der Meiden en C.
Graafland). Tenslotte acht men deze wijze van preken een kind des tijds en
een poging om de scholastiek en romantiek te harmoniëren en te kombineren (W. Balke e.a.).
De voorstanders zijn het er over eens, dat naast de grote cesuur meer
onderscheidingen moeten worden aangebracht in de prediking, wil men
werkelijk recht doen aan het standpunt, dat de prediking naast verklaring,
ook toepassing van het Woord Gods voor de konkrete gemeenteleden is.
Veelal wordt dan verwezen naar de 'oude schrijvers', van wie in dit opzicht
veel te leren valt. Dat tegelijk met het aanbrengen van de verschillende
onderscheidingen het aangeven van kenmerken vereist is, komt telkens bij
de voorstanders aan het licht. De doorlopende lijn van de Schriften, zo is
de overtuiging, dringt ons tot dit onderscheidenlijk preken (bizonder sterk
benadrukt door C.N. Impeta). Wel worden door de voorstanders zekeringen aangebracht ten aanzien van het gebruik van de klassifikatiemethode
volgens een vast schema en systeem. Men moet oppassen voor monotonie
in de toepassing en bij het aanspreken van de hoorders (T. Hoekstra). Het
preken mag niet opgaan in het beschrijven en het analyseren van de
zielsgestalten en van de kenmerken der bekeerden en der onbekeerden
(C.N. Impeta en A.A. van Ruler). Men is ook van mening, dat het niet goed
is in elke preek steeds dezelfde onderscheidingen te noemen en te markeren (T. Hoekstra en A.A. van Ruler). Evenzo worden er vraagtekens
gezet bij het schematische, volgordelijke, of wel wettische, in het noemen
van een vast skala van soorten van mensen (A.A. van Ruler).
Globaal kan gezegd, dat beide, voor- en tegenstanders, het er over
eens zijn, dat de grote cesuur moet getrokken worden of in elk geval op de
achtergrond van alle schriftuurlijke, gereformeerde prediking behoort te
staan, omdat in Bijbel en belijdenis deze cesuur duidelijk wordt gesteld. De
partijen gaan uiteen bij de vraag, of de mensen aan beide zijden van die
cesuur verder moeten worden ingedeeld en ontleed. Zo ja, of dit moet
gebeuren via een vaststaand schema, via een uitgebalanceerde klassifikatiemethode met de bijbehorende zielsontledingen en kenmerken-prediking? !
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1 AMgen oordeel
Na gerefereerd te hebben, hoe anderen vroeger en nu hebben geoordeeld en oordelen over de klassifikatiemethode in de prediking als het
antwoord van de Nadere Reformatie op een probleem, waarmee alle
prediking wordt gekonfronteerd, willen we tot een eigen oordeel komen.
Dit oordeel stellen we binnen een eigen kader met als kriteria de
Reformatie en de Heilige Schrift. Dat wil zeggen: we bezien de klassifikatiemethode binnen de vraagstelling of ze calvinistisch-reformatorisch en
bijbels is. Hierbij vormt de Heilige Schrift onze laatste, dat is: onze
primaire norm.
1.4.1 .Beoordeling vanuit de Reformatie
Er is van verschillende zijden dogma- en kerkhistorisch een verOA

gelijking getrokken tussen de Reformatie en de Nadere Reformatie . Het
oordeel over hun onderlinge verhouding valt verschillend uit. In het algemeen kan men zeggen, dat men uiteengaat bij de vraagstelling, of de
Nadere Reformatie een legitieme uitwerking is van de Reformatie dan wel
of de Nadere Reformatie een wezenlijke korrektie behoeft vanuit de
Reformatie. Zo heeft C. Graafland in zijn inauguratie de belangstelling
voor de Nadere Reformatie gemaakt tot een graadmeter voor de kennis en
het verstaan van de Reformatie. "Wij kunnen bij wijze van spreken de
stand van de gereformeerde theologie aflezen van haar waardering van de
Nadere Reformatie" 85 . Volgens C. Graafland is er alleen via de Nadere
Reformatie een legitiem verstaan van de Reformatie. Hiertegenover zegt W.
Balke in één van de stellingen bij zijn dissertatie, dat niemand aan de
bestudering van de Nadere Reformatie zou moeten beginnen, voordat hij
van de Reformatie grondige studie heeft gemaakt 86 . In deze twee standpunten ligt de hele problematiek van de verhouding van Reformatie en
Nadere Reformatie vervat: Het ene stelt de Nadere Reformatie tot maatstaf; het andere maakt de Reformatie tot uitgangspunt en norm 87 .
84. Vgl. W. van 't Spijker, Herleefde belangstelling voor de Nadere Reformatie,
blz. 373.
85. De continuiteit en actualiteit van de gereformeerde theologie, blz. 21. Anders
is zijn oordeel in "Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking", blz. llev.
en in "Discussie van dr. Graafland en ds. van Sliedrecht 1", blz. 314ev., waar hij stelt,
dat de Nadere Reformatie haar wortels niet primair heeft in de Reformatie zelf, maar
in de na-reformatorische Orthodoxie en dat de gezondmaking der kerk niet is te
verwachten van een voortgaan in het spoor van de Nadere Reformatie, maar in een
terugkeer tot en een nieuw verstaan van de Reformatie zelf.
86. Zie: Calvijn en de doperse radikalen, Stelling XVI, welke luidt: "Bestudering
van de Nadere Reformatie zonder grondige kennis van de Reformatie is af te raden".
87. Vgl. W. van 't Spijker a.w. blz. 373, die zelf vindt, dat "het laatste
meer
perspectieven biedt dan het eerste".
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Kan nu vanuit de homiletische theologie een bijdrage verwacht
worden in de beoordeling van de onderlinge verhouding? Deze bijdrage
zou kompleterend of ook wel korrigerend kunnen zijn 8 8 . In dit onderdeel
van onze studie geven we hier uitsluitsel over, nadat we eerst hebben
weergegeven, hoe verschillende theologen de relatie van Reformatie en
Nadere Reformatie hebben getypeerd en beoordeeld.
1.4.1.1 JSxcurs over de beoordeling van de verhouding van Nadere
Reformatie

en

Reformatie

1.4.1.1.1 Nadere Reformatie - verwording van de Reformatie
Men heeft hier en daar de Nadere Reformatie beschouwd als een verwording van de Reformatie. De beweging van de Nadere Reformatie is volgens
J.W. Verschoor "volstrekt geen ontwikkeling of nadere toepassing van de
'eerste' reformatie. Integendeel Zij beteek ent 'verwording.' Zy beteekent
terugval in hetgeen, waaraan de reformatie ontkomen was"™. In aansluiting
aan J.G. Woelderink^O ziet J.W. Verschoor in de Reformatie geen spoor van
separatisme, maar bij de Nadere Reformatie wel degelijk. Hier wordt de bodem
voorbereid voor het separatisme vanuit de gedachte, dat de ernstige groep
christenen de 'ware kerk' vormt, terwijl het andere deel van de kerk, het
merendeel, als 'wereld(s)' wordt gekarakteriseerd en afgeschreven. Verder is er
in de Nadere Reformatie ook een wending van de belangstelling, namelijk van
het objektieve naar het subjektieve, waaraan gepaard gaan een scheiding van
kennis en vertrouwen in het geloven en een verschuiving van de heilsbelofte
naar het door kenmerken omschreven zielsdoorleven van de wedergeboren
oftewel uitverkoren mens^l. Separatisme en subjektivisme zijn dus volgens
Verschoor de twee grote minpunten van de Nadere Reformatie92,
Het oordeel van A. Ritschl ligt in dezelfde lijn, alleen is het vanuit een
ander gezichtspunt geformuleerd. Ritschl vindt, dat de Nadere Reformatie
onder de mystiek thuishoort, maar dan onder inferieure mystiek^. Ze is een
verloochening van de oorspronkelijke Reformatie en een terugval naar de
middeleeuwen met haar kloosterlijke praktijken, naar de middeleeuwse devotie
en mystiek94. De ascetiek van de Nadere Reformatie betekent volgens Ritschl
88. Zie: Hoofdstuk II sub 1 noot 2, blz. 54.
89. J.W. Verschoor, De Afscheiding en de Gereformeerde Theologie, blz. 143.
90. Vgl. J.G. Woelderink, Separatisme en wereldgelijkvormigheid, blz. 15, 17,
19w.
91. Zie: J.W. Verschoor a.w. blz. 143ev. Vgl. voor de separatistische tendens ook
Ph.J. Huijser, De paraenese in de prediking, blz. 90.
92. Vgl. voor de betekenis van het 'separatisme' als geesteshouding tegenover
'separatie' als daad, J.G. Woelderink a.w. blz. 9.
93. Zie: A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, Bnd. I S. 168ff, 173.
94. Vgl. a.a.O.S. 180, 192, 282uf, 438. De scholastiek, als ook een zijde van het
middeleeuwse geestesklimaat, krijgt in de vergelijking van A. Ritschl geen aandacht!
Zie voor een beoordeling van Ritschl's publikatie, S. v.d. Linde, Het Gereformeerd
Protestantisme, blz. 27 noot 81.
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een terugkeer naar de dienstbaarheid en kan zeker niet als een * nadere'
Reformatie worden gewaardeerd. Mystiek en ascetiek in de Nadere Reformatie
zijn dé aspekten van de vervalsing van de Reformatie, aldus A. Ritschl.
Th. J. Haitjema spreekt van 'ontaarding' van het oorspronkelijke
Calvinisme in de Nadere Reformatie. Want, terwijl men in het 'primitieve
Calvinisme' nog zuiver verstond, dat de mens alleen door het geloof behouden
wordt, niet door de werken der wet, en dat de werken in de wereld, waarvoor
de christen zich inspant, werken der dankbaarheid zijn, die de heilsverzekerdheid vooronderstellen doch geenszins voortbrengen, ondergaat de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw diepe verschuivingen, omdat "zij
de effecten, meer dan de uitgangen van de goddelijke praedestinatie, ging
belijden en analyseren, en zo doende al te grote belangstelling ging krijgen voor
de gepraedestineerde mens, als door de souvereine God in zijn diepste wezen
veranderd en verrijkt met nieuwe krachten, die in zijn wilsleven bij de persoonlijke wedergeboorte waren ingestort"9^. Door strenge methodisering van de
vita christiana doofde de spontaneiteit der liefde in het geloofsleven en werd
de beweging op den duur formalistisch 96 . Naar het oordeel van Haitjema is de
'ontaarding' er in de Nadere Reformatie vanwege de verschuiving van de
aandacht voor het geloof in de zekere beloften, waarin de heilszekerheid ligt,
en voor de werken der dankbaarheid naar de effekten van de wedergeboren
mens en naar de formalistische methodisering van het geestelijk leven.
In zijn dissertatie ziet R. Boon in het 'Piëtisme' een ombuiging van de
lijnen, die de reformatoren van de zestiende eeuw trokken, naar het anabaptisme vanwege de al te grote waardering voor de subjektieve geloofservaring van
de wedergeboren mens, waardoor geen ruimte overbleef voor de ontwikkeling
van de objektieve geloofsbelijdenis van de gemeente 9 ?. Ook A.A. van Schelven
gaat deze kant op, wanneer hij spreekt over een verwording door dopersspiritualistische en semi-pelagiaanse invloeden9**. Evenzo ziet J.G. Woelderink
"het spiritualistisch beginsel van de doopersche beweging zich weer krachtig. . .
roeren" in de Nadere Reformatie, daar deze almeer de ziel ziet "als het
gesepareerde terrein voor de genade G o d s . . . . . Zoo realistisch als bij Rome de
genade in het sacrament gegeven wordt, zoo realistisch verschijnt dan de
genade in de zielsbevinding.... Het leven des geloofs uit Gods beloften vervalt
hier; men bezit genade, men heeft ze in zijn ziel ontvangen. Men onderscheidt
niet meer gelovigen en onböetvaardigen, maar begenadigden en onbegenadigd e n . . . . Men wordt niet meer gerechtvaardigd uit het geloof; men wordt tot
kind van God verklaard op grond van de innerhjke genade" 99 .
Als J. de Boer spreekt over de visie van de Nadere Reformatie ten
aanzien van de geloofszekerheid en haar grond, dan konstateert hij, dat de

95. Th.J. Haitjema, Calvijn en het Calvinisme, blz. 337; vgl. id, Prediking des
Woords en Bevinding, blz. 22, waar hij deze verschuivingen al ziet bij 'de vaderen van
Dordt'. Ook S.P. Dee spreekt over een ontaarding van Calvijns geloofsbegrip in de
latere theologie, Het Geloofsbegrip van Calvijn, blz. 195 -212.
96. Vgl. Th.J. Haitjema a.w. blz. 338.
97. Zie: R. Boon, Het probleem der christelijke gemeenschap, blz. 164.
98. Zie: A.A. van Schelven, Het Zeeuwsche Mysticisme, blz. 25ev., 28.
99. Was de Reformatie een vergissing? blz. 37.
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Nadere Reformatie van de calvijnse en zelfs bijbelse baan is afgeraakt, doordat
ze niet kon volstaan met Calvijns visie, dat we zekerheid voor ons christen-zijn
hebben uit het evangelie van Christus, uit de onvoorwaardelijke beloften van
God, omdat de Nadere Reformatie een extra zekerheid inbouwde door te
beweren: zekerheid over de echtheid van ons christen-zijn hebben we uit de
vruchten van ons nieuwe leven uit de Heilige Geest, uit vernieuwing en heiliging
des levens 1 0 0 . "Het verschil tussen Calvijn en de Nadere Reformatie is wel zo
groot, dat ze beiden niet onder één noemer kunnen gebracht worden. Bij
Calvijn heerst de geloofszakelijkheid, bij de Nadere Reformatie het ingekeerde
leven" 1 0 1 1A.1.1.2 JVadere Reformatie - uitwerking van de Reformatie
Niet alle theologen, die zich hebben bezonnen op de verhouding van
Reformatie en Nadere Reformatie, brengen een negatief oordeel uit over de
Nadere Reformatie. Er zijn ook positieve waarderingen gegeven. Die zullen we
nu releveren.
Al schrijft J. van Genderen, dat de balans van de Nadere Reformatie nog
zal moeten worden opgemaakt, toch trekt hij reeds de volgende konklusies:
"De Nadere Reformatie is niet als een correctie van de Reformatie, maar als de
consequentie daarvan bedoeld. Er is geen tegenstelling. Het ging de Hervormers
immers ook niet alleen om de zuivere leer maar evenzeer om een godvruchtig
leven. En wanneer in de gereformeerde kerk velen alleen maar geloven wat de
kerk gelooft en verder leven bij traditie en conventie, moet daartegen in de
naam van het reformatorisch beginsel worden geprotesteerd. In zoverre is de
Nadere Reformatie inderdaad noodzakelijk en verdient haar roep om een
waarachtig doorleefd christendom niet anders dan waardering. Hoewel de
vormen, waarin haar streven zich concretiseerde, het stempel dragen van hun
tijd is daar ook iets in van blijvende w a a r d e . . . . Het waren de ernstige
christenen en de beste Gereformeerden, die, bezwaard over de werkelijke toestand in de kerk van ons vaderland, aandrongen op een nadere reformatie. . . .
Dogmatisch is er geen noemenswaard verschil tussen de theologie van de
Hervormer Calvijn en die van een man der Nadere Reformatie als Witsius, maar
er is wel verschil in accent. Het is een transpositie in een andere toonaard". Er
is alleen "een andere sfeer". In de Nadere Reformatie wordt de prediking van
de beloften op de achtergrond gedrongen" door de prediking van de kenmer-

100. Vgl. de weergave van de visie van J. de Boer door S. v.d. Linde, De oervraag
van de 'oude schrijvers', Ie en 2e kol. en J. Veenhof, De spiritualiteit van de Nadere
Reformatie, p. 358ev. Zie ook Stelling 1 bij de dissertatie van J. de Boer, De
verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie:
"Ondanks punten van overeenkomst is de spiritualiteit van de Nadere Reformatie
belangrijk anders dan de vroomheid van Calvijn"; vgl. ook a.w. blz. 26, 28, 30, 33w,
39, 42 (waar De Boer spreekt over 'verbastering', 'ontaarding'), 158, 164vv. Het
gevoel heeft in de Nadere Reformatie een te grote plaats gekregen als grond voor de
zekerheid, volgens J. de Boer.
101. J. de Boer a.w. blz. 168. Zie voor de uitdrukking 'geloofszakelijkheid' blz. 30
en S. v.d. Linde a.w. 3e kol. Er kunnen nog meer auteurs met hun oordeel worden
genoemd, maar in het bovenstaande kunnen ze allen ondergebracht worden.
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ken der genade. "Het analytisch geloofsbegrip verraadt, hoezeer de aandacht
geconcentreerd wordt op de gelovige mens en zijn ervaringen. Terwijl bij de
Reformatie de bevinding aan het geloof inherent is, heeft bevindelijk genieten
hier een meerwaarde gekregen boven gelovig aanvaarden" - ^ . Elders zegt Van
Genderen, dat de Nadere Reformatie "meer een ethische aanvulling op de
Reformatie" is en de "doorwerking van de beginselen van deze, in de geest van
Calvijn"^ 3 . De visie van J. van Genderen komt hierop neer: De Nadere
Reformatie is de konsekwentie van de Reformatie door transpositie in een
andere tonatie! *04
C. Graafland vindt, dat de bevinding van de Nadere Reformatie geen
verbijzondering wil zijn van een algemeen existentieel leefklimaat, maar metterdaad is "het leven uit de unieke verborgen omgang met God. Dit is juist het
reformatorische in de Nadere Reformatie. Dit wil niet zeggen, dat er in de
Nadere Reformatie geen afwijkingen, vergeleken met de Reformatie, zouden
zijn aan te wijzen", Bij Calvijn is er meer evenwichtigheid in de pneumatologie.
Er zijn facetten in de Nadere Reformatie, die "het minst reformatorisch en het
meest scholastisch" zijn ^ 5 Maar C. Graafland waardeert het reformatorische
accent op de bevinding als omgang met God1^", al maakt hij de restriktie van
een mindere evenwichtigheid.
Vooral A.A. van Ruler heeft de Nadere Reformatie hoog gewaardeerd.
Als deze stroming niet alleen wijst op de reformatie van de leer, maar ook op
die van het hart, raakt z% daarmee maar niet iets accidenteels of komplementairs, maar iets essentieels en primairs aan. Er is volwaardigheid en gelijkwaardigheid van de beide dogmatische, belangrijke standpunten in Reformatie
en Nadere Reformatie, namelijk van de christologie en de pneumatologie. We
kunnen volgens Van Ruler niet meer achter de Nadere Reformatie terug. "Ze
was een legitiem geestelijk en theologisch experiment. Ze was beslist niet een
jammerlijk ziekteverschijnsel
Ze heeft ook enkele fundamentele problemen voor de theorie en de praktijk opgeworpen, waar wij nog mee worstelen" 10 '. Aldus Van Ruler: De Nadere Reformatie is geen ziekteverschijnsel
in het gereformeerde lichaam, maar een legitiem experiment met problemen,
die nog niet zijn opgelost!
102. Herman Witsius, blz. 224ev. Voor 'de andere sfeer' en 'een schaduwzijde' in
de Nadere Reformatie, vgl. a.w. blz. 224 noot 70, verwijst J. van Genderen naar
stelling VI van Th.J. Haitjema, Prediking des Woords en Bevinding, blz. 21w.
103. De Nadere Reformatie, blz. 8.
104. In navolging van A.A. van Schelven a.w. blz. 18.
105. Christus en de Heilige Geest, blz. 231; vgl. Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 26w.
106. Volgens J. van der Haar, Het geestelijk leven bij Calvijn, p. 32 noot 46, is de
Nadere Reformatie zuiver een konsekwentie van de Reformatie, waar het om de
bevinding gaat; dan liggen ze in hetzelfde vlak. Op hetzelfde standpunt staat W.
Vroegindewey, De betekenis van de Nadere Reformatie voor het kerkelijk leven in
onze tijd.
107. De bevinding, Th.W. dl. III blz. 46ev.; vgl. Licht- en schaduwzijden in de
bevindeiijkheid, Th. W. dl. III blz. 82ev: In de Nadere Reformatie "werden de
grondnoties van de Reformatie in de theorie en de praktijk beproefd en tot ontplooiing gebracht", blz. 83.
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Ook S. van der Linde brengt veel sympathie op voor de Nadere Reformatie en neemt haar in bescherming o.a. tegenover J. de Boer. Hij schrijft dan:
"Als de Nadere Reformatie het gevoel zeer sterk spant, ook overspant, heeft ze
dat van geen vreemde, al heeft Calvijn gevoel met een soberder dictie weten te
verenigen. Terecht wijst dr. De Boer er op, dat Calvijn de slotsom te trekken
uit nieuwe levensvrucht tot een nieuwe levenswortel als hulplijn inderdaad
kent; het was te verwachten dat de kerk-in-nood, die de Nadere Reformatie
zich wist, die hulplijn meer en ook wanhopiger zou uitwerpen dan Calvijn,
wiens bestaan in Genève overigens allesbehalve een idylle was"* . Volgens
Van der Linde heeft de Nadere Reformatie de reformatorische hulplijn - van
levensvrucht tot levenswortel - dus breder uitgewerkt, gedrongen door de
tijdsomstandigheden!
1.4.12.Homiletische vergelijking
Nu we vernomen hebben, hoe de verhouding tussen de Reformatie
en de Nadere Reformatie naar de negatieve en positieve beoordelingen ligt,
dringt zich temeer de vraag aan ons op, hoe homiletisch de kaarten liggen.
Is de prediking van de Nadere Reformatie een plus of een min ten opzichte
van de prediking van de Reformatie, met name van Calvijn, én op de
ontwikkelingslijn vanuit de Reformatie? Kunnen we, ja moeten we
spreken over een noodzakelijke verdere ontplooiing of over een merkbare
achteruitgang, m.a.w. een ontsporing in de prediking? Is er in de prediking
van de Nadere Reformatie kontinuïteit of diskontinuïteit ten opzichte van
de prediking van de Reformatie?
Wanneer we de prediking van Calvijn ° 9 en van de Nadere Reformatie, die ons uit het voorgaande nu bekend is, globaal typeren, komt de
vergelijking er als volgt uit te zien:
Calvijns preken
zijn voluit analytisch opgebouwd. Hij doet ook
108. De oervraag van de 'oude schrijvers', 3e kol. VgL De Heilige Geest in de
Reformatie en Nadere Reformatie, blz. 74, 76ev. Van der Linde ziet de Nadere
Reformatie als legitieme, klassieke vorm van de Reformatie mee daarin, dat óók voor
haar leer en belijden aangaande de Heilige Geest centraal zijn, zie: Het werk van de
Heilige Geest in de Gemeente, blz. 2. Elders, De leer van den Heiligen Geest bij
Calvijn, blz. 163ev, zegt hij dat de latere gereformeerde theologie, dus ook de Nadere
Reformatie, op belangrijke punten van Calvijn afwijkt.
109. Zie voor de prediking van Calvijn: P. Biesterveld, Calvijn als bedienaar des
Woords; E. Doumergue, Calvijn, de Prediker van Genève; W.H. van der Vegt, Calvijn.
Het gepredikte Woord, dl. I; E. Mühlhaupt, Die Predigt Calvins; T.H.L. Parker, The
Oracles of God; K. Halaski u.a., Der Prediger Johannes Calvin; C. Veenhof, Calvijn en
de prediking.
110. Zie voor de uitgaven en overzichten van de preken van Calvijn: E. Mühlhaupt
a.a.O.S.2ev.; id, Calvins 'Sermons Inedits', in: K. Halaski u.a. a.a.O.S. 9-24; C.
Veenhof a.w. blz. 49 -51; T.H.L. Parker a.w. p. 160w; P. Biesterveld a.w. blz. 40 -63;
lijst van andere geraadpleegde werken.
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geen moeite van zijn preek een fraai, systematisch uitgebalanceerd,
retorisch geheel te maken. Daarom vindt u bij hem geen thema-metverdeling. Hij laat graag de gang van zijn preek van a tot z bepalen door de
tekst en wil in de architektuur van de preek dienaar van het Woord
zijn 111 . Meestal is de inleiding kort en het slot abrupt en sober 112 .
"Van spelen met paradoxen, etaleren van geleerdheid, pronken met
diepzinnigheden, speculeren op de nieuwsgierigheid of zich aanpassen aan
de smaak of wensen van zijn toehoorders is bij Calvijn niets te bespeuren
. Al vinden we in zijn preken een rijkdom aan diepe gedachten, grote schriftuurlijke wijsheid, bezonnenheid en evenwichtigheid,
toch blijven ze eenvoudig,hoewel geenszins eentonig
.
Steeds bedacht Calvijn, dat het in de prediking ging om Gods
boodschap aan zijn gemeente, hier en nu, te brengen. Daarom betrok hij
heel het leven van zijn hoorders in zijn prediking. Zonder déze toepassing
in de konkrete situatie van zijn mensen was een preek voor hem een dood
ding. Die toepassing of aanwending van de boodschap op het leven van de
gemeente van zijn dagen was geen aanhangsel of apart onderdeel, maar ze
was met en in de boodschap gegeven11 . Door zijn mond als prediker sprak
God zelf direkt tot zijn gemeente en tot deze wereld. Die garantie was er
voor Calvijn, daar hij niets anders dan de Schriften, het Woord van God,
verkondigde en zo de stem van de Bijbel tot gelding liet komen, en dat was
de stem van God voor alle geslachten en alle tijden der mensen 116 . Die
stem moest gehoord worden van het begin tot het einde van de preek, als
een stem die iedere hoorder aanging.
Wat God dan in eerster en in laatster instantie met de Schriften en
haar verkondiging beoogt? Dat is het doen kennen van Jezus Christus, de
centrale inhoud van de Schriften, die Hij ons als Redder voorstelt en
aanbiedt. Daarom is de weg der zaligheid de weg der prediking. Door de
prediking schenkt God het heil van Jezus Christus in de verkondiging van
zijn geboden en beloften. De prediking heeft de funktie van heilsbemiddeling. De korrelatie van de prediking met de realisering van het heil
wordt vastgehouden117. Daarom is Calvijns prediking ook één en al

111.
143ev.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Vgl. J. Konrad, Die evangelische Predigt, S.49uf.; P. Biesterveld, a.w. blz.
VgL P. Biesterveld a.w. biz. 71, 139.
C. Veenhof a.w. blz. 59; vgl. E. Doumergue a.w. blz. 1 lev.
Vgl. E. Doumergue a.w. blz. 13.
VgL W.H. v.d. Vegt a.w. blz. 21ev, 28w.
Vgl. C. Veenhof a.w. blz. 63w.
Vgl. H.W. v.d. Vegt a.w. blz. 3w, 14; H. Jonker, En tóch preken, blz. 103.
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evangelie, beloftenprediking . Uit deze prediking komt door het krachtig
werk van de Heilige Geest het geloof in de Here Christus en zijn heil voort.
De Geest gebruikt het gepredikte Woord tot effektuering van het heil in
Christus tot verlossing en vernieuwing van het menselijk leven. Dit heeft
God boven alles met de prediking op het oog. Het is Hem in de prediking
om ons behoud te doen. Waar echter mensen dit heilvol evangelie verwerpen en verachten, roepen zij zelf de verdoemende kracht van dit Woord
over zich in
. Zulke mensen zijn er onder het evangelie. Daardoor loopt
er een scheidslijn door de gemeente en de hoorders.
Zo is er bij Calvijn een levendige, direkte, indringende prediking van
het evangelie voor heel de gemeente en voor ieder, die hoort. Hij roept
namens God op tot geloof in Jezus en verzekert de mensen van het behoud
in deze Heiland, terwijl hij met volle ernst waarschuwt voor de verwerping
van het beloftewoord van God en de liefde van Christus. Van hieruit is de
prediking in zijn geheel, van begin tot eind, explikatie én applikatie van
Gods heilswil over ons leven
.
Al kent Calvijn dus wel degelijk de cesuur met aan de ene zijde zij,
die het evangelie aannemen en aan de andere zijde zij, die het evangelie
afwijzen, we vinden bij hem niets van een min of meer uitgewerkte
klassifikatiemethode, een verdere indeling van de hoorders en een daarmee
korresponderende vormgeving en opbouw van de preek. Wel weet hij van
mensen, verstrikt en verhard in hun zonden en ongeloof; van kinderen
Gods in strijd en zwakheid, in vreugde, twijfel en dankbaarheid. Maar hij
ziet deze situaties als de wisselende en mogelijk telkens weerkerende
momenten in het leven van de hoorders. Calvijn weet niet van aangevochtenen, bekommerden, bevestigden etc, die eenmaal het station, de
periode van de strijd, bekommering en overtuiging etc. achter zich kunnen
laten om er niet meer terug te keren, waarbij de verzekering als het
eindstation van het leven des geloofs vlakbij de hemel zou moeten worden
beschouwd. Calvijn had in zijn preken een wijdopen oog voor de
variabiliteit in het geloofsleven en voor de gevarieerdheid van de levenssituaties van de gelovigen en de ongelovigen, maar het blijft alles begrepen
onder dezelfde beloftenprediking, die gepaard gaat met de betuiging van de
ene geloofszekerheid, dat die gelooft voor altijd van zijn Here is. De
118. Vgl. C. Veenhof a.w. blz. 81; J. de Boer a.w. blz. 54; W.H. v.d. Vegt a.w. blz.
31w.
119. Vgl. C. Veenhof a.w. blz. 99w; W.H. v.d. Vegt a.w. blz. 6ev.
120. Vgl. J. Konrad a.a.O.S.49, die schrijft: "Explicatio und applicatio sind dabei
nicht voneinander getrennt, sondern rücken als Beweis und Konsequenz der Lehre
aufs engste zusammen und durchdringen einander"; vgl. P. Biesterveld a.w. blz. 71.
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klassifikatiemethode van de beschrijvende gestaltenanalysering met de bijbehorende kenmerkenprediking kent Calvijn niet en deze is ook moeilijk te
zien als een konsekwentie van zijn prediking. Tegenover een dorre,
menselijk gestruktureerde klassificering van de hoorders in wedergeborenen en onwedergeborenen met al de onderverdelingen staat bij Calvijn
een levendige, Schriftgebonden totalisering van het geloof en van het
ongeloof in al hun variaties als reaktie op en uitwerking van een direktgerichte beloftenprediking121.
Ook ten aanzien van de verhouding van wet en evangelie vinden we
bij Calvijn een totalisering, een meer in en met elkaar dan een naast en na
elkaar. "Gesetz und Evangelium liegen im Sinne der uns forndernden und
heiligenden Gnade viel starker ineinander als bei Luther", aldus J. Konrad
in een analyse van Calvijns' prediking
.
Alleen via wezensvreemde invloeden kon de prediking van Calvijn
worden tot wat ze was in de Nadere Reformatie: een prediking met een
sterke scheiding en abstrahering, dat is verzelfstandiging, van verklaring en
toepassing, met een duidelijk deskriptieve wijze van weergeven en uiteenzetten van de heilsopenbaring der Schriften, met een toespitsing in de
toepassing op een uitstalling van de wegen en de gestalien en ongestalten
der weder- en onwedergeborenen en met een almeer systematisch geordende en opgetrokken klassifikatie van de hoorders volgens een heilsordelijk ingebouwd schema 123 .
1.4.2.Beoordeling vanuit de Heilige Schrift
Het is juist de in de prediking van de Reformatie en met name van
Calvijn gesignaleerde totalisering, die zo door en door bijbels is.
Deze totalisering is er in het bijbels getuigenis ten aanzien van de
bediening van het evangelie. Het ene evangelie van Jezus Christus en Gods
verlossing in Hem wordt naar al zijn dimensies en konsekwenties gebracht
tot alle mensen
. Dit evangelie is de grote, dringende oproep tot geloof
121. Vgl. A.A. van Ruler, Licht- en schaduwzijden in de bevindelijkheid, Th.W. dl.
III blz. 91, waar hij o.a. stelt, dat wat bij Calvijn één is, in de Nadere Reformatie
uiteengelegd en op zijn onderdelen beproefd werd. Zie voor de genoemde totalisering
in de preken van Calvijn ook: T. Brienen, Uit een kerstpreek van Calvijn, blz. 68ev. en
C. Graafland, Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediking, blz. 40, 55. De
lijn, die W. Vroegindewey a.w. blz. 23, trekt is niet zuiver,als hij de nadruk van
Calvijn op het nieuwe leven vereenzelvigt met het accent van de Nadere Reformatie
op de gestalten der ziel.
122. a.a.O.S.53; vgl. W.H. v.d. Vegt, a.w. blz. 20.
123. Vgl. Hoofdstuk IV subl, blz. 181w. en Hoofdstuk V sub 8 blz. 267.
124. Vgl. H. Ridderbos, Heilsgeschiedenis en Heilige Schrift, blz. 103w en C.
Veenhof, Prediking en Uitverkiezing, blz, 220w.
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en de scherpe veroordeling van de verwerping van het heil Gods door het
ongeloof125. Zo totaliseert de Bijbel ook de houding tegenover de boodschap van ontferming en redding in Jezus Christus, zowel naar de zijde van
het geloof als naar de zijde van het ongeloof. Dit geloof en ongeloof
worden in de Schriften getekend als dé reakties op de prediking van het
heil Gods en getekend in hun ethische gedragingen en konsekwenties 126 ,
in hun worsteling en groei
, maar nergens vinden we een vaste fasering
van beide in een aantal stadia of stations of perioden, die men achtereenvolgens moet passeren en die in de preek uitgestald en geanalyseerd
moeten worden 128 . Deze totalisering of radicalisering kent de Bijbel
ook, waar het gaat om wet en evangelie. Het Woord van Gods verbond
neemt konkrete gestalte aan in de tweeëenheid van evangelie en wet, van
belofte en roeping 129 . Deze mogen geen moment van elkaar gescheiden
worden, anders schendt men op elementaire wijze het verbond van God.
Daarom is het onmogelijk te poneren, dat de wetsprediking aan die van het
evangelie moet voorafgaan om de mensen te ontdekken aan hun zonde en
ellende, waarna het evangelie mag komen om hen te troosten en op de
verlossing in Christus te wijzen 130 . Genoemde totalisering stelt de Schrift
ook bij het benaderen en aanspreken van de gemeente van Christus als de
verbondsgemeente131, wie de beloften geldt van groot tot klein 132 en die
geroepen is tot geloof in de Here Jezus. In deze gemeente werkt de Heilige
Geest ook dat geloof en de onderscheiden gaven 133 . Alle uitingen van
schuldbelijden, lofprijzen, getuigen, danken, bidden, elkander dienen,

125. Zie o.a. Hand. 16:31, Mrk. 16:15, 16, Joh. 3: 18ev, 36, 20:30ev, Rom.
10:8w.
126. Zie de praktische gedeelten van de brieven in het N.T., zoals bijv. Ef. 4 -6,
Gal. 5 -6.
127. Zie o.a. Gal. 5:13vv, Ef. 4:13w, 2 Cor. 10:15b, Col. l:9w enz.
128. De teksten, die in Hoofdstuk IV sub 2.1. genoemd worden ter motivering van
de klassifikatiemethode, met name uit 1 Joh. 2 en Matth. 13, slaan resp. op de hele
gemeente en op bepaalde leeftijdsgroepen daarin én op mogelijke reakties op en
uitwerkingen van de prediking van het evangelie in de wereld. De driedeling van de
Heid. Catechismus, die in Hoofdstuk IV sub 2.2. ter motivatie van de klassifikatie
wordt aangehaald, is geen heils- of tijdsordelijke categorie, maar een indeling van
didaktische aard en daarom niet aan te halen ter bevestiging van de noodzaak van de
klassifikatiemethode.
129. Zie: Ex. 20:lw, Deut. 6:5w.
130. Vgl. C. Veenhof a.w. blz. 230vv.
131. Zie: De aanhef van de N.T.se brieven; de aanspraak van Petrus op de
Pinksterdag, Hand. 2:14b, 22a, 29a, 36.
132. Hand. 2:39.
133. Vgl. 1 Cor. 12:3vv.
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liefde, ootmoedigheid, zachtmoedigheid enz. ontspringen aan het ene
geloof. Daartegenover komt uit het ongeloof, het verzet tegen het evangelie en de heerschappij van Christus, alle ongerechtigheid voort, alle
bedenken des vleses, alle haten van elkaar, alle weerstaan van de Geest,
onteren van Gods Naam etc.
Vanuit deze bijbelse totalisering staan we kritisch tegenover enkele
kernaspekten van het gebruik van de klassifikatiemethode in de prediking
van de Nadere Reformatie, die we als volgt willen releveren:
1 A.lADe (onderjscheiding van verklaring en toepassing
De predikers van de Nadere Reformatie hebben duidelijk de onderscheiding aangebracht tussen explicatio en applicatio 134 , men kan ook
zeggen tussen het 'voorwerpelijke' en het 'onderwerpelijke' in de prediking
Dit hangt samen met het uitpeilen van het pro-nobis-karakter uit de
heilsopenbaring, waarmee de Orthodoxie was begonnen 135 .
De in eerster instantie aangebrachte onderscheiding is op den duur
een duidelijke scheiding geworden met al de gevolgen daarvan. Het eerste
deel van de preek werd gevuld met dorre, soms erg geleerde en tot in vele
onderdelen afdalende exegese, terwijl het tweede deel het 'woord voor het
hart' bevatte, waarin de prediker in 'het gevoelige leven' komt. Met het
eerste kan men uitwendig, verstandelijk instemmen, het tweede moet
innerlijk en heel persoonlijk doorleefd worden. Bij de uiteenzetting van het
Woord van God moet dus wat bijkomen. De verklaring moet aangevuld
worden met de toepassing, waarin de prediker afdaalt in de gevoelens,
gewaarwoordingen, ervaringen en doorlevingen van de hoorders, waarmee
dit deel van de preek gevuld wordt 1 3 6 .
Op deze toepassing komt de specialiteit van de predikers van de
Nadere Reformatie te liggen. Zij zijn de anatomisten van het menselijk
hart, de internisten bij uitstek. Als geen anderen hebben zij met hun
fijne ontleedmes, in de school der scholastiek geslepen, dit terrein bloot gelegd en daarbij een stuk religieuze psychologie op tafel gebracht.
De hierboven saangedui de onderscheiding, die zo licht uitloopt op
een scheiding, ontneemt zowel aan de zgn. explikatie als aan de zgn.
applikatie zijn kracht en gezag. Ze wortelt in een onjuiste visie op en
waardering van het Woord van God en de prediking van dat Woord*5'. O.i.
134. Vgl. J.A.C, van Leeuwen, Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking, blz.
20.
135. Zie: Hoofdstuk IV sub 1.1.
136. Vgl. J.A.C. van Leeuwen a.w. blz. 22, 24.
137. Vgl. stelling XIV van J. de Vuyst, "Oud en Nieuw Verbond" in de brief aan
de Hebreeën, blz. XI, die luidt: "De wijze, waarop T. Hoekstra de homiletische
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is de prediking van het Woord van God, van het evangelie van Jezus
Christus, van meetaf aan gericht op de mens en een gezagvolle oproep tot
geloof aan ieder, die haar hoort. Dit moet de vorm en opbouw van de
preek bepalen. De scheiding van verklaring en toepassing werkt ook in de
hand, dat men gaat onderscheiden tussen een zgn. historisch geloof, dat is
een bloot verstandelijk instemmen met de uiteengezette tekstwaarheid, en
een zaligmakend geloof, wat daar gevonden wordt, waar men gevoelig,
geroerd, mee kan komen in één der stadia op de weg van de doorleving van
het heil, die in de toepassing worden behandeld.
1 A22.Christenprediking in plaats van Christusprediking
In de prediking van de Nadere Reformatie, en bizonder in de
toepassing, wordt de mens met zijn eigenaardigheden centraal gesteld. De
verschillende gestalten van de natuurlijke en van de geestelijke mens
worden in extenso in de preken geanalyseerd. De kenmerken van het
wedergeboren leven worden nauwkeurig aangegeven, opdat men door
zelfonderzoek tot zekerheid aangaande zijn genadestaat zal geraken 1 3 8 .
Zo blijkt de klassifikatiemethode anthropocentrisch en individualistisch
van inslag te zijn, waarbij het gevaar levensgroot voor ons staat, dat de
mensen gaan leven uit en bij hun eigen ervaringen en gaan rusten op hun
bevinding óf het gemis daarvan, in plaats van als zondaar te vertrouwen en
telkens weer te vertrouwen op Gods ontferming in Jezus Christus, die het
enige fundament van zaligheid en zekerheid is en blijft 139 .
Het heil van de verlossing van de Here Jezus Christus in zijn kruis en
opstanding wordt slechts in het explikatieve deel van de prediking en dan
nog in de gebruikelijke, dorre ontleding aangegeven. In de applikatie
funktioneert Christus enerzijds als degene, in wie Gods toorn volle geldingskracht heeft voor de onwedergeborenen en als degene, die straks zal
verschijnen ter verschrikking van al de soorten van onbekeerden en schijnvromen. Anderzijds funktioneert Hij voor de eerstbeginnenden en bekommerden als een verborgen persoon, voor de verder-gevorderden als
degene, in wie al hun hunkering en onvrede worden gestild en die in de
omhelzing (de 'top van de mystieke vereniging') een wondere zoetheid aan
onderscheiding tussen explicatie en applicatie hanteert, laat geen recht wedervaren
aan de Schrift als het levende Woord van God noch aan de prediking als bediening van
dat Woord". VgL ook S. Greydanus, Sola Scriptura, p. 91w.
138. VgL G. Brillenburg Wurth, Verkondiging en Zielszorg, blz. 7ev; A. van der
Meiden a.w. blz. 115, 118; Th.J. Haitjema, Prediking des Woords en Bevinding, blz.
16, 21 w.
139. VgL A. van der Meiden a.w. blz. 118; J. van Genderen, De Nadere Reformatie, blz. 9; T. Stigter a.w. blz. 68; W. Vroegindewey a.w., blz. 20ev.
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de ziel geeft. In onze analyse van de preken van ds. B. Smytegelt hebben
we gekonstateerd, dat daarin de christen in zijn heilsordelijke beleving
meer op de voorgrond staat dan Christus in zijn heilshistorische verlossing 140 .
In plaats van de verkondiging en aanbieding van al het heil in
Christus onder bevel van geloof en bekering 141 is in de Nadere Reformatie
gekomen een brede analysering en klassificering van hen, die buiten dit heil
staan, en van hen, die in meer of mindere mate in dit heil blijken te delen.
Heel zwak klinkt soms de oproep tot geloof in de Heiland door tot de
hoorders. In de regel verloopt de toepassing in een brede weergave van de
staten en standen van de hoorders.
Terecht heeft de Nadere Reformatie aandacht gevraagd voor het
werk van de Heilige Geest en de beleving van het heil, maar het mag nooit
een werk zijn buiten het geloof in Christus om en nooit een beleving
buiten de gemeenschap met Christus om. Er kan nooit over de christen
gesproken worden dan in relatie met Christus
.
Het is niet juist te zeggen, dat de Nadere Reformatie Christus niet
predikt, maar het geschiedt binnen het aangegeven kader en niet op zo'n
radikaliserende wijze als in de Schriften.
1 A.23.Gestaltenprediking tegenover beloftenprediking
Wanneer we er speciaal op gaan letten, hoe de predikers van de
Nadere Reformatie de geklassificeerde hoorders toespreken, blijkt dat ze
hen niet met de beloften van het evangelie toespreken. De gerichtheid in
de prediking op de beloften Gods wordt overwoekerd door een overmatige
bekommernis om de subjektieve gesteldheid van de mens. "In feite wordt
de mens hier verwezen naar zijn ervaring, om daaruit zekerheid te verwerven. Daarmee is de concentratie van de mens op zichzelf gegeven,
gevoed door een prediking, die de zielsgestalten breed uitmeet, maar niet
meer vanuit de beloften Gods, de heilsfeiten, de openbaring, appelleert" 1 4 3 .
140. Zie: Hoofdstuk III sub. 1.5.1.2.C Vgl. M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn
analogieën, blz. 12; A.A. van Schelven, De bewerking van eene piëtistisch-getinte
gemeente, blz. 20ev; H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek, I blz. 137, III blz. 333
ev, 570ev. Dat heilshistorisch geladen teksten direkt heilsordelijk worden geduid,
blijkt o.a. ook bij W.a Brakel in: Godvruchtige Brief, blz. 6, waar aangehaald worden
Rom. 11:32 en Gal. 3:22 en gezegd: "Dezen weg houdt de Heere nog dagelijks met
Zijne kinderen".
141. Vgl. D.L.I,2.3; III/IV, 8.
142. Vgl. Heid. Cat. zondag 12 vr. en antw. 32.
143. W. Balke e.a., De eigen wijs, blz. 37; vgl. A.A. van Schelven, Het Zeeuwsch
Mysticisme, blz. 22; G.H. Hartvelt, Over de methode der dogmatiek in de eeuw der
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Waar in de prediking van de Nadere Reformatie nog gesproken
wordt over de beloften, funktioneren ze binnen de klassifikatiemethode,
dat wil zeggen: ze worden 'gestaltelijk' gepreekt. Ze worden niet tot alle
hoorders gebracht, maar tot bepaalde klassen, namelijk tot hen die zich
zondaar voelen en geen uitweg meer weten, tot berouwvolle boetelingen,
die aan hun zondigheid ontdekt zijn
. Zo wordt de beloftenprediking,
voorzover ze nog gevonden wordt, onbijbels versmald tot beloftenprediking voor een bepaalde klasse uit de verschillende soorten van
hoorders. Men gaat in de prediking van de Nadere Reformatie uit van de
situaties van de hoorders, van de gestalten der zielen, in plaats van te
rekenen met de relaties, die God in zijn verbond en met zijn evangelie is
aangegaan.
Binnen deze gestaltenprediking funktioneert ook de kenmerkenprediking. De kenmerken moeten bewijzen, dat men de zogenaamde
hebbelijkheid des geloofs bezit, dat men dus wedergeboren is. De kenmerken zouden kunnen voeren tot de zekerheid, dat men het geloofsvermogen
heeft, op grond waarvan men konkluderen mag, dat men erbij hoort* 45 .
Op deze wijze is de grond van de zekerheid verlegd van Gods beloften in de
kenmerken, in het eigen zieleleven en de eigen bevindingen146. Natuurlijk
toont de Schrift ons, dat er vruchten zijn van het werk van de Heilige
Geest in ons, dat er gevolgen komen van het geloof in Christus Jezus in ons
leven, dat er — als men deze vruchten en gevolgen zo noemen wil —
kenmerken zijn van het leven met de Here, maar die mogen nooit de basis
zijn voor de overtuiging, dat men wedergeboren is
.
De prediking heeft vóór alles te zijn beloftenprediking, "welke
belofte alle volken en alle mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn
evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof' 148 . We roepen ieder, die het
Reformatie, blz. 147; id, Tastbaar evangelie, blz. 164; A.F.N. Lekkerkerker, De tafel
des Heren, blz, 122, 125; J. van Genderen, Herman Witsius, blz. 225; id, De Nadere
Reformatie, blz. 8ev; J.A.C, van Leeuwen a.w. blz. 19ev; C.N. Impeta, Zelfonderzoek
noodzakelijk! blz. 48w; A. Scholtens, Verbond en kenmerkenprediking, blz. 9.
144. Vgl. Th. v.d. Groe, Voorrede, handelende over
, blz. VII; J.G.
Woelderink, Separatisme en wereldgelijkvormigheid, blz. 23ev.; J. van Genderen a.w.
blz. 8ev.
145. Vgl. A. Scholtens, a.w. blz. 9.
146. VgL J. van Genderen, a.w. blz. 9; MJ. A. de Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt
en zijn "Gekrookte Riet", blz. 76.
147. A. A. van Schelven, De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente, blz.
57, ziet de kenmerken funktioneren binnen de bestaande zekerheid, hetzij tot haar
toetsing, hetzij tot vermeerdering van haar helderheid en kracht.
148. D.L. II, 5; vgl. 1 Cor. 1:22-24. VgL C Graafland, Verschuivingen in de
Gereformeerde Bondsprediking, blz. 54.
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evangelie hoort, op tot aanvaarding van Christus als Redder en Here. En
daarbij laat de bijbel zien, waardoor de aanvaarding van de Here Jezus
wordt gekenmerkt 149 . Dat maakt ook deel uit van de totalisering in de
bediening des Woords. Op grond van de beloften en in aanvaarding daarvan
door een oprecht geloof in Christus, met kinderlijke vreze Gods, met
droefheid naar Gods wil, met honger en dorst naar de gerechtigheid enz.
wordt men verzekerd van zijn uitverkiezing150.
We laten zo de verkiezing in de prediking niet prevaleren boven
verbond en beloften, maar gaan uit van verbond en beloften, die om
inwilliging en aanvaarding vragen, in welke weg men verzekerd wordt van
de gemeenschap met Christus en al zijn heil. Dit is het bijbels klimaat van
de prediking, wel een ander klimaat dan dat, waarin de prediking van de
Nadere Reformatie met haar klassifikatiemethode en ge stal ten analyses de
beloften voorhoudt aan hen, die zich zondaar voelen, en van verzekerdheid
spreekt tot hen, die vergevorderd zijn en die zich op grond van de
aanwezigheid van de ware kenmerken der genade erbij kunnen rekenen.
\A2ADe separatistische tendenzen
Door verschillende theologen is al gewezen op de separatistische
tendenzen in de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere
Reformatie 151 . Niet ten onrechte! Want gesteld wordt, dat slechts een
klein gedeelte van de gemeente uit wedergeborenen of bekeerden bestaat
en het overgrote deel buiten de genadewerking staat. Zulke prediking heeft
verschillende gevolgen.
Er wordt hoogmoed gekweekt bij de kleine groep bekeerden 152 . Zij
vormen immers het uitverkoren deel van de kudde en staan in bizondere
gunst bij God. Naar hun stem moet geluisterd worden. De andere leden
behoren hen met eerbied te omringen.
Een ander gevolg is, dat zo de gemeente van de Here Jezus Christus
opgesplitst wordt en er binnen de grote splitsing, de kardinale cesuur, nog
weer allerlei nadere separaties worden aangebracht. Deze separaties zijn
dan ook nog gradaties. De bekeerden gingen zich voelen als een ecclesiola
in ecclesia en binnen hen de bekommerden als toch een bizondere
1 r o

groep

DJ

en de verzekerden als helemaal uitzonderlijk. De godvrezenden

149. Zie o.a. Hand. 2:41, 44, 16:15, 34. Vgl. J. van Genderen, Het practisch
syllogisme, blz. 18; J.G. Woelderink, De gevaren der doopersche geestesstrooming,
blz. 103.
150. Zie: D.L. 1,12.
151. Vgl. Hoofdstuk VI sub 1.2.1, 1.2.2. en noot 154.
152. Vgl. A.A. van Schelven a.w. blz. 59.
153. Men ging zelfs spreken over "de bekommerde kerk'N, vgl. H. Goedhart, Het
wezen des geloofs, blz. 65w.
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gingen zich in de gemeente al eenzamer voelen, sloten zich almeer aaneen
en wisten zich de enig overgebleven getrouwen in kerk en volk. Zo werd als
vanzelf door de klassifikatiemethode het zaad gelegd van het separatisme,
dat straks aan de grenzen van de beweging der Nadere Reformatie verschijnt in het Labadisme. Men is zich dan almeer gaan beschouwen als het
uitverkoren volkje, als de ware, zuivere kerk en schrijft het overige van de
gemeente af als wereld en verworpen hoop 1 5 4 .
Met het verwerpen van deze separatistische tendenzen blijft echter
de opdracht tot het trekken van de cesuur bestaan. In de totaliteit van het
spreken der Schriften wordt duidelijk deze cesuur gesteld tussen hen, die
Jezus Christus aanvaarden, en hen, die Hem verwerpen, tussen geloof en
ongeloof. De Bijbel roept de ongelovigen dringend op tot bekering en stelt
hen voor de liefde Gods in de zending van zijn Zoon tot hun behoud. De
Bijbel spreekt hen ook over het gericht, dat bij afwijzing door hen over
zich wordt ingeroepen. De Bijbel predikt daarentegen ieder, die gelooft,
het machtig, onwrikbaar heil in Gods Zoon 1 5 5 .
Vanuit dit getuigenis der Schriften wijzen we de klassifikatiemethode af, doch stellen, uitgaande van de gemeente als het volk van Gods
Verbond en van zijn beloften aan haar leden, wel duidelijk het onderscheid
tussen hen, die in Jezus geloven, en hen, die Hem uit vijandschap verwerpen. Wil men dit 'onderscheidenlijk' preken noemen, dan hebben we daar
geen bezwaar tegen, als wordt vastgehouden, dat dit anders 'onderscheidenlijk' preken is dan in de Nadere Reformatie met haar uitgewerkte
klassifikatiemethode.
1.4..2.5.De scholastieke systematisering
De klassifikatiemethode van de prediking der Nadere Reformatie is
opgekomen uit en wordt beheerst door de scholastieke behandelingsmethode, hier toegepast op de geestelijke gesteldheid van de hoorders.
Deze scholastieke benaderingsmethode met haar spitsvondige en subtiele
onderscheidingen en vergaande analyseringen
heeft het geestelijk leven
van de mensen uiteengerafeld en in kaart gebracht, gesystematiseerd.
Vandaar, dat C. Graafland spreekt van "de prediking van de gerationali154. Vgl. J.W. Verschoor, De Afscheiding en de Gereformeerde Theologie, blz.
145vv; J.G. Woelderink, Separatisme en wereldgelijkvormigheid, blz. 17ev.
155. We wijzen hier op Joh. 3:36, 2 Cor. 5 : l l w e.a. We menen, dat ds. D. van
Dijk in zijn visie op de gemeente als het verzoende volk van God geen recht doet aan
dit spreken der Schriften, vgl. voor zijn visie Hoofdstuk IV sub 4.2. en Hoofdstuk VI
sub 1.3.1.
156. Vgl. J. van Genderen, a.w. blz. 3. Ook J.G. Woelderink wijst op dit systematische in de Nadere Reformatie, a.w. blz. 22.
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seerde bevindelijkheid" , "een verstarde, verstandelijke en wijsgerig
bepaalde prediking
. H. Jonker vindt ook "dat de eindeloos gerepeteerde heilssystematiek
juist het opbloeien van het bevindelijk leven
in de gemeente verstrikt omdat deze intellectualistische systematiek gaat
heersen over de gewetens en niet het Woord Gods" 1 5 9 .
Naast deze verrationalisering in de prediking bracht de klassifikatiemethode ook een wetticering teweeg. Heel het werk van de Heilige Geest
in zondaren en de weg van het leven des geloofs is vastgelegd in een
gesystematiseerde (volg)orde van stadia en klassen, die men langs moet.
Men weet van tevoren reeds, wat men nu weer zal móeten leren om verder
te komen. Steeds weer valt het woord 'móeten'! Men moet eerst zondaar
worden, men moet bekommerde om zijn zonden worden, men moet eerst
onder het gericht van de wet doorgaan en verbrijzeld worden om dan de
troost van het evangelie te leren kennen enz. Zo wordt de gemeente het
diensthuis weer ingeleid
.
Vervolgens werkt de klassifikatiemethode een depersonalisering of
deprivatisering in de hand. Men spreekt steeds over dé bekommerde, dé
ontdekte enz. en omschrijft deze duidelijk naar zijn eigenaardigheden en
kenmerken. Nu moeten allen precies zo worden en dit alles bij zich
ontdekken en in zich doorleven. Allen worden langs dezelfde weg van
standen en klassen gevoerd naar de 'top'. Daarmee heeft de klassifikatiemethode het geestelijk leven en het werk van de Heilige Geest gedepersonaliseerd, geobjektiveerd, geneutraliseerd en gesterilliseerd.
Zo is de verstarring in de prediking der Nadere Reformatie ingetreden. De zgn. toepassing, waarin de communicatie met de gemeente
plaatsvindt, wordt via hetzelfde systeem afgewerkt. Vooral is dit het geval
bij de preken uit de tweede periode van de Nadere Reformatie. Alle
creativiteit van de prediker en prediking valt weg. Ook is de spanning bij de
hoorders verdwenen. Met weet al, wat er komt. De enige verrassing, die
nog overblijft is, dat wat men verstandelijk kent, soms nog wat anders kan
zijn als men het standelijk inleeft. Het lezen van deze preken is ook een
eentonige bezigheid. Op den duur bevatten ze niets nieuws meer. Zulke
prediking werkt geestdodend en verstarrend bij hen, die horen en bij hem,
die spreekt.
157. a.w. blz. 80.
158. a.w. biz. 31.
159. En tóch preken, blz. 113.
160. VgL C. Graafland, a.w. blz. 32; J.G. Woelderink, De gevaren der doopersche
geestesstrooming, blz. 22vv; J. van Genderen, De Nadere Reformatie, blz. 9, die ook
stelt: "Een wettische geest kan niet ontkend".
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Om al deze redenen moeten we bevrijd worden van het scholastieke
systeem in de klassifikatiemethode en terug naar de bijbelse, creatieve en
realistische prediking, met wel de cesuur, maar niet de klassifikatie161.
1.4.2.6. De pretentie van de enig juiste preekmethode
Er is opgemerkt, dat de prediking van de Nadere Reformatie met
zijn klassifikatiemethode het model betekent voor de prediking van alle
tijden en een kriterium voor de ware gereformeerde prediking
.
Doch we doen er goed aan te onthouden, dat deze wijze van preken
een echt kind des tijds is
. In de klassifikatiemethode hebben de
predikers van de Nadere Reformatie een synthese of kombinering beproefd
tussen de heersende scholastieke wetenschaps- en behandelingsmethode en
de roep om aandacht voor het mystieke, geestelijke leven.
Moge deze synthese voor haar tijd niet geheel van genialiteit ontbloot geacht worden, nu wij in het bovenstaande duidelijk de schaduwzijden van het gebruik van de klassifikatiemethode onderkend hebben, is
het niet mogelijk deze manier van preken te zien als de bijbels of reformatorisch verantwoorde wijze van preken.
2.Perspektief
We zijn van mening, dat ons onderzoek naar de wijze van preken
door de mannen van de Nadere Reformatie een bijdrage kan leveren aan en
vruchtbaar gemaakt kan worden voor een nadere omschrijving van wat we
hebben te verstaan onder de beweging van de Nadere Reformatie, onder
gereformeerde prediking, en voor een verdere bezinning op wat wezenlijk
genoemd moet worden voor een reformatorische prediking ook in deze
tijd.
2.1.Ten aanzien van de bepaling van de beweging van de Nadere
Reformatie
Bij een nadere bepaling en omschrijving van de beweging van de
Nadere Reformatie zal verdiskonteerd moeten worden, dat ze wat haar
prediking betreft geen nadere uitwerking is van de Reformatie, maar dat ze
wortelt in de laat-middeleeuwse scholastiek en mystiek. Vervolgens moet
bedacht worden, dat ze typisch kind van haar tijd is en beschouwd moet
worden als reaktie op de beweging van de Orthodoxie, zonder het grond-

161. Vgl. C. Graafland, Discussie van dr. Graafland en ds. van Sliedregt 1, blz.
315.
162. VgL Hoofdstuk IV sub 5 ad 4.
163. Vgl. W. Balke ca., a.w. blz. 38.
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patroon van deze beweging te hebben afgewezen, integendeel, dat ze dit
patroon heeft overgenomen, aangevuld en verder uitgewerkt
.
Dit klinkt te weinig door bij A.A. van Ruler, wanneer hij in zijn
artikel over "Licht- en schaduwzijden in de bevindelijkheid" het perspektief stelt in de hantering en vormgeving van de bevindelijkheid door de
mannen van de Nadere Reformatie voor kerk en theologie. Hij bundelt dit
perspektief dan in de volgende twee lijnen: a.In een waarlijk katholieke
kerk moet tenvoile plaats zijn voor de bevindelijke mensen en in een
waarlijk katholieke theologie plaats voor hun problemen, en b.Hun zaak
-zal daarbij de gehele kerk en de gehele theologie als een ferment moeten
doortrekken. De kerk is een pneumatische grootheid en de theologie komt
zonder de mystiek niet uit 1 6 5 . Hieraan zal nu vanuit ons onderzoek naar
de prediking van de Nadere Reformatie, zoals dat hierboven is samengevat,
moeten worden toegevoegd als derde lijn, dat in een katholieke kerk en
theologie het geboden is korrekties aan te brengen op de vorm van de
bevindelijke prediking, zoals die in de Nadere Reformatie ontwikkeld
werd 166 .
22.Ten aanzien van de typering van de gereformeerde prediking
Wanneer de gereformeerde prediking wordt omschreven als uitlegging en toepassing, explicatio et applicatio, van het Woord van God 1 6 7 ,
dan kan dit licht tot misverstand leiden omtrent hetgeen de Reformatie
verstond onder de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Genoemde omschrijving kan ons licht brengen in de troebele wateren van de
Schriftbeschouwing en prediking van de Nadere Reformatie, zoals die in
haar hantering van de klassifïkatiemethode zichtbaar worden.
Het is daarom beter over gereformeerde prediking te spreken als
over de levende verkondiging van het Woord van God voor zijn verbondsgemeente met de oproep tot geloof en bekering en met geestelijke leiding
voor die geloven in de situaties van hun tijd 1 6 8 .
164. Vanuit onze homiletische analyse is zo antwoord gegeven op de brandende
vraag: "waar wij de historische wortels van de Nadere Reformatie hebben te zoeken",
C. Graafland, De zekerheid van het geloof, blz. 138.
165. Zie: Th.W. dL III blz. 97.
166. VgL M.J. A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, blz. 4.
167. VgL voor deze definitie van de gereformeerde prediking: T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, blz. 159; W.H. Velema, Politieke Prediking, blz. 29ev.;id., Het
Woord werkt door, blz. 155 en de kritiek hierop van S. Greydanus, Sola Scriptura, p.
91-93.
168. Ook C. Veenhof, Prediking en Uitverkiezing, blz. 171ev., gaat deze richting
uit om boven de problematiek Voorwerpelijk en/of onderwerpelijk'uit te komen.
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23.Ten aanzien van een verdere bezinning op de wezenlijke punten
van1 de reformatorische prediking
Voor een verdere bezinning op de reformatorische prediking kunnen
we wel het één en ander leren van het gebruik van de klassifikatiemethode
door de predikers van de Nadere Reformatie. Ook vandaag worstelen we
met de vragen: Hoe moet het gepredikte Woord overkomen bij de mensen
en wat moet het met hen doen, wat willen we er mee bereiken? Moet de
verwerking van het gepredikte Woord, van de boodschap, door de menselijke existentie normatief zijn voor de inzet van de prediking en/of een
legitiem deel van de verkondiging uitmaken? Of anders geformuleerd: We
worden gekonfronteerd met de vraag naar het communicatief en dialogisch
aspekt van de prediking en de grenzen van de konsekwenties en kompetenties
daarvan.
Bij een nadere bezinning op het wezenlijke voor de reformatorische
prediking, die ook gesteld wordt voor de gereleveerde vragen, moeten als
gevolg van ons onderzoek de volgende punten in het oog gehouden
worden:
1.

2.

3.

4.

5.

De levende prediking van het evangelie van Jezus Christus heeft een
dialogisch en communicatief moment. De reaktie van de hoorders
op de verkondiging van het Woord van God met zijn radikale oproep
tot geloof en bekering mag door geen prediker buiten beschouwing
gelaten worden.
Hier moet direkt aan toegevoegd worden, dat het reageren en
bizonder de wijze van het reageren van de hoorders geen uitgangspunt noch minder de norm mag worden voor de prediking.
Verstaan we onder de prediking de ene beweging van de beloften
van het evangelie Gods, waardoor de hele gemeente en ieder lid
daarvan onontkoombaar wordt opgeroepen tot geloof in Jezus
Christus, welke prediking gedragen wordt door de kracht van de
Heilige Geest, die het geloof ook werkt, dan kan men niet meer gaan
klassificeren zoals de predikers van de Nadere Reformatie deden. De
bewegelijkheid en de radikaliteit van de beloften en van de Geest
verhinderen de statica van de gehele klassifikatiemethode.
In de prediking zal binnen de beweging van de beloften en het werk
van de Heilige Geest rekening gehouden moeten worden met het
bijbelse gegeven, dat er hoorders zijn die Christus in geloof aannemen, en hoorders die Hem in ongeloof verwerpen, met alle konsekwenties die uit beide voortvloeien.
De prediker zal zich altijd moeten hoeden voor verrationalisering,
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wettische verstarring, systematisering en depersonalisering van het
wondere werk van de Heilige Geest, wien het behaagt door de
dwaasheid der prediking zondaren tot Christus te leiden, opdat de
bevinding in de prediking haar spontaneiteit en creativiteit niet zal
verliezen.

Zusammenfassung
Ein Studium über die Predigt bringt uns auf ein sehr aktuelles
Gebiet, weil heute die Predigt überall vollauf zur Diskussion gestellt wird,
bei der ein Kernaspekt ist: kommt das gepredigte Wort wohl bei den
Menschen hinüber und wirkt es etwas in der menschlichen Existenz aus.
Dies ist das Kommunikationsproblem der Predigt, mit dem die Existenzberechtigung und die Glaubwürdigkeit der Predigt zusammenhangen.
In der 'Nadere Reformatie' ist eine deutliche Antwort gegeben auf
dieses Problem in der Form der Klassifikationsmethode, unter der wir die
mehr oder wenig systematische Einteilung der Predigthörer in der Predigt in
mehreren Klassen verstellen, das sind: Staate und Stande.
Auch für die Beschreibung der Geschichte der Predigt in Holland ist
unser Studium von groszer Bedeutung. Weiter kann unsere Untersuchung
einen Beitrag leisten zu einer naheren Typisierung der 'Nadere Reformatie'.
Um zu einer allgemeinen Charakterisierung ihrer Predigt zugelangen,
brachten wir einen Langen- und Querschnitt an.
1. Allererst zeigte es sich, wie von den reformatorischen Bewegungen
des spaten Mittelalters aus die Predigt wieder stark in den Vordergrund trat.
Hieran arbeiteten in unserem Land der Volksprediger Geert Groote, der
Führer der Brüder des gemeinen Lebens, und J. Brugman, ein Vertreter der
spat-mittelalterlichen Mystik, mit. Der Erste beton te stark die Erneuerung
des verfallenen Lebens der Glaubigen, der Zweite fragte dazu auch Aufmerksamkeit für die Erlebung der mystischen Relation der Seele mit Gott.
Durch die Sakramentarier und die Taufer wurde in der Predigt
Kritik ausgeübt auf das Leben der Laien und der Geistlichen, und besonders auf die Lehre und das Institut der katholischen Kirche.
Allmahlich bricht die in eigentlichem Sinne reformatorische Predigt
durch. Erstens bei einigen selbststandigen Personen, wie J. Pistorius und A.
Meruia, dann aber auch bei rassereinen kalvinistischen Predigern in densüdlichen und nördlichen Niederlanden, m. N. bei P. Brully, G. de Brés, P.
Dathenus u.a. Dieser Durchbruch kommt unter die Menge durch die Heckenpredigten, die auf biblisch-reformatorische Weise die katholischen Irrtümer
ablehnen und den Weg der Rechtfertigung durch den Glauben in Christo
zeigen.
Als die Heckenpredigt sich festlief durch den Bildersturm und das
Plakkatverbot, kam das Problem des unterirdischen Gemeindeaufbaus und
der notwendigen Predigerausbildung nach vorne. Durch die instituierten
Ausbildungen wird die Predigt in den jetzt mehr geordneten Zusammenkünften der Gemeinde theologisch verantwortet, exegetisch von besserem
Gehalt, aber auch starker polemisch-dogmatisch. Man brachte die theologi-
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schen Kontroversen über allerlei Einzelheitfragen exegetischer, dogmatischer und ethischer Art auf die Kanzel und bei den Menschen. Die
Predigten wurden mit scholastischen Argumentations- und Disputmethoden gefüllt. Damit hielt die orthodoxe Predigt seinen Einzug.
Daneben und dagegenüber trat die Predigt der 'Nadere Reformatie'
auf, worin deutlich benachdruckt wurden ein sauberer Lebenswandel und
das innerliche Seelenerleben, die langere Zeit vernachlassigt waren. Darum
kann die Predigt der 'Nadere Reformatie' nicht gut fest ins Auge gefaszt werden ohne dasz man sie sieht in Relation mit der Predigt und als Reaktion auf
die Predigt der Orthodoxie.
2. Um die eigene Art der Predigt der 'Nadere Reformatie' naher zu
bestimmen, stellen wirsie gegenüber der Predigt bei den Taufern, Lutheranen!, Remonstranten, Wallonen und Coccejanern m. N. den grünen und
ernsthaften Coccejanern. Sie zeigt mit diesen gemeinsam zu haben:einen
groszen Umfang, das Prunken mit vielen Kenntnissen, eine weitdurchgeführte Analysierung und Schematisierung des Predigtstoffes, einen polemischen Einsatz und einen Hang nach Allegorisierung. In dieser Hinsicht ist sie
vollauf Kind der Zeit.
lm Vergleich zur Predigt bei den Coccejanern tritt die eigene Art
noch mehr ins Licht. Die Coccejaner wollten eine Schrifterklarung nach
eigenen Regeln und Linien der Schrift, also heilshistorisch oder foederaltheologisch mit einem Auslauf in einer gesuchten Typologie. Sie entfernten sich im allgemeinen von der scholastischen Analysierung der Schriftworte wie auch der Situationen der Hörer. Es war bei ihnen wenig Raum
für die sog. Anwendung. Die Predigt war einseitig 'gegenstandlich'. Dies
anderte bei den ernsthaften Coccejanern, durch das sie in der Nahe der
Voetianer kamen.
Die Voetianer sind die rechten Vertreter der vor G. Voetius eingestellten Bewegung der 'Nadere Reformatie'. Die scholastische Zergliederung, die vom Mittelalter aus via die Orthodoxie sich behauptete,
wurde von ihnen emkorporiert in der Predigt, vor allem in der Applikation mit seinen vielen Unterscheidungen. Ein strenger Buszeton gegen den
Verfail der Sitten, die erlebten Kenntnisse der geistlichen (Misz) gestalten der
Seele, die religiös-psychologische Hinsicht und die damit korrelierende
Klassifikationsmethode erfüllen eine kennzeichnende Funktion. Allmahlich
wird die Aufmerksamkeit für die notwendige Heiligung des Lebens, die
praxis pietatis, verschoben zum Gebiet der innerlichen Erlebung der Seele.
Ernsthafte Coccejaner und mystische Voetianer finden einander in Lampe,
der sowohl die schriftmaszige Erklarung des Predigtstoffes in der Linie
der Coccejaner benachdruckt wie auch die erfahrene Anwendung und die
Klassifikationsmethode in der Linie der Voetianer. Diese Klassifikations-
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methode wird bei und nach ihm sogar weiter ausgebaut und systematisiert
mit allen sich daraus ergebenden Folgen.
3. Hiernach leiteten wir eine Untersuchung ein nach der Handhabung der Klassifikationsmethode in den Predigten der einfluszreichtesten Vertreter dieser Strömung, wobei wir die Predigten über die Heidelberger Catechismus als einen eigenen Typus der Predigten runen lieszen.
Aus der Periode vor G. Voetius wird zuerst eine Analyse gegeben
von der Predigt von J. Taffin (1528-1602), der als Vorlaufer dieser
Strömung betrachtet wird. In seiner Predigt "Vermaninghe Tot Liefde
ende Aelmoesse" mit ihrem praktischen Charakter und Akzent auf die
Lebensheiligung wird wohl eine Einteilung gegeben zwischen mehreren
Arten von Reichen und Armen, also mehr eine sozial-ethische als eine
religiös-psychologische Einteilung, aber keine Klassifikationsmethode in
dem von uns umschriebenen Sinne.
Dies ist wohl der Fall bei den Seelandern G.C. Udemans
(1581/2-1649) und W. Teellinck (1579-1629). In Udemans Predigt "Een
Salich Nieuwe-Iaer" sind Spuren anwesend von einem Klassifizieren der
Hörer in obererwahntem Sinn. Die grosze Zasur zwischen wahren
Glaubigen und Unglaubigen wird gezogen. Mund- und Namenchristen
werden umschrieben. Es gibt ebenwohl noch keine Ordnung. Aus Teellincks Predigt "Liefden-dwanck", flankiert durch seine anderen Predigten,
werden mehrere 'Arten von Menschen' vereinzelt und einzeln zugesprochen, obwohl noch ohne Schema.
In den Predigten aus dem Kreise von G. Voetius kommt immermehr
Ordnung in das Rubrizieren und gerichtete Zusprechen der Gemeindemitglieder an beiden Seiten der Zasur. G. Voetius (1589-1676) benachdruckt besonders die Ordnung, von seiner scholastischen Naherungsweise aus, und J.
van Lodenstein (1620-1677) fragt mehr Aufmerksamkeit für das erfahrene
Empfinden, von seinen Wurzeln in der spatmittelalterlichen Mystik aus.
Obgleich wir in der Periode nach Voetius die Klassifikationsmethode
nicht in jeder Predigt in derselben Form finden, überherrscht doch eine
bestimmte Ordnung. In den meisten Predigten von W. a Brakel
(1635-1711) finden wir in groszer Masze eine logische, oder eine
pastoral-psychologische Ordnung beim Klassifizieren an beiden Seiten der
Zasur, nl. in vier, ja fünf Klassen von Unbekehrten und von Kindern
Gottes. B. Smytegelt (1665 -1739) ist einer der geliebtesten Prediger aus
der 'Nadere Reformatie'. Die Anwendung hat bei ihm grosze Aufmerksamkeit, der Buszeton ist schwer, der erfahrungsmaszige Einsatz beherrscht
seine Applikation und das religiös-psychologische Element fehlt nie. Die
Klassifikation hat eine stereotypische Reihenfolge: zuerst werden die Unbekehrten in ihrem unterschiedenen Stand typiert und zugesprochen,
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danach kommen die Bekehrten wie Bekümmerte, Glaubige und mittelbar
und unmittelbar Versicherte an die Reihe. Es ist eine heilsordentliche
Reihenfolge. Christus funktioniert in seinen Predigten mehr in seiner
heilsordentlichen Bedeutung als in seiner heilshistorischen Erlösungsarbeit.
Der Christ in seinem heilsordentlichen Erlebnis bekommt groszen Vorrang.
Smytegelt verwendet besondere Aufmerksamkeit auf die Heuchler unter
den Unbekehrten, die er entdecken will, und auf die Bekümmerten unter
den Bekehrten, die er mit Verstandnis weiter helfen will.
In der Endperiode der 'Nadere Reformatie' treten besonders F.A.
Lampe (1683-1729) und Th. van der Groe( 1705-1784) in den Vordergrund.
Der Erste hat in der Architektur seiner Predigten eine immer zurückkommende Ordnung. Das Systematische dominiert auch in der Handhabung der Klassifikationsmethode: zuerst wird die grosze Zasur gezogen,
danach werden die Unbekehrten naher klassifïziert, was danach auch mit
den Bekehrten geschieht. An der linken Seite der Zasur werden besonders
die sog. Namenchristen breit behandelt; an der rechten Seite besonders die
Zweifier und die Bekümmerten. Die Reihenfolge des Nennens der Bekehrten ist heilsordentlich bestimmt. Lampe warnt kraftig gegen
Heuchlerei und Selbstbetrug. Die Bekümmerten versucht er via Kennzeichen, via Erlebnisse in sichselbst, zu überzeugen, dasz sie dazu gehören.
Seine Predigt ist Kennzeichenpredigt. Zum Schlusz finden wir das Element
der Passivitat in seinem Zuspruch zu Unbekehrten, denen Gottes Zorn
angesagt wird und die darauf gezeigt werden, dasz der Heilige Geist dabei
kommen musz. Bei V. d. Groe ist die Oberschreitung der Zasur genau abgesteckt. Sie geschieht von Gott und Seiner Wahl aus nur durch die erwahlten Sünder mit der Kraft des wahren Gnadenwerks des Geistes. Der Übergang über die Zasur wird an der Seite des Erlebens gekennzeichnet durch
die Kenntnis und das Gefühl, mit Schmerz in allerlei Grad, von eigenem
Mangel und Verdammenswürde. Unter den Unbekehrten faszt V. d. Groe
speziell diejenigen an, die denken drinnen zu sein, aber sich betrügen. Weiter
zeichnet er, obwohl nicht in jeder Predigt gleich breit und alle zusammen, die
wohllüstigen Menschen, die Vernunftchristen, die bürgerlichen Kirchenmitglieder, die Ruhigen in Sion, die Arbeitsheiligen, die Unbuszfertigen,
die weltlich Gesinnten, die Fast-glaubigen und die Unbesorgten. Rechts von
der Zasur fin den wir die Anfanger, die ihre Sünden schon tiefer sehen lernen,
wonach sie zu Christo fliehen und Zufluchtnehmer zu Ihm werden. Zum
Schlusz glauben sie Ihm, umarmen Ihn als geforderte oder versicherte Christen. Das Element der Passivitat farbt seine Rede zu den Unbekehrten. Für die
Bekehrten werden die Klassen mit heilsordentlicher und logischer Reihenfolge abgesteckt als die verschiedenen Stationen, an denen man vorbei gehen
musz um weiterzukommen.
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Hiernach haben wir das Gefundene gesammelt und die Klassifikationsmethode nach seiner formellen Seite auseinandergesetzt. Es gibt einen deutlichen Wachstumprozesz, der ausgeht in einen systematischen Aufbau und in
eine Reihenfolge. Die Klassifikationsmethode kommt nicht bei allen Predigern in jeder Predigt auf dieselbe Art und Weise in derselben Form vor.
Erst nach Smytegelt, speziell bei Lampe und V. d. Groe, wird die Klassifikationsmethode dominierend und zu einer eigenen Predigtmethode. Das stellt
uns für die Frage: Welche in jener Zeit wirkenden oder an dieser Bewegung
inharenten Fakten haben die Auswirkung der Klassifikationsmethode stimuliert? In einem Formaspekt besteht grosze Einigkeit, nl. im Anbringen
der sog. kardinalen Zasur zwischen den Unwiedergeborenen und Wiedergeborenen. Je weiter man chronologisch von der Reformation absteht, je
gröszer die Zahl der Hörer an der linken Seite der Zasur wird, je mehr man
diese anspricht, zur Einkehr, Ehrlichkeit und Arbeitsamkeit mahnt; und je
mehr auszergewöhnlich die Bekehrten rechts werden, desto weniger Raum
verwendet man an sie. Die Überschreitung der Zasur wird durch Wiedergeburt markiert als grundsatzliche Lebensumsetzung und als kraftiges Werk
des Heiligen Geistes, die von Gott empfangen werden kann im Weg der
Mittel, woran der Mensch aber selbst weiter nichts machen kann und welche
die Erwahlten jedenfalls vor dem Sterben mitmachen. Auch gibt es eine
grosze Verschiedenheit von Klassen an beiden Seiten der Zasur, wobei der
eine Prediger diese benachdruckt und der andere jene Klasse. Besonders links
ist die Variation am gröszten; rechts entsteht immer deutlicher eine Einteilung in drei Gruppen nl. die Bekümmerten, Glaubigen und Versicherten,
die mittelbar und unmittelbar versichert sein können. Bei Teellinck und A.
Brakel bekommen diejenigen, die fast vor der Zasur stehen, die 'willige und
lehrsame' Christen, die 'Suchenden', besondere Aufmerksamkeit: sie
brauchen einen letzten Stosz und werden gerufen das Herz an Jesus zu überreichen. Bei Smytegelt haben die Bekümmerten, die Wankelmütigen, seine
Liebe. Er will sie aus pastoralen Gründen und mit Takt weiterbringen. Bei
V.d. Groe und Lampe mussen besonders die Heuchler es in den Entdeckungen ertragen. Allmahlich gibt es eine Schematisierung des Ganzen der
Klassen. Das Prinzip der Ordnung und Reihenfolge beherrscht immer mehr
die Klassifikationsmethode. Zuerst werden immer die Unbekehrten in
Graden von entfernt zu sein von Heil, von der Verhartung in den Sünden
genannt, danach die Bekehrten als die Bekümmerten, dann als die mehr
Geübten und zum Schlusz als die Versicherten. Bei Lampe und V. d. Groe
wird die Klassifikationsmethode heilsordentlich in der Predigt eingebaut: es
wird ein Sollen, eine göttliche Reihenfolge der Arbeit des Geistes. Diese
Ordnung ist zuerst Sündenerkenntniss(-gefühl), dann Niedergeschlagenheit
für Gott, Kummer um Seelenheil; danach Flucht zu Christo, die erst nun not-
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wendig, passend und liebenswert wird; dann kann der Glaube in Christo
wachsen nach Versicherung und Heiligung. So wird endgültig die spontan
und pastoral gestellte Klassifikationsmethode untergeordnet an und in
Dienst genommen von der scholastisch-aufgezogenen dogmatischen Heilsordnung. Dies gibt an die Klassifikationsmethode ein gesetzliches Erstarren.
Die Frage klemmt, wie die Sache homiletisch liegt.
Nach J. Hartog entspricht die Praxis der Theorie nicht. So sollte die
Klassifikationsmethode nicht von der homiletischen Besinnung aus in die
Predigten gekommen sein. Nach T. Hoekstra gibt es eine Entwicklungslinie in
der homiletischen Besinnung von der Genera von A. Hyperius über die Usus
von J. Hoornbeek zu den Classes von F.A. Lampe in der Applikation, der die
Usus untergeordnet sind. Ist dies alles gut geschildert? Durch eine Analyse
der wichtigsten homiletischen Handbücher aus jener Zeit geben wir eine Antwort.
Hyperius, der als Erste eine systematische reformatorische Homiletik
gab, steil te eine Genera-lehre auf, in der er die Beziehung zwischen dem
Predigtstoffe und der Gemeinde in ihren verschiedenen Situationen als
wichtig für die Predigt achtet. Diese Genera sind eine explikative Kategorie
und sind auf die Predigttexte angewendet, aber mit Bezug auf die Gemeindemitglieder. Durch die Genera-lehre ist jedenfalls die Situation der Gemeindemitglieder innerhalb der Aufmerksamkeit der Homiletik und des
Predigers gekommen. Hoornbeek, der hier eine erste, völlig reformierte
Homiletik gab, stellt zwischen der Explikation und der Applikation das
Dokumentum als das Dogmatische, aus dem Text abgeleitet. Durch die
Usus werden die Dokumenta angewendet auf allerlei Gewissensfalle der
Hörer. In den Usus bekommen die Signa, die Kennzeichen unseres geistlichen Standes, eine besondere Stelle, obwohl sie mit groszer Vorsicht
hantiert werden mussen. Durch die Dokumenta einzuschieben zwischen
Explikation und Applikation werden diese zwei fast zu selbstandigen
Gröszen. Haben bei Hyperius die Genera eine Stelle in der Behandlung des
Predigtstoffes, bei Hoornbeek bekommen die Usus, die mit Hyperius'
Genera ahnlich sind, eine Funktion in der Applikation und stehen im
Zusammenhang mit der Status Auditorum. So haben die Einteilungen i.c.
die Unterscheidungen sich versetzt von der Explikation des Textes und
seiner Erklarung zur Applikation, zu den Hörern und ihrer Situationen. Bei
Lampe erscheint neben der Genera der Textworte und der Usus Dokumenti die Applikation als die Seele der Predigt. Die Applicatio theoretica
kommt aus dem Dokumentum empor; die Applicatio practica ist gerichtet
auf die Status et Classes Auditorum und durchlauft eine feste Reihenfolge,
weil zuerst die Unwiedergeborenen angeredet werden mussen mit einem
Tadel und einem Ansporn und danach die Wiedergeborenen mit Gratu-
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latio, Reprehensio, Hortatio et Consolatio. Lampe ist Vorkampfer der
'unterscheidentlichen' Predigt. An dieser Applikation auf Klassen und
Status Auditorum werden die Genera und die Usus untergeordnet. Die
Klassifikationsmethode, praktisch angewendet durch die Voetianer, findet
seinen wissenschaftlich-verantwortlichen Niederschlag in Lampes Homiletik. Wir mussen J. Hartogs Auffassung als richtig anerkennen. Weiter kann
man eine chronologische Entwicklung konstatieren von der Genera aus via
die Usus zu den Klassen, aber das ist keine logische Entwicklung. Dies
könnte noch wohl gelten von der Progression von den Genera zu den Usus,
weil Hoornbeek die Genera des Predigtstoffes umstellt in denselben Usus
der Anwendung des Dokumentums auf die Hörer, aber es gilt nicht von
der Progression von den Usus zu den Klassen, denn bei Lampe werden die
Usus angewendet auf die Status et Classes Auditorum, die zuvor dargestellt
sind. Die Auffassung von T. Hoekstra können wir nicht akzeptieren.
4.Nach dieser Analyse wird um somehr die Frage nach der Herkunft
der Klassifikationsmethode innerhalb der Predigt der 'Nadere Reformatie'
dringend. Von zwei Seiten wurde die 'Nadere Reformatie' zum Operieren
mit der Klassifikationsmethode gedrangt. An erster Stelle von einer neoscholastischen Naherungsmethode in der Theologie aus und zwar in der
Verarbeitung der Bibeltexte. Diese Methode hat ihre Wurzel in der nachreformatorischen Orthodoxie, die ganz besonders handelt um eine allgemeine Konsolidierung der Arbeit der Reformatoren, welche eine Sache
einer Formgebung wird als ein formelles gnoseologisches und methodologisches Problem. Die heftige Polemik zwang zu scharfer Formulierung, zu
deuthchen Definitionen, schlüssiger Beweisführung, haarscharfen Distinktionen, mit einem Wort zu einer systematischen Auseinandersetzung der
rechten Lehre der Schriften, wie man diese in den Konfessionen festgelegt
hatte. Man benutzte dazu die allgemein übliche Wissenschaftsmethode, die
damals bestimmt war durch den aristotelischen Wissenschaftsbegriff wie
diese im Mittelalter modifiziert war. Die neo-scholastische Behandlungsmethode pragte auch die Formgebung der Schrifterklarung und Predigt
innerhalb der Kreisen der Voetianer, die nach Vorgang ihres Lehrmeisters
Voetius diese Methode vollauf verwendeten. Eine der Eigenschaften der
aristotelisch-scholastischen Naherungsmethode ist der Prozesz der Objektivierung durch Abstraktion und Logisierung, wodurch die richtigen Kenntnisse entstehen würden. Angewendet auf dem Gebrauch der Bibel leitete
dies zu den folgenden Konsequenzen: a. Aus der Bibel wurde auf
schoiastisch-verantwortete Weise und in scholastischer Formgebung ein
System der kirchlichen Lehre festgelegt. b.An dieser Lehre wird in der
Zukunft die Erklarung der Bibel normiert. Die dogmatische Besinnung
verliert ihre Dienstgestalt und eine dogmatisch aufgestellte Heilsordnung
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fïng an zu funktionieren als hermeneutischer Grundsatz in Schrifterklarung
und -anwendung. c.Es gab eine Teilung der reformatorischen Verschlingen
Gottes Versprechen und menschlich glaubiges Akzeptieren, der Explikation und Applikation. Der pronobis-Charakter, die 'Zugehörigkeit' des
konkreten Menschen verschwindet mehr und mehr aus dem göttlichen
Reden der Offenbarung und wird eingetauscht für eine allgemeine Seinskategorie mit als objektivierten Gröszen: Gott und Mensch. d. In der
Orthodoxie richtete man mit der scholastischen Naherungsmethode die
Aufmerksamkeit besonders auf die erste Grösze, zu einer Anatomisierung
der Offenbarungswahrheit, wahrend die 'Nadere Reformatie' dies kompensierte durch dasselbe zu machen mit der zweiten Kategorie im Isolierungsprozesz, zur Anatomisierung des inneren Erfahrens und empfïndlichen
Reagierens auf die Heilsoffenbarung. Die Prediger der 'Nadere Reformatie'
werden darum Anatomiker des menschlichen Herzens genannt.
Dies alles wird noch mehr zugespitzt durch die Kontroversen
zwischen J. Coccejus und G. Voetius. Der Erste will besonders das eigene
Sprechen der Schriften benachdrucken und leitet von einer prophetischheilshistorischer Erklarung aus seine Foederaltheologie und Typologie ab.
Aber das fragte soviel Zeit in der Predigt der Coccejaner, dasz nicht viel
Raum für die sog. Anwendung übrigblieb. Die Korrektion der Voetianer
darauf griff nicht zur totalisierenden Auffassung der Reformation zurück,
sondern vergröszerte die Isolierung durch ihr Akzent auf die zweite
Grösze im Isolierungsprozesz. Dies alles findet seine Synthese in Lampe.
Die Klassifikationsmethode ist also deutlich durch die Scholastik beeinfluszt
worden.
Aber jetzt zeigt es sich, dasz ein durchgeführtes scholastisches System
eine mystische Aufwellung ais Gegenstück mitführt. Vom Mittelalter aus
bricht der mystische Strom der Religion wieder mit Kraft durch und
bekommt besonders in der 'Nadere Reformatie' genügend Honorierung.
Man sah das als die geistliche Konsequenz der Reformation. Es gibt ein
Durchdringen ins Gebiet der christlichen Mystik, aber mit der scholastischen Naherungsmethode. Neben der Erfahrung unterscheidet man die
mystische Meditation und Kontemplation, die 'Spitze' genannt. Das
mystische Leben wird in allen ihren 'Felden', in ihrer Intro- und Theospektion, in ihren Staaten und Standen, ihren Gestalten und Miszgestalten
analysiert und klassifiziert. An der Spitze dieses Prozesses finden wir die
Klassifikationsmethode innerhalb der Predigt der 'Nadere Reformatie'. Die
religiösen Erfahrenen werden unterschieden in der Reihenfolge der zu
sichselbst Eingekehrten, der hin und her Geschlenderten, der Bekümmerten, der Geübten, der Bestatigten, der mittelbar und unmittelbar Versicher-
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ten und der mit Christo, dem Brautigam, Vereinigten. Auch das innere
'Keller'-Leben der Unbekehrten wird zergliedert und eingeteilt.
So erscheint die Klassifikationsmethode an der Spitze von zwei
Einflüsse, zwei Strörnungen, nl. der Scholastik und der Mystik.
Weiter wird deutlich, dasz die Klassifikationsmethode biblisch
motiviert wird. Man spricht von der 'unterscheidenen Predigtweise' und
von 'geistlicher Schneidekunft' und sieht dies als eine notwendige Forderung Gottes für alle Predigt. Es gibt auch eine konfessionelle Motivierung, in der man verweist auf die Heid.Cat., Fr. und Antw.32, auf das
Bekenntnis von Erwahlung und Ablehnung und die Dreiteilung der Heid.
Cat. als eine Erlebungsordnung. In der pastoralen Motivierung liegt eine
Kombination der Aspekten: man spricht in der Volkskirche, für die
'gemischte Menge der Leute' von denen man nicht denken kann, dasz sie
alle echte Kinder Gottes sind, was die Praxis wohl bestatigt; in der Predigt
wird weiter ein Stück öffentliches Pastorat geübt weil man in der Woche
wegen zu groszer Gemeinden keine ausführliche Seelsorge aufbauen
kann. Die bei J. v. d. Honert genannte praktische Motivierung der
'peupelziekte' — ein Nachgeben am Wunsch der Heuchler um soviel wie
möglich 'Arten der Menschen' zu behandeln — kann wissenschaftlich nicht
verifiziert werden.
Sind nun in der Geschichte der Predigt parallele Erscheinungen auf
zu decken?
Der einigermaszen an der Gnostik verwandte Prediger Origenes (ca.
185-254) kommt von seinem dreifaltigen Schriftsinn aus zu einer Einteilung der Hörer in gemeinen Christen (similes), willigen Christen (progressi), und zu der Vollkommenheit sich ausdehnenden Christen (perfecti).
Doch ist diese Einteilung, analog dem Verstehen der Schriften, anders als
die Klassifïkation der 'Nadere Reformatie', welche gepfropft ist auf das
Erleben des Schriftinhalts, das ihre mystische 'Spitze' hat in der empfindlichen Vereinigung mit dem Brautigam, was weiter reicht als jedes Verstehen
der Schriften.
J. Tauler kennt die psychologische Einteilung der 'anhebende, zunemende und volkommene lute' alsdiedreiinharentenEntwicklungsstufen
innerhalb ganz desselben Menschen. Diese Einteilung ist anders als die der
Klassifikationsmethode, die nicht handelt um Wirkungen der Seelenkrafte, sondern um 'Staaten und Stande' der Seele.
M. Luther stellt die Bezogenheit des eschatologischen Geschehens in
Christo mit unserer Existenz in dem Conformitas-Gedanken, bei dem die
Zasur eine dynamische Entscheidung ist, die sich von Victoria Christi aus
durch das gepredigte Wort vollzieht im Bollwerk des Teufels in der Welt,
der Kirche und jedem Menschenherzen. Doch ist die Conformitas kein
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Prozesz der Stadia oder Klassen, die ein Mensch mehr oder weniger systematisch durchlauft um Teil zu bekommen ans volle Heil, aber ein wirkliches
und existentielies Mitgehen mit Christo in seinem Siegersgang. Diese Conformitas geschieht im Glauben.
Die Puritaner unterscheiden Buchstabe und Geist, Explicatio und
Applicatio und stellen von der Notwendigkeit der 'conversion and
renewal' aus die Zasur zwischen Bekehrten und Unbekehrten, die als
derartig und beziehungsweise angesprochen werden, aber eine ausgewirkte Klassifikationsmethode fanden wir bei ihnen nicht. Wohl sind die
Prediger der 'Nadere Reformatie', kongenial an die Puritaner, beim Anfang des Klassifizierens von ihnen stimuliert ihre Klassifikationsmethode auszubauen.
Die 'Nadere Reformatie' gibt in der Klassifikationsmethode eine
eigene Antwort auf eine Problematik, die immer Antwort fragt von den
Predigern in allen Zeiten nl. wie die Erlösung Christi sich im Leben der
Menschen realisiert, welche Funktion die Predigt dabei hat und ob der Weg
dieser Realisation einen Unterteil der Verkündigung bildet und in welcher
Form.
Die Klassifikationsmethode in der Predigt der 'Nadere Reformatie'
hat Nachahmer gehabt. Nicht unter den Predigern aus dem (deutschen)
lutherischen Pietismus, obwohl sie empfindlich und gerade ins Gesicht
predigten und rechtneten mit der konkreten Situation der Hörer, mit der
'jeweiligen Beschaffenheit der Hörer', aber diese Hörer werden nicht
anders eingeteilt wie in Wiedergeborene und Nichtwiedergeborene,
welche resp. gerufen werden zu einem zeugenden und dienenden Leben
und zur Bekehrung.
Anfanglich fin de t man Nachahmung der Klassifikationsmethode
unter vielen Predigern der 'Afscheiding' oder der 'Christelijke Gereformeerde Kerken'. Spater wird ihre Anzahl geringer und orientieren die
Prediger sich mehr und mehr auf Kalvin. Innerhalb der 'Gereformeerde
Bond in de Hervormde Kerk' finden wir eine mehr direkte und weitere
Fortsetzung der Predigtweise der 'Nadere Reformatie'. In den Kreisen der
'Gereformeerde Gemeenten' und der 'Oud-Gereformeerden' zeigt sich
sogar eine Verfeinerung der Klassifikationsmethode. In der Bekehrung,
dem Oberschreiten der prinzipiellen Zasur, liegt der Anfang des Weges,
woraus jede Seele standiich durch Einleben der Hauptstande, nl. Elend,
Erlösung und Dankbarkeit, die staatliche Reihenfolge entdeckt des Rufes,
der Rechtfertigung und der Heiligung, was die 'vertikale' Linie genannt
wird. Die Rechtfertigung ist aufs neue ein Kernpunkt, denn hier bekommt
die Seele Licht über den ganzen Weg nach hinten, bis in die ewige Ratent-
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scheidung Gottes, und nach vorne, zurückgebracht in das Herz und aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes.
5.Im nachsten Kapitel werden sieben Komponenten des Funktionierens der Klassifikationsmethode innerhalb der Predigt der 'Nadere
Reformatie' umschrieben.
Dort ist die Relation der Predigt mit der Zeit, in der sie stattfand,
eine Zeit mit einer anthropozentrisch-individualistischen Kulturtendenz,
die den Menschen als Gelehrten und Frommen in das Zentrum des
Interesses drang und Scholastik und Mystik kombinierte. Weiter gibt es die
Relation des Textes, der verkündigt werden musz, mit der horenden
Gemeinde, weil die Predigt ad hominem geschieht. Dies bringt uns zur
Relation einer sog. objektiven, gegenstandlichen Schriftverkündigung des
Heils Gottes in Christo und des sog. subjektiven, einschlagigen Erlebens
desjenigen was verkündigt ist, was auch in der Predigt dargestellt werden
soll. An vierter Stelle gibt es die Problematik der Durchwirkung der
Gnade Gottes in der menschlichen Existenz und der Wiedergabe davon in
der Predigt. Innerhalb dieses Zusammenhanges musz man auch nachdenken über die geistliche Führung, die diversen Gemeindemitgliedern gegeben
werden musz. Dafür musz man die Lage, Staat und Stand der Menschen kennen und entweiche man eine Einteilungsordnung nicht. Diese Ordnungzeigt
sich auch bei der Relation des Gesetzes und Evangeliums in der Verkündigung. Die 'Nadere Reformatie' nahmfolgende Reihenfolge an: erst das
Gesetz zur Entdeckung und danach das Evangelium zur Tröstung. Das
Ordnungsprinzip kommt auch in die in der nach-reformatorischenDogmatik
aufgestellte Heilsordnung zu den Predigern der 'Nadere Reformatie', die
diese Heilsordnung mit ihrer Klassifikationsmethode in der Predigt einbauten.
Das theologisch-homiletisches Problem des Gebrauches der Klassifikationsmethode ist jetzt kurz zusammengefaszt: Die Prediger der 'Nadere
Reformatie' nehmen dasjenige was der Mensch von der Wahrheit Gottes
erfahrt und erlebt in einem bestimmten Schema und einer festen Ordnung als
legitiëmen Teil in der Predigt auf.
6.Im letzten Kapitel sind wir zu einer Beurteilung gekommen. Wir
achten zuerst auf das Urteil von J. v.d. Honert T.HLzn. in 'De Mensch in
Christus', 1749. Seine meisten Bedenken gegen die Klassifikationsmethode
sind praktischer Art: man kann in einer Predigt nicht alle Artenund Klassen
behandeln, weil die Zeit fehlt. Er hat zwei prinzipielle Bedenken: Die Klassifikationsmethode ist nicht biblisch, nicht reformiert, etwas Neues, und sieht
die Totalitat der Gemeinde nicht recht, dadurch dasz sie sie einteilt in
mehrere Gruppen. Auch D. v.d. Keessel protestierte in 'De vastgestelde Leer
en Praktijk', 1749/50, gegen die Methode des beziehungsweisen Predigens,
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weil die Prediger damit die Ehre der Menschen suchen, das speziell Individuelle in jedem Glaubensleben ignorieren usw. Aber vor allemhat er Bedenken gegen die separatistischen Tendenzen, die seiner Meinung nach gegen
Schrift und Bekenntnis sind, weil diese die Gemeinde als Ganzes zusprechen
und die Mitglieder 'sachlich' unterscheiden, d.h. nach ihrem Glauben und
Unglauben.
Es gibt auch heutzutage Gegner der Klassifikationsmethode, wie K.
Dijk, die hier eine falsche Mystik sieht, und D. van Dijk, die hier eine
Volkskircheidee sieht, und A. v.d. Meiden und C. Graafland, die das
Anthropozentrische der Klassifikationsmethode ablehnen, weil so der
Mensch und seine Seelenerfahrungen statt der Versprechungen des Evangeliums in den Vordergrund treten, und W. Balke u.a., die hier einen Versuch
entdecken Scholastik und Mystik zu kombinieren.
Die Vertreter der Klassifikationsmethode oder einiger Aspekten
dieser Methode, wie das Klassifizieren und Rubrizieren der Hörer, die
beziehungsweise Predigt und die Kennzeichenpredigt, halten es für notwendig, dasz alle biblische und reformierte Predigt beziehungsweise Predigt
und Kennzeichenpredigt ist. Wohl werden einige Versicherungen angebracht: Man soll achten auf Monotonie in der Anwendung und beim Zusprechen der Hörer (T. Hoekstra); das Predigen darf nicht nur bestehen aus
dem Beschreiben der Gestalten und Kennzeichen (C.N. Impeta und A.A. van
Ruler); man soll nicht in je der Predigt immer dieselben Unterscheidungen
nennen (T. Hoekstra und A.A. van Ruler); Warnungszeichen werden gesetzt bei dem Schematischen, dem Reihenfolglichen oder auch wohl bei
dem Gesetzlichen im Geben einer festen Skala der Arten der Menschen
(A.A. van Ruler).
Im allgemeinen kann gesagt werden, dasz Gegner und Vertreter darüber einig sind, dasz die grosze Zasur gezogen werden musz in allem biblischen, reformierten Predigen, weil die Bibel und das Bekenntnis diese Zasur
deutlich stellen. Die Parteien gehen auseinander bei der Frage, ob die Menschen an beiden Seiten dieser Zasur weiter eingeteut und zergliedert werden
mussen via ein feststehendes Schema, via eine ausbalanzierte Klassifikationsmethode mit zugehörigen Seelenzergliederung und Kennzeichen.
Um zu einem eigenen Urteil zu kommen, steilten wir zwei Kriteria nl.
ist die Klassifikationsmethode kalvinistisch-reformatorisch und biblisch zu
nennen?
Bei einer homiletischen Vergleichung zwischen der Predigt der Reformation und der 'Nadere Reformatie' zeigt sich ein wesentlicher Unterschied. Gegenüber einer dürren menschlich-strukturierten Klassifizierung
der Hörer in Wiedergeborenen und Unwiedergeborenen mit allen ihrenUnter
teilungen steht bei Kalvin eine lebendige, Schriftgebundene Totalisierung
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des Glaubens und Unglaubens in allen ihren Variationen als Reaktion auf
und Auswirkung einer direkt-gerichteten Predigt der Versprechungen. Nur
via wesensfremde Einflüsse konnte die Predigt Kalvins werden was sie war
in der 'Nadere Reformatie' nl eine Predigt mit einer starken Trennung und
Abstrahierung der Erklarung und Anwendung, mit deutlicher beschreibender Weise der Wiedergabe der Heilsoffenbarung, mit einer Zuspitzung auf
die Schaustellung der Wege und der Gestalten und Miszgestalten der Wiedergeborenen und Unwiedergeborenen und mit einer systematisch geordneten
und aufgezogenen Klassifikation der Hörer nach einem heilsordentlich eingebauten Schema.
Es ist gerade diese in der Predigt der Reformation und besonders bei
Kalvin signalierte Totalisierung, welche so ganz und gar biblisch ist. Diese
Totalisierung stellt das biblische Zeugnis in bezug auf das Evangelium, das
Reagieren darauf im Glauben und Unglauben, das Verhaltnis des Gesetzes
und Evangeliums innerhalb derselben Heilsoffenbarung, die Anrede der
Gemeinde in was sie Haupt vor Haupt ist nl. die Bundesgemeinde Gottes.
Von dieser biblischen Totalisierung aus stehen wir kritisch gegenüber
einigen Kernaspekten des Gebrauches der Klassifikationsmethode in der
Predigt der 'Nadere Reformatie', wie: die (Unter)scheidung der Erklarung
und Anwendung; das Predigen des Christen in allen seinen (Misz)gestalten
statt Christi in allen Versprechungen des Evangeliums; das Zurückwerfen
des Menschen zur Erwerbung der Heilsgewiszheit auf Kennzeichen, d.h.
Gründe in sichselbst; das separatistische Aufsplitzen der Gemeinde in allerlei
Gruppen, welche untereinander auch wieder graduell auseinandergehen; die
scholastische Systematisierung, worin eine Rationalisierung, Depersonalisierung und eine Erstarrung in der Predigt sich zeigten; und die Pratention als
ware dies die einzig rechte Predigtmethode für alle Zeiten.
Am Ende unseres Studiums machen wir den Erfolg brauchbar für eine
nahere Typisierungder Be wegung der 'Nadere Re formatie'. Es zeigt sich dasz sie
keine weitere Auswirkung der Reformation ist, sondern zu wurzeln in der spatmittelalterliche Scholastik und Mystik; sie musz gesehen werden als eine
Reaktion auf die Orthodoxie ohne deren Grundpatrone abgelehnt zuhaben,
im Gegenteil diese übernommen und erganzt zu haben. An zweiter Stelle
hilft unsere Untersuchung uns Distanz zu nehmen von der Defïnition der
rechten reformierten Predigt als ware sie Erklarung und Anwendung des
Wortes Gottes. Es ist besser zu reden von der Verkündigung des lebendigen
Wortes Gottes an seine Bundesgemeinde mit dem Aufruf zum Glauben und
zur Bekehrung und mit der geistlichen Führung für diejenigen, die in den
Situationen ihrer Zeit glauben. In Bezug auf die weitere Besinnung auf die
fundamentale Punkte einer reformatorischen Predigt und auf die nahere
Platzbestimmung in der Frage nach dem kommunikativen und dialogischen
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Aspekte der Predigt wird das Folgende aufs Tapet gebracht: Ohne seinen
Ausgangspunkt zu nehmen in der geistlichèn Einstellung der Hörer gegenüber dem Evangelium der Erlösung Gottes in Christo, lasse man die Relation mit dem Glaubens- und Unglaubensverhaltnis nicht weg aus seiner Predigt. Von den Versprechungen Gottes aus rufe man jedermann, der hort zum
Glauben in Christo, wahrend man berücksichtigen soll auf diejenigen, die den
Retter im Glauben annehmen und diejenigen, die Ihn im Unglauben ablehnen. Der Prediger hüte sich vor Rationalisierung des wunderbaren Werkes des
Heiligen Geistes, dem es gefallt durch die Torheit der Predigt Sünder zu
Christo zu führen, damit das Erlebnis in der Predigt ihre Spontaneitat und
Kreativitat niemals verliere.

Summary
A study concerning the preaching is of current interest, since to-day
the sermon is in Ml discussion, a central aspect in which is: does the
preached World still reach the people and does it have any effect on
human life. This is the communication-problem of the preaching. With
this, it is thought, the sermon's right to exist and its credibility is linked
up.
In the Nadere Reformatie a clear answer is given to this problem by
means of the method of classification, by which we understand the more or
less systematic division of the audience in all kinds of classes, that is: their
conditions and states.
Also this study is of great importance for the description of the
history of preaching in the Netherlands. Further our investigation may
contribute to a further definition of the Nadere Reformatie.
To corr.e to a general characterization of the preaching of the
Nadere Reformatie, we made a logitudinat division and a cross-section.
1 .First of all we showed, how from the reformational movements of
the late Middle Ages the sermon came into prominence. To this contributed in our country the popular preacher Geert Groote, the leader of
the Brethren of the Common Life, and Brugman, a representative of
late-medieval mysticism. The first stressed the renewal of the degenerated
lives of the faithful, the second invited attention for the experience of the
mystic relation of the soul with God.
From the movement of the national-reformed and the anabaptists
not only the life of the laity and the clergy was criticized in the sermons,
but especially the doctrine and the institute of the Roman Catholic
Church.
Gradually the reformational preaching proper breaks through. At
first with independent figures, as J. Pistorius and A. Merual, later also with
pure calvinist preachers in the South and North of the Netherlands,
particularly with P. Brully, G. de Bres, P. Dathenus a.o. This break-through
spreads among the mass of the people by means of the hedge-sermons,
which, being of a biblical-reformational nature, rejected the roman-catholic
errors and pointed out the way of justification through faith in Christ.
When the hedge-sermons were stopped by the iconoclasm and by
banning-posters, the problem of building-up of the underground parish and
the necessary training of the clergymen became urgent. Through the
trainings the preaching in the now better organized gatherings of the congregations becomes theologically justified, exegetically of a higher Standard, b':i:
also more polemically-dogmatically coloured. Theological controversies on
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various points of detail of exegesis, dogmatics and ethics are taken to the
pulpit and the people. The sermons were fïlled with scholastic methods of
discourse and disputation. Thus the orthodox sermon had made its entrance.
By its side and opposite it the preaching of the Nadere Reformatie
appeared, in which a pure life and the inner experience of the soul, which
for a long time had been neglected, were clearly stressed. Therefore the
preaching of the Nadere Reformation cannot be clearly understood if it is
not seen in its relation to and as an reaction to the preaching of the
Orthodoxy.
2.In order to define the singular nature of the preaching of the
Nadere Reformatie we set it over against the preaching of contemporary
movements, as the preaching of the Mennonites, Lutherans, Remonstrants,
the Walloons and the Coccejans, particularly the 'green' and 'serious'
Coccejans. With this preaching it appears to have the following elements in
common: a great length, showing off their knowledge, excessive analyzing
and schematising of the subject-matter of the sermon, a polemic character
and a tendency to allegorize. In this respect it is a true child of its time.
In comparison with the preaching of the Coccejans its singular
nature is even more conspicuous. The Coccejans wanted an exegesis
according to the rules of the Holy Writ itself; so: from the point of view of
redemptive history or federal theology with an outcome in often farfetched typology. They dissociated themselves from the scholastic way of
analyzing the in tention of Holy Writ and the situations of the audience. They
had little room for the so-called application. The sermon was a merely
scientific treatment of the text. This changed among the 'serious' Coccejans,
bringing them close to the Voetians.
The Voetians are the true representatives of the movement of the
Nadere Reformatie, which had set in before G. Voetius. The scholastic
anatomizing, which survived from the Middle Ages through the Orthodoxy,
was incorporated by them in the sermon, particularly in the application
with its many distinctions. A severe penitential tone against the decadence
of morals, the inner knowledge of the spiritual state of the soul, the
religious-psychological insight and the correlative method of classification
characterize the extensive application. Gradually the attention is shifted
from the necessary sanctification of life, the praxis pietatis, to the field of
the inner experience of the soul.
'Serious' Coccejans and mystic Voetians find each other in Lampe,
who stresses both the scriptural explanation of the subject-matter of the
sermon along the lines of the Coccejans and the pietistical application and
the classification-method along the lines of the Voetians. He and Th. v.d.
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Groe even extend, systematize this method of classification with all the
results manifest afterwards.
3.Hereafter we investigate the handling of the classification-method
in the sermons of the most significant representatives of this movement,
leaving out of consideration those on the Heidelberg Catechism as being a
singular type.
Of the period before Voetius an analysis is given of the preaching of
J. Taffïn (1528 -1602), who is considered a precursor of the movement.
In his sermon Vermaninghe Tot Liefde ende Aelmoesse, with its practical
character and stress on the sanctification of life, a division is made
between various kinds of rich and poor, a more social-ethical than a
religious-psychological division, but the method of classification in our
sense is not found.
This is the case with the Zealanders G.C. Udemans (1581/2 -1649)
and W. Teellinck (1579-1629). In Udemans' sermon Een Salich NieuwIaer there are traces of a classification cf the audience in the meaning
mentioned before. The great caesura between true believers and non-believers is drawn. A description is given of 'mouth-christians' and nominal
christians. However, there is not yet a systematic arrangement. In Teellinck's
sermon Liefdendwanck, surrounded by his other sermons, he addresses his
'kinds of people' separately, but it is still done without a clear scheme.
More and more order in rubricating and appropriately addressing the
parishioners on either side of the caesure is found in the sermons of the
circle of Voetius. G. Voetius (1589-1676) especially emphasizes the
arrangement from his scholastic way, and from his roots in latemedieval mysticism, J. van Lodenstein (1620 -1677) demands more attention for the pietistic experience.
Although in the period after Voetius we do not find the classification-method in the same form in each sermon, yet a certain arrangement
prevails. To a large extent we find in most of W. a Brakel's sermons
(1635 -1711) a logic rather than a pastoral-psychologic arrangement in his
classification of the audience on either side of the caesura, namely in four,
even five classes of unconverted and children of God. B. Smytegelt
(1665 -1739) is a very favourite preacher of the Nadere Reformatie. He
pays much attention to the application; the penitential tone is severe;his
pietistic tendency dominates his application and the religious psychological element is never absent. In classifying he maintains a stereotyped
sequence: first the unconverted in their distin et state are characterized and
addressed, then the converted, such as those who are concerned, believing,
directly and indirectly assured, are treated. It is a redemptive order. Our
Lord Christ functions more in his redemptive-order significance than in his
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redemptive-historical work of salvation. Priority is given to the christian in
his redemptive-order experience. Smytegelt pays special attention to the
hypocrites among the unconverted whom he wants to bring to discovery,
and to the concerned among the converted, whom he understands and
helps on.
In the fïnal phase of the Nadere Reformatie F.A. Lampe
(1683-1729) and Th. van der Groe (1705-1784) are mentioned. The first
shows in the architecture of his sermons an explicit, recurrent sequence.
This systematic procedure dominates also the handling of the classification-method: first the great caesura is made, then the unconverted are
further classified, which next is done with the converted. On the left side
mainly the so-called nominal christians are widely approached; on the right
side mainly the doubters and the concerned. The sequence of naming the
converted is fixed in accordance with the ordo salutis. Lampe powerfully
warns against hypocrisy and self-delusion. The concerned he tries to
convince by means of marks, by means of experiences in themselves, that
they belong to the converted and therefore his preaching is called 'markspreaching'. Finally we find the element of passivity in his address to the
unconverted to whom God's wrath is announced and to whom the necessity of the Holy Spirit is pointed out. By V.d. Groe the crossing of the
caesura is precisely demarcated. It takes place on God's initiative in his election and is only accomplished by the elect by means of the power of the true
gracious work of the Spirit. On the side of the inner experience the
crossing is characterized by coming to feel and accept with dismay,
in all degrees, one's deprivation and damnableness. Of the unconverted
V.d. Groe approaches especially those who think they have made it but
who deceive themselves. Although not in every sermon at equal length and
all together, he sketches the lascivious people, the christians by reason, the
middle-class church-members, those that are at ease in Zion, the legalists,
the impenitent, the wordly-minded, the almost-believing and the unconcerned. On the right side of the caesura we find the very beginners, who more
and more come to see their sins. Then they discover Christ and take their
refuge in Him. Finally they believe in Him, embrace Him and become advanced or assured christians. The element of passivity colours his address to
the unconverted. For the converted the classes are demarcated in redemptive
and logical orders as the stations along which one has to travel in order to
progress.
Further we have brought together the main data and mapped out
the classification-method as to its formal aspect. One can ascertain an
obvious evolution resulting in a systematic construction and sequence. The
classification-method does not occur in every sermon in the same way and
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in the same form. Only after Smytegelt and especially with Lampe and
V.d. Groe it becomes dominant and a method of preaching in its own
right. All this makes us ask the question: what contemporary or inherent
factors have stimulated the elaboration of the classification-method?
There exists a great unanimity as to one aspect of its form, vid. in working
with the so-called cardinal caesura between the regenerate and the unregenerate. The more remote, chronologically speaking, the Reformation
is, the greater the number of listeners on the left side of the caesura, the
more these people are addressed, exhorted to reflection and honesty, and
the more exceptional the converted on the other side become, the less
time is spent on them. Crossing the caesura is marked by rebirth as a
fundamental change of life and as a powerful act of the Holy Spirit, which
God gives by using the means to salvation, but about which man himself
can do nothing and which the elect experience in any case before death.
Next there is a great variety of classes on either side of the caesura; one
preacher pays more attention to this, the other to that class. Especially to
the left there is a great variety, to the right there develops more and more
clearly a division into three, vid. into concerned, believing and assured,
who can be either directly or indirectly assured. Teellinck and A Brakel
pay special attention to those who are just before the caesura: they need a
final push and are urged to give their heart to Jesus; they are 'willing and
docile' christians, the 'searching'. Smytegelt has compassion for the concerned, the wavering souls. In his pastoral affection and with tact he wants
to help them on. With V.d. Groe and Lampe especially the hypocrites have
much to endure in discoveries. Gradually a schematization of the complete
classes takes place. The principle of order and sequence begins to
dominate. Always the unconverted are mentioned first in their degrees of
remoteness from salvation, of obduracy in sins, then the converted are
mentioned in the concerned, the more experienced and the assured. With
Lampe and V.d. Groe the classification-method is built in into the sermon
with a redemptive order; it becomes a must, a divine order of the work of
the Spirit. The order is this: first a knowledge of one's sins, then dismay
before God, concern for the salvation of one's soul; then the flight to
Christ, whose signifïcance only now becomes evident, next the belief in
Christ can grow into the direction on assurance and sanctification. Thus
eventually the spontaneous and pastorally posed classification-method
becomes subordinate to and engaged by the scholastically dogmatic ordo
salutis. This gives to this method a legalistic rigidity.
Now the question becomes urgent, how it is found in homiletics.
According to J. Hartog, the practice does not answer to the theory.
The classification-method has not become part of the sermon as a result of
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homiletic reflection. According to T. Hoekstra, there is a line of development in the homiletic reflecting fróm the genera of A. Hyperius via the
usus of J. Hoornbeek tó the classes of F.A. Lampe. Is this a correct sketch
of it all? By means of an analysis of the most important homiletic
manuals of that time we answered this question.
Hyperius, who was the first to give a reformational and systematically built up homiletics, constructs a genera-doctrine, in which the communication between the pulpit and the congregation in its various situations is brought to the fore as being essential to preaching. These genera
are an explanatory category and are applied to the texts of the sermons,
but with the congregation in view. In any case, through the generadoctrine the situation of the congregation has come within the range of
vision and the scope of homiletics and the preacher. In our country J.
Hoornbeek has given the fitst complete and reformed homiletics. Between
the explicatio and the applicatio he places the documentum as the dogma
that can be derived from the text. Through the usus the documenta are
applied to various cases of conscience of the audience. In the usus thesigna, the marks of our spiritual state, are ranked highly, although they
have to be handled with wisdom and prudence. By slipping the documenta
between the explicatio and the applicatio, these two become more orless
independent entities. With Hyperius the genera have a place in the treatment of the subjects of the sermons, whereas with Hoornbeek the usus,
which agree with the genera of Hyperius, have a function in the applicatio
and are related to the status auditorum. Thus the division, or rather the
distinctions, have shifted from the explicatio, from the text and its
explanation, to the applicatio, to the audience and their situations. With
Lampe we find, apart from the genera of the texts and the usus of the documentum, the applicatio as the soul of the sermon. The applicatio theoretica
arises from the documentum; the applicatio practica is focussed on the
status et classes auditorum and goes through a fixed scheme, because first
the ungenerate must be addressed with a rebuke and an exhortation, and
afterwards the regenerate with gratulatio, reprehensio, hortatio et consolatio. Lampe is an advocate of'distinctive' preaching. The genera and the
usus are made subordinate to the applicatio to classes and status auditorum.
The classification-method, practised by the Voetians, gets its
scholarly description in Lampe's homiletics. We have to acknowledge the
vision of J. Hartog as being correct. Further a chronological development
may be ascertained from the genera via the usus to the classes, but this is
not a logical development. That could be the case with the progression
from the genera to the usus, because Hoornbeek converts the genera of the
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subject-matter of the sermon in similar usus of the application of the
subject-matter to the hearers, but not with the progression from the usus
to the classes, for Lampe applies the usus to the status and classes
auditorum, which are created beforehand. T. Hoekstra's vision can not be
accepted by us.
4.After this analysis the question of the origin of the classificationmethod of the preaching of the Nadere Reformatie becomes the more
pressing.
From two sides the Nadere Reformatie has been pressed to work
with this method. In the first place from a neo-scholastic-scientifïc method
of approach in the theology and especially in the use of Biblical texts. This
method has its roots in the post-reformation Orthodoxy, which was
pre-eminently concerned with a general consolidation of the work of the
reformers, being a matter of composition as a formally gnoseological and
methodological problem. By the vehement controversy people were forced
into sharp formulations, clear definitions, closely-reasoned argumentation,
subtle distinctions, in one word into a systematic exposition of the sound
doctrine of the Scriptures, as it had been laid down in the confessions.
Thereby use was made of the current method of scholarship, which was
then defined by the aristotelian idea of scholarship as it had been modifïed
by the Middle Ages. This neo-scholasticism left its mark on the composition of exegesis and preaching in the circles of the Voetians, who, in
imitation of their preceptor Voetius, fully applied this method. Now one
of the properties of the aristotelian-scholastic method of approach is the
process of objectification by means of abstraction and logical analysis, out
of which true knowledge would arise. Applied to the use of the Bible this
lead to the foliowing consequencies: a. From the Bible a system of
ecclesiastical doctrine was madeup. b. Henceforththe exegesisisstandardized
to this doctrine. The dogmatic reflection loses the stature of a servant.**
Thus a dogmatically composed redemptive order could start functioning as
a hermeneutic principle in exegesis and application of the Scripture. c. The
reformational intertwining of God's promises and the human acceptance in
faith, of explicatio and application was split up; the pro-nobis-character,
the 'Zugehörigkeit' of the concrete individual disappears more and more
from the divine speech of revelation and is more and more exchanged for a
general ontological category with the objectified entities: God and man. d.
In the Orthodoxy, because of its scholastic way of approach, attention was
mainly given to the first entity, since it anatomize the truth of the revelation,
whereas the Nadere Reformatie compensated this by doing so with the
second category in the process of isolation,anatomizing man in nis inner experience and his reaction to the revelation of salvation.
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All this becomes even more aggravated by the controversy between
J. Coccejus and G. Voetius. Coccejus wants to do justice to the peculiar
speech of the Scriptures and arrivés at his federal theology and typology
from a prophetic-redemptive-historical explanation. But this demands so
much time in the preaching, that not much room was left for the so-called
application. The Voetians' correction of this development did not revert to
the vision of totality of the Reformation, but enlarged the isolation by its
accent on the second entity. All this find its synthesis in Lampe. So the classification-method has clearly been influenced by scholasticism.
The scholastic system carries along a mystic surge as its counterpart.
From the Middle Ages the mystic stream in the religion breaks through
powerfully and receives, particularly in the Nadere Reformatie, ample
honour. Indeed, the issue at stake is the experience of the professed doctrine. One enters the field of christian mysticism, but by the
scholastic method. Apart from the inner experience, the mystic meditation
and contemplation, called the 'top', is distinguished. The mystic life in all
its 'layers', in its introspection and theospection, in all its states and
conditions, its spiritual life, is analyzed and classifïed. At the top of this
process we find the classification-method within the preaching of the
Nadere Reformatie. The pietists are distinguished in the sequence of the
introspective, the wavering, the concerned, the experienced, the confïrmed, the directly and indirectly assured and those who are united with
Christ, the Bridegroom. The inner life of the unconverted is also anatomized and divided.
Thus the classification-method appears at the top of two influences,
two movements, vid. scholasticism and mysticism.
Further it becomes clear, that this method is defended biblically by
its users. They speak of the 'distinctive method of praching' and of
'spiritual dissection' and see this as an express command of God for all
preaching. Also we find a confessional motivation. One refers to the
Heidelberg Catechism, q. and a. 32, to the confession of election and
reprobation and to the division into three of the Heid. Cat. as an order of
experience. In the pastoral motivation there is a number of aspects. One
was part of the national church and had to do with the 'mixed mass of the
people', of whom it could not be assumed that they were all true'children
of God. A part of public pastoral care was practised in the sermon, since,
in the very large parishes, it was impossible to pay pastoral visits regularly.
The practical motive of 'peupelziekte', as it is called by J. v.d. Honert, vid.
the indulging to the wish of the hypocrites to pay attention to all sorts of
people as much as possible, cannot be verified by scientiflc observation.
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The next problem in our investigation is whether parallel
phenomena may be discovered in the history of preaching,
From his triple sense of the Scriptures the preacher Origenes (ca.
185 -254). who is remotely related to gnosticism, arrivés at a division of
the hearers into simple christians (similes), advanced christians (progressi),
and initiated christians (perfecti). Yet we cannot simply speak of a parallel
datum in this division analogous to the understanding of the Scriptures,
because the Nadere Reformatie has grafted its classification on the inner
experience of the content of Holy Writ, which has its 'peak' in the pietistic
union with the Bridegroom which goes farther than any understanding of
the Scriptures.
J. Tauler knows the psychological division of 'anhebende, zunehmende und volkommene lüte' as the three phases of an inherent
spiritual development within one and the same man. This division
differs from the division of the classification-method, in which the states and
conditions of the people are discussed and not the activity of thepowers of
the soul.
M. Luther fought for the connection of the eschatological event in
Christ with our existence which appears in the conformitas-idea. The
caesura is formed through the dynamic Entscheidung, that from Chrisfs
victory and by means of the preached word comes about in the stronghold
of satan in the world, the church and every human heart. Yet the
conformitas is not a process of stadia or classes that man passes through
more or less systematically in order to obtain the full salvation, but man is
really and in his full existence taken along by Christ in his victorious
journey. This conformitas takes place in faith.
The puritans separated letter and Spirit, explicatio and applicatio and
from their conviction of the necessity of conversion and renewal they
placed the caesura between the converted and unconverted, who as such
are distinctively addressed. We did not find an extensive classificationmethod among them. However, we can state that the preachers of the
Nadere Reformatie, congenial to them, were stimulated to go on to
classify and to extend the distirictions on either side.
In this classification-method the Nadere Reformatie has given its
own answer to a problem to which in all times an answer has to be given,
vid. how Christ's redemption has its effect in the lives of people, what the
function of the preaching is in this respect and whether the nature of this
effect forms part of the preaching and in what form.
To this very day offshoots of the classification-method are found.
This is however not the case with the preachers from the (german)
lutheran pietism although their sermons are centered in experience and
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direct and the concrete situation of the hearers is properly borne in mind,
for the audience is only divided into regenera te and unre genera te, the first
being evoked to a testifying and serving life in the world and the last to conversion. In the beginning the classification-method is imitated by many
preachers of the Afscheiding, of the Chr. Geref. Kerken, but later their
number decreases. Within the Geref. Bond in the Herv. Kerk a more direct
continuation of the preaching of the Nadere Reformatie can be ascertained.
Among the Geref. Gemeenten and the Oud-Gereformeerden there appears to
be even a refïnement of the classification-method. Conversion, crossing of
the fundamental caesura, is the starting-point of the road, from which every
soul discovers, subjectively, by entering into the main stages of misery,
redemption and gratitude, the objective sequence of vocation, justification
and sanctification, which is called the 'vertical line' by C. v.d. Ketterij. Again
justification is a central point, for there the soul receives light on the whole
road behind him even as far back as God's eternal ordinance, and forwards,
brought back to the heart and taken up into the bliss of God.
5. Seven components of the function of the classification-method in
the preaching of the Nadere Reformatie are further described.
There is the relation with the time in which the preaching took
place, a time with an anthropocentric-individualistic culture-trend, which
placed scholar and pious man in the centre of interest and combined
scholasticism with mysticism. Further there is the relation between the
text to be preached and the listening congregation, for the sermon must be
ad hominem. This brings us to the relation between the so-called
objective, scriptural preaching of God's salvation in Christ and the socalled subjective inner experience of what has been preached. Connected
with this is the problem of the effect of God's grace on human life and of
its reflection in the preaching. In this connection the problem has to be
considered of the spiritual guidance of the various parishioners. With regard
to this, the situation, condition and state of the people has to be known
and a divisional-order as the Nadere Reformatie uses in its classificationmethod, cannot be avoided. This arrangement is also found with the
relation between law and gospel in the preaching. The Nadere Reformatie
took the sequence of, first, the law leading to discovery and then the
gospel giving consolation. In the redemptive order, drawn up in postreformation dogmatics, the principle of arrangement comes to the
preachers of the Nadere Reformatie, who built this redemptive order into
their sermons together with the classification-method.
The theological-homiletic problem of the use of the classificationmethod is, summed up briefly: The preachers of the Nadere Reformatie
take up into their sermons and in a defïnite scheme and sequence that
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which man experiences of God's Truth as a legitimate part of the
preaching.
6. In the final chapter we come to an appreciation.
First we pay attention to the judgement of J. v.d. Honert T.H.zn. in
his 'De Mensch in Christus', 1749. Most of his objections against the
classifïcation-method are of a practical nature, as for instance: it is
impossible to treat fully all kinds and classes in one sermon, because time
is lacking. He has two objections of a fundamental nature: the classifïcation-method is unbiblical, uncalvinistic, something new, and it does not do
justice to the totality of the congregation by splitting it up in all kinds of
groups. In his 'De vastgestelde Leer en Praktijk', 1749/50, D. v.d. Keessel,
too, protests against the method of distinctive preaching, since in it the
preachers seek the honour of people, neglect the specifically individual
element in everyone's religious life etc. But he mainly objects to the
separatist tendencies which in his opinion go against Holy Writ and the
confession, since these address the congregation as a unity and distinguish
its members 'objectively', vid. as to their belief or non-belief.
In our days there are also opponents of the classifïcation-method, as
K. Dijk, who sees in it an element of false mysticism, and D. v. Dijk, who
sees a development of the idea of a national church, and A. v.d. Meiden and
C. Graafland, who reject the anthropocentric element, because in this way
man and his inner spiritual experiences are thrust into the f ore front
instead of the promises of the gospel, and as W. Balke a.o., who see in it an
attempt to combine scholasticism and romanticism.
The supporters of the classification-method or some aspect of it, as for
instance the distinctive preaching, the marks-preaching, the classification and rubrication of the hearers etc, judge it necessary for all biblical,
calvinistic preaching to be distinctive and marks-preaching. Some safeguards, however, are applied by them: people have to guard against
monotony in the application and in addressing the audience (T. Hoekstra);
the preaching should not be wrapped up in the description of the spiritual
states and marks (C.N. Impeta and A.A. van Ruler); not always the same
distinctions should be mentioned in every sermon (T. Hoekstra, A.A. van
Ruler); warning-signals are placed at the schematic, the sequential or
legalistic way of approach in giving a definite range of kinds of people
(A.A. van Ruler).
Roughly speaking it could be said, that supporters and opponents
are agreed, that the great caesura has to be made in all scriptural,
calvinistic preaching, since the Bible and the confession clearly make this
caesura. The parties disagree at the question whether people on either side
of the caesura have to be further divided and anatomized by means of a
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fixed scheme, by means of a well-balanced method of classifïcation with
the analysis of the soul and the marks belonging to it.
To form our own judgement we make two criteria: is the classification-method calvinistic-reformational and biblical?
We compared the preaching of the Reformation and that of the
Nadere Reformatie. There seems to be a fundamental difference. Opposite a
dry, humanly structured classifïcation of the audience in regenerate and unregenerate with all its subdivisions Calvin has a lively, scriptural totalisation of belief and unbelief in all their variations as a reaction to and
result of a direct preaching of promises. Only by means of extraneous
influences could Calvin's preaching become what it was in the Nadere
Reformatie, vid. a preaching with a strong division and abstraction, that is
the making independent of explanation and application, with a clear
descriptive way of reflecting of the revelation of salvation, resulting in the
exhibition of the roads and the inner life of the regenerate and unregenerate and with a classifïcation of the audience more and more
systematically arranged and built up according to a redemptive-order
built-in schema.
Exactly this totalisation, pointed out in the preaching of the Reformation and Calvin, is thoroughly biblical. This totalisation appears in the biblical testimony of the preaching of the gospel, of the reaction on it in belief
and non-belief, of the relation between law and gospel in the circle of the
same revelation of salvation, of the address to the congregation in what the
members individually are vid. the congregation of the covenant of God.
From this biblical totalisation we criticized some central aspects of the use of
the classification-method in the preaching of the Nadere Reformatie, as for
instance: the distinction and division of explanation and application; the
preaching of the christian in all his inner life instead of the Christ in all the
promises of the gospel; to throw back the people to get assurance of the
salvation out of marks in themselves; the separatistic splitting up of the
congregation in all kinds of groups, which gradually become mutually different; the scholastic systematisation in which a rationalisation, a depersonalisation and a frigidity in the preaching are included; and the pretention as if this
would be the only right method of preaching for all ages.
At the end the result of our investigation becomes fruit ful for a further
typiflcation of the move ment of the Nadere Reformatie. It appears not to be
a further elaboration of the Reformation, but to be rooted in iate-medieval
scholasticism and mysticism; it must be considered a reaction on the Orthodoxy without having refused its basic pattern, but on the contrary having
adopted and completed it. In the second place our investigation helps us to
dissociate from the deflnition of the true reformational preaching as explana-
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tion and application of the Word of God. It is better to speak of the preaching
of the living Word of God to his congregation of the covenant with the call
to faith and conversion and with spiritual guidance for the believers in the
situations of their time. With regard to a further reflection on the essential
points of reformational preaching and further point of view as to the question of the reciprocal and dialogical aspect of the preaching the followingis
said: Without taking his starting-point in the spiritual attitude of the hearers
against the gospel of salvation of God in Christ, the connection with the
attitude of belief and non-belief should not be left out of the preaching.
From the promises of God people call everyone who hears to faith in Christ,
since the preacher knows that there are who accept the Saviour in faith and
who reject Him in non-belief. The preacher has to guard against the rationalisation of the wonderful work of the Holy Spirit whom it pleases to lead
sinners to Christ by means of the folly of the preaching, lest the experience in
the preaching lose her spontaneity and creativity.
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Afzonderlijke lijst van preken van de vermelde predikers van de Nadere
Reformatie, in volgorde van hun behandeling in Hoofdstuk III
J. Taffin,
Vermaninghe Tot Liefde ende Aelmoesse, ende van de schuldige
plicht ende troost der Armen, 't Haerlem 1591.
G.C. Udemans,
Een Salich Nieuwe-Iaer, Dat altijdt duert/ ende nimmermeer oudt en
wordt/ Dat is, De nieuwe Creature, om te verkryghen dat genadich
jaer des Heeren/ Toe-gewenscht aen alle vrome ende trouwe
Patriotten in ons lieve Vaderlandt/ over de woorden vanden H.
Apostel Paulus, 2 Cor. 5vs.l7. Tot Ziericxzee, 1640.
W. Teellinck,
1.
Den Spieghel der Zedicheyt, Daer in alle soorten van menschen haer
selven besiende/ bemercken mogen/ qft sy oock niet geweken zijn
van de eenvoudicheyt/ die sy in hare cleedinge behoorden te betrachten, tot Middelburgh, 1620. (4 preken over Matth. 3:4)
2.
Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen, ofte De
Practijcke des Heylighen Avondtmaels. Daer inne ons werdt
aanghewesen Den grooten Schat der Geestelijcker goederen welcke
uyt het rechte ghebruyck des H. Avondtmaels te bekomen is.
Mitsgaders oock De groote schade welcke alle die ghene lyden/ ende
hoe qualijcken sy bedacht zijn/ die het ghebruyck des H. Avondtmaels/ ofte heel na laten/ ofte niet wel en betrachten. Tot Middelburgh, 1620. (4 preken over Luk. 12:19)
3.
De Clachte Pauli, Over sijne natuerlijcke verdorventheyt/ met de
middel om van de macht der selver verlost te werden. Voorghestelt
in twee Predicatien uyt Rom. 7 vers 24. Tot Dordrecht, 1620. (2
preken uit Rom. 7:24)
4.
Liefden-dwanck/ ofte de vriendelijcke cracht der liefde Christi/ daer
door alle ware Christenen/ tot den dienst Christi veerdich gemaeckt
werden. Voorgestelt in een Predicatie/ over de woorden Pauli/ 2
Cor, 5 vers. 14. Tot Middelburgh, 1620.
5.
De Rust-plaetse des gemoets/ Dat is Eene voor-stellinge van de
wonderbaerlicke voorsienicheyt Gods/ daer op een Christenmensche moet rusten en hem verlaten/ oock als hem alle uyterlicke
middelen der hulpe zijn af-ghesneden. Mitsgaders Een ghetrouwe
verclaringhe/ hoe dat een Christen-mensche/ ofte een Christelicke
Republycke/ den seghen Gods/ die al in al is/ aen hare zijde souden
ghecrijghen moghen. Tot Middelburgh, 1621. (1 preek uit Gen. 2:5,
6)

6.

7.
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Christi Waerschouwinge om voor te comen het weeren van onsen
candelaer uyt zijne plaetse, 't Amsterdam, 1626. (1 preek over
Openb. 2:4, 5)
Laetste Predikatien van Mr. Willem Teellinck, in sijn leven Predikant
tot Middelburgh. Vervattende Een heylsame onderrichtinge voor alle
Rijcke deses Werelts, om hare aertsche goederen tot harer salicheydt
te besitten Uyt 1 Tim. 6 vers. 17, 18, 19. Int licht gegeven door sijn
Soon M.T. Predikant tot Middelburgh. 't Amsterdam, 1647.

G. Voetius,
1.
Afscheidt Predicatie uyt Philipp. 1 vers 27. Ghedaen in de
Ghemeynte tot HEVSDEN, Den 20. Augusti 1634. Tot Utrecht
1636.
2.
Eerste Predicatie in de Dom-Kercke tot Utrecht Te negen uren den
16. Novembris 1673 Gedaen Door Gisbertus Voetius Na dat de
Fransche macht de Stadt, ende die van het Pausdom de Dom-Kercke
op den 13. Novermber voor den middagh verlaten hadden, 't
Utrecht 1674.
3.
Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt of der goeder
Wercken: Soo die tot verbeteringhe den Gereformeerden Volcke
voor-gehouden wert/ neffens ende op den gront des waren
Onghevalschten Geloofs/. Den Remonstranten ende andere die met
onse Kercken twisten, tot onpartijdige Proeve, Den onsen tot ontdeckinghe van Schijn-Heylicheyt, Item schadelijcke vylheyt ende
precijsheyt, voorghestelt uyt Jac. 2, vers 12. 't Amstelredam 1628.
J. van Lodenstein,
1.
Negen predikatien over eenige stoffen, dewelke zeer zelden worden
geleert en nog minder worden gepracticeert. Als tweede en vermeerderde druk verscheen deze bundel onder de naam: Geestelyke Opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode en Geesteloose Christendom, T'Amsterdam 1707. Wij gebruikten de derde druk, Amsterdam
1716 (met 10 preken).
2.
Het Vervolg van den Geestelyken Opwekker, Voor-gestelt in Negen
Predicatien, T'Amsterdam 1707.
3.
Het Vervalle Christendom uyt hare sorgeloose Doodslaap opgewekt
en aangespoort tot eenen Heyligen Wandel op den Koninklijken weg
des Levens Begrepen in XII uytgelesen Re denvoeringen, en zielroerende Reformatie-Predikatien, tot Utrecht 1711 (waarin ook
preken van R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case en W. Fennen,
in het nederlands vertaald door J.H., zijn opgenomen).
4.
De Heerlykheyd Van een Waar Christelijk Leven. Uytblinkende in
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5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

een Godsaligen Wandel, volgens het Geestelijk Licht des Evangeliums, te sien in Jezus heerlyk Voorbeeld, nedrige Geboorte en
Armoede, om ons te Wederbaren, en Rijk in God te maken. Begrepen in Sestien Uytgelesene Kerk-Redenen, 't Amsteldam 1711.
Verzameling vap Keurstoffen of Uitgeleezene Predikatien. Tweede
Druk, te Zwijndrecht 1748. (6 preken)
Boete-predikatien over Jerem. XIV. Gedaan te Utrecht, niet lange
voor het bittere noodjaar 1672. Te Utrecht MDCCLXXIX. (3
preken)
Tweetal Leerredenen: Over de geboorte van Jezus Christus en de
Geborene Christus naar Lukas II: 1 -12. Te Rotterdam 1839.
Een Predicatie over Ezech. 37: vers 7, 8, achterin: Geestelycke
Gedagten. T' Amsterdam 1718. Ook afzonderlijk uitgegeven onder
de titel: De geesteloosheid in den godsdienst, 4e dr. Amsterdam
1835.
Twee predikatien over Matth. 5:6 en 11:12, achterin: Lukas, heilig
Evangelium berymt. T'Amsterdam 1718. Deze preken zijn ook opgenomen in de bundel: Preken van W. a Brakel e.a., Dordrecht 1958.
Een predikatie over Hosea 9. vers 12, achterin: Twe Samenspraaken
Over 't Geval van D. Jacobus Koelman. Tot Amsterdam 1679.
De heerlijkheid van een christelijk leven, uitg. Stichting 'Smytegelt
Fonds', Reveil Serie no. 79, nov. 1971 (Dit is de 4e preek uit: De
Heerlykheyd Van een Waar Christelijk Leven).

W. a Brakel,
1.
De Heere Jezus Voor de Alleene en Souveraine Koninck Over sijne
Kercke Uytgeroepen, Rotterdam 1688. (1 preek over Ps. 2: 6)
2.
Davids-Hallelujah ofte Lof des Heeren over het GenadenVerbondt
ende desselfs Bedieninge in het Oude en N. Testament. Bij gelegentheit der Verklaringe van den VIII. Psalm. Te Zalt-Bommel 1689. (1
doorlopende preek)
3.
De ware Christen of oprechte Geloovige, hebbende deel aan God in
Christus in tegenstelling van een geveinsde en huichelaar, of natuurlijk onbekeerd mensch; beide voorgesteld in hunne karakters en
merkteekenen, zooals zij zich opdoen in haar begin, voortgang en
einde begrepen in tien uitgelezene leerredenen, Te Leiden z.j.
4.
Verberging van Gods Aangezicht voor den Huize Jacobs. Een opwekkende en zielroerende Predicatie, Tot bestier en aanmoediging
van des Heeren volk in deze duistere en geestelooze dagen, om op
den Heere te steunen en te wachten. Over Jesaia 8 vs 17. NieuwBeyerland. Opnieuw uitgegeven, z.j. Deze preek komt ook in de
bundel: Preken van W. a Brakel e.a., Dordrecht 1958, voor.
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5.

6.

7.

De Christelyke Loop-Bane, Voorgesteld door den Vromen, Wyzen,
en nu Zaligen, D°. Willem Brakel, Gepredikt tot Rotterdam over I
Cor. 9. 24.
De Gelukzaligste Mensch, Wiens sterkte in den Heere Sijn God is:
Volgens een schoone uytgelesene Predikatie van den Godzaligen D°.
Willem Brakel, over Ps. 84. 6, 7, 8.
Het bedroeven van de Heilige Geest. Uitg. door Stichting 'Smytegeit
Fonds' Reveil Serie no. 75, Middelburg 1971 (Dit is de derde preek
uit: De ware Christen)

B. Smytegeit,
1.
Uitmuntende practicale leerreedenen door een voornaam Godgeleerde over Ezech. XXXIV: 31, Middelburg z.j.
2.
Zes uitmuntende practicale leerreedenen, 's-Gravenhage 1740.
3.
Des Christens heil en Cieraat, voorgestelt in vyf- en veertig
Predicatien over Phil. IV:7 en Coll. 1:22. Met een voorrede door
A.W. de Beveren, 's-Gravenhage 1740.
4.
Een woord op zijn tijd, ofte twee-en-veertig predicatien naar tijdsomstandigheden geschikt, 's-Gravenhage 1744.
5.
Een woord op zijn tijd, ofte zeven-en-veertig predicatien naar tijdsomstandigheden geschikt, 's-Gravenhage 1745.
6.
Twaalf uitmuntende practicale Leerredenen, Utrecht z.j.
7.
Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende Predikatiën,
waaronder eenige over zeer gewigtige praktikale stoffen. Met een
voorrede van Joh. van Diesbach, Amsterdam 1764.
8.
Den Heere Christus, de ware wijnstok, tot verkwikking en verheuging der naar Gods gemeenschap dorstige zielen. Leerrede naar
Joh. XV: 1,2e dr. Amsterdam 1834.
9.
De zichzelven bedriegende naam-christen, en zijn gewis verderf,
bijaldien hij niet bekeerd wordt. Leerrede naar Joh. XV: 2a, 2e dr.
Amsterdam 1834.
10. De ware christen tot goede werken toebereid door den Vader des
Heeren Jezu Christi. Leerrede naar Joh. XV: 2b, 2e dr. Amsterdam
1834.
11. De klaarblijkelijkheid en de noodzakelijkheid van het deelgenootschap aan de hemelsche schatten. Leerrede naar Matth. VI: 21,2e dr.
Amsterdam 1835.
12. De bedroefde christen vertroost, in eene Predikatie over Openb. XXI:
6°; en twee Belijdenis-Predikatiën over Spreuk. II: 1-5 en Spreuk. III:
13-18, Rotterdam z.j.
13. Acht uitmuntende practicale Leerreedenen over verschillende
plaatsen des Ouden Testaments als: Hoogl. I:2a, Hoogl. I:3b, Hoogl.
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14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

I:4a, Hoogl. I:4b, Ezech. XXXIV:31, Spr. XXIII:26a, Jes. LV: 2b,
Jes. LXI:8b, Harderwijk z.j.
De weg der heiligmaking, voorgesteld in negen predikatien over
Mattheus V:4,7; gedaan te Middelburg in 1728. Nieuwe uitgave,
Nijkerkl858.
Twaalf uitmuntende practicale Leerreedenen over verschillende
plaatsen des Ouden Testaments als: Hoogl. I:2a, Hoogl. 1:3b, Hoogl.
I:4a, Hoogl. I:4b, Ezech. XXXIV:31, Spr. XXIII:26a, Jes. LV:2b,
Jes. LXI:8b, Hoogl. I:2b, Hoogl. I:3a, Jes. XLI:14, Ps. CXVL12
(met vier Geestelijke Gezangen), Nieuwe Uitgave, Nijkerk 1860.
Twee en dertig uitmuntende Predikatien, volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713, Nijkerk 1862.
Ook in twee delen uitgegeven, 's-Gravenhage z.j.
Predicatie over Jer. XVIII: 12, uitgesproken 5 Junij 1695, Goes z.j.
Zestal Leerredenen, naar een onlangs gevonden handschrift,
Gorinchem 1930.
Twee Paasch- en Twee Pinksterstoffen, 2e dr. 's-Gravenhage z.j.
Een uitmuntende Leerreden, over Hand. 11:14 -21, Rotterdam z.j.
Christus' oordeel over de zondaar (preek over Spr. 1:24-27), ui tg.
van Stichting 'Smytegelt Fonds,' Reveil Serie no.71, Middelburg
1971.

F.A. Lampe,
1.
De waare gesteltheit eenes dienaars van het Nieuwe Testaments,
voorgestelt door een Intreê-Predikatie over 2 Cor.III vs. 5,6; achterin: De Verborgentheidt van het Genaade-Verbondt^, DL I, blz.
739-774, Amsterdam 1748.
2.
De Gestalte der Bruyd Christi voor haaren uytgang uyt Babel,
getoond in verscheide Predikatien over Openb. XIV:vs. 1 tot 5.
Nevens eenige andere Heylige Mengelstoffen. Waar by opnieuw nog
gevoegd zyn twee IJredikatien over Psalm XCIII:5 en Openb. 11:7 En
een Naleesing van eenige Uytgesogte Predikatien. Uyt het Hoogduitsch vertaald door J. Ie Long. Derde Druk, Amsterdam 1742. In
het duits heet deze bundel: Gestalt der Braut Christi von ihrem
Ausgang aus Babel, oder Erklarung über Offenb. 14, 1 -5, Bremen
1710.
3.
Balsem uyt Gilead, tegens aansteekende Siekten; Ter gemeener
stichtingen, By dese gevaarlyke tyden, medegedeelt: Eerst uytgegeven in den jare 1713, ende nu vermeerdert met een Gebedt, en een
Predikatie over Ps. CX1X. vers 175, gedaan na de verlossinge uyt een
swaare krankheit. Uyt het Hoogduyts vertaalt door J. Ie Long.
Tweede Druk, Amsterdam 1722.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ueftaalige en krachtige uytnoodiginge tot het volle genot der overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt; voorgestelt in
sestien Predikatien over Jesajas LV. Mitsgaders eene verhandelinge
over Hebr. XI. 24 -26. Uyt het Hoogduyts vertaald door J. Ie Long,
't Amsterdam 1725.
't Heerlyke Eynde des Lydens Christi en zyn Volk, Volgens den
Geest der Prophetie, in de Verklaaring van den XLIsten. Psalm, En na
de vervullinge, in twee Lydens-Predikatien aangeweesen. Uyt het
Hoogduytsch vertaalt door J. Ie Long. 't Amsterdam 1726.
Heilige Oeffeningen bestaande in tien kerkredenen; vertaald door B.
Keppel, 's-Gravenhage 1739.
Bondelken van Eenige uytgelesene en op het Gebruyk des H. Avontmaals geschikte Predikatien. Achterin: Het Heylige Bruydt-Cieraat
der Bruyloftsgasten des Lams aan syne Verbondts-Tafel. Uyt het
Hoogduyts vertaalt door J. Ie Long. Sesde Druk. Amsterdam 1764.
Het Gebed van Daniel, Dan. IX: 1-19; verklaart en toegepast,
benevens twee voorbereidende Predikaatsien over Jes. XXVI: 20,21
en Jer. XIV: 19,20. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amsterdam
1765.
Vijf Leerredenen over de huichelaary, Utrecht 1773.

Th. van der Groe,
1.
Verzameling van Biddags-Predikatien, Utrecht 1787 (16 preken).
Door de classis Utrecht aldus geapprobeerd: "Approbatie. Op
bericht van Visitatoren Librorum, approbeert de Classis van Utrecht
deze Predikatien; doch verklaart daar by, dat dezelve eenige gedachten en wyzen van voorstellen voor den Autheur laat".
2.
Verzameling van een tiental predikatien, Sneek 1818.
3.
Tiental godvruchtige predikatien, Sneek 1824.
4.
Israël en Nederland. Biddags-predikatie over Jezaia XXIX: 10, 3e dr.
Amsterdam 1831.
5.
Verhandeling over Hosea 11:4, 3e dr. Utrecht 1832.
6.
Verzameling van een tiental Godvruchtige Predikatien, bevattende
de Genezing van den Blinden Bartimeus, vergeestelijkt, volgens
Lucas XVIII:35 -43 in zeven verhandelingen. Nevens drie andere
belangrijke over Job V:8a, Micha VII: 1 en 2a en Lucas XV:26, 3e
dr. Sneek 1837.
7.
Drietal Leerredenen, waarvan eene op Nieuwjaarsdag en twee op
Paschen, Zwijndrecht 1839.
8.
Verzameling van veertien nagelatene Biddags-Predikatiën, Rotterdam 1840.
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9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Vijftal nagelatene Leerredenen over Openb. 2:11 en 17, Zwijndrecht
1842.
Acht en veertig Predikatiën over het lijden van onze Heere Jezus
Christus, Rotterdam 1842 (2 delen).
Bundel van uitmuntende en uitgezochte predikatiën, handelend over
onderscheidene keurige stoffen uit het O. en N. Testament, Rotterdam 1845.
De Bekeering. Verzameling van zeventien op elkander volgende
leerredenen, 2e dr. Benevens eene over Spreuken VIII:35a, die
voorheen nooit gedrukt is. Te Amsterdam 1854.
Het eeuwige Leven der rechtvaardigen in Vier Predikatiën, handelende over derzelver verstand, wil, gemoed, hartstogten en
ligchaam, in het Eeuwige Leven; benevens de plaats der gezaligden
en derzelver gezelschap. Onveranderde Uitgave. Rotterdam z.j.
Het eeuwige Leven der Regtvaardigen, Leiden z.j. (1 preek)
Uitgezochte Leerredenen, 2e dr., Utrecht 1891.
Elf Leerredenen, 3e dr., Utrecht z.j.
Leerrede over Spreuken 8:35a, Ter AA, z.j.
Gods roepstem tot land en volk, uitg. van Stichting 'Smytegelt
Fonds', Reveil Serie no. 78 Middelburg 1971.
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Lijst van andere geraadpleegde preken
Origenes:
1. Die Jeremiahomilien, in: Origenes Werke. Die Griechischen Christlichen
Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, III. Bnd., Leipzig
1901, S.IX-232 (20 homilieën en enige fragmenten).
2. Homilien zum Hexateuch, in: Idem VI. Bnd. 1 .Teil. Die Homilien zu
Genesis, Exodus und Leviticus, Leipzig 1920 (16 homilieën
over Gen.,13 over Exodus en 16 over Leviticus); VIL Bnd. 2.
Teil. Die Homilien zu Numeri, Josua und Judices, Leipzig 1921
(28 homilieën over Numeri, 28 over Jozua en 9 over Richteren).
3. Homilien zu Samuel I, zum Hohelied und zu den Propheten, in: Idem
VIII. Bnd. Leipzig 1925, S.IX-XX, XXVIIÏ-XLVIII, 1-60,
242 -454 (1 homilie over 1 Samuel 2,2 over Hooglied, 8 over
Jesaja, 2 over Jeremia, 14 over Ezechiël).
4. Die Homilien zu Lukas, in: Idem IX. Bnd., Leipzig 1930 (39 homilieën
over Lukas en enige fragmenten).
J. Tauler:
Die Predigten Taulers, aus der Engelberger und der Freiburger Handschrift
sowie aus Schmidts Abschriften der ehemaligen Strasburger Handschriften,
hrsg. von Ferdinand Vetter, in: Deutsche Texte des Mittelalters, Bnd. XI,
Berlin 1910(81 homilieën).
/. Brugman:
1. Verspreide Sermoenen, uitgeg. met inleiding en toelichtingen door dr.
A. van Dijk O.F.M., Amsterdam/ Antwerpen 1948.
2. Onuitgegeven Sermoenen van Jan Brugman O.F.M., ingeleid en bezorgd
door dr. P. Grootens S.J., Tielt 1948.
3. Een onuitgegeven sermoen van Johannes Brugman, door A.W. Wybrands
in: Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, onder red.
van J.G.R. Acquoy, H.C. Rogge en A.W. Wybrands, Dl. I
's-Gravenhage 1885, blz. 208-228.
4. Collaciën van Johannes Brugman, naar een Gentsch handschrift meegedeeld door D.J.M. Wüstenhoff, in: Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis onder red. van J.G.R. Acquoy en
H.C. Rogge, Dl. IV, 's-Gravenhage 1893, blz. 85 -170.
5. Preken van Jan Brugman O.F.M., door J.P. Poukens S.J. in: Ons
Geestelijk Erf, Dl. VIII, Antwerpen 1934, blz. 253 -289 en
Dl. IX, Antwerpen 1935, blz. 167 -189.
6. Brugmans sermoenen over de drie Tafelen; Vier fragmenten van Sermoenen van Brugman; Sermoen over de volkomen bekeering;
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Sermoen over den lijdenden Christus, in: W. Moll, Johannes
Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, Amsterdam Dl. 1, 1854 blz. 221 -239, 239 -241,
250-258,313-317.
Geert Groote:
1. Geert Groote's sermoen voor Palmzondag over de vrijwillige armoede,
volgens handschriften der vijftiende eeuw, meegedeeld door W. Moll
in: Studiën en Bijdragen op het gebied der Historische Theologie,
verzameld door W. Moll en J.G. de Hoop Scheffer, Dl. II, Amsterdam 1872, blz. 425-469 (dit is: sermo in festo palmorum de
paupertate).
2. Sermo Magistri Gerardi Magni, dicti Groot, de focariis, uitgeg. door
Th.Adr. Clarisse in: Archief voor kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland, verzameld door N.C. Kist en H.J. Royaards, Dl.
I, Leiden 1829, blz. 564 -579; Dl. II Leiden 1830, blz. 307 -395; Dl.
VIII Leiden 1837, blz. 5-107, 108-117 (dit is: sermo contra
focaristas).
3. Tractatus venerabilis Magistri Gerardi Magni, de matrimonio, uitgeg.
door J. Clarisse in: Idem. Dl. VIII, blz. 155 -249 (dit is: sermo de
matrimonio).
4. Zedelijke toespraak van Geert Groote. Meegedeeld door dr. J. van
Vloten, in: Nieuwe Archief voor kerkelijke Geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Verzameld door N.C. Kist en H.J. Royaards, Dl.
II Leiden 1854, blz. 295-307.
M. Luther:
Zie voor een volledig overzicht van ai Luthers preken: K. Aland, Hilfsbuch
zum Lutherstudium, 2. Aufl. Gütersloh 1957, S.138 -193.
Zie verder
in: A. Martin Luther Ausgewahlte Werke, herausgegeben von H.H.
Borcherdt und Georg Merz, 3. Aufl.
I. Bnd. München 1963: Ein Sermon von dem Ablasz und von der
Gnade, S. 109-112.
Zwei Fastenpredigten, S. 113 -124.
Ein Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi,
S. 348-355.
Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben. S. 356 -369.
Ein Sermon von dem heiligen hochwürdigen Sakrament der
Taufe,S.370-381.
Ein Sermon von den hochwürdigen Sakrament des heiligen
wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften, S.
382-398.
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Ein Sermon von dem Bann, S. 399 -412.
IV. Bnd. München 1957: Acht Sermone D.M. Luthers, von ihm
gepredigt zu Wittenberg in den Fasten, S. 33 -58.
Eine Unterrichtung, wie sich die Christen inMosen sollen
schicken, gepredigt durch Martin Luther, S. 179 -193.
Von dem fremden Glauben und seiner Macht, S. 275 -284.
V. Bnd. München 1962: Von Raufhandlung und Wucher 1524,
S.115-159.
Eine Predigt, dasz man Kinder zur Schule halten solle, 1530,
S. 261 -294.
VI. Bnd. München 1958: Predigten, S. 247 -427 (17 preken).
B. Martin Luther. Ausgewahlte Werke. Herausgegeben von H. H.
Borcherdt und Georg Merz. 3. Aufl. Erganzungsreihe.
IV. Bnd. München 1960. Von Advent bis Epiphanias. Evangelienpredigten der Kirchenpostille.
V. Bnd. München 1960. Von Advent bis Apiphanias. Epistelpredigten der Kirchenpostille.
C. Luther-prediking. 16 preken van Luther over verhalen uit de eerste
drie evangeliën, vertaald en ingeleid door drs. K. Exalto,
Kampen 1968.
J Calvijn:
in: A. Supplementa Calviana. Sermons inédits. Iussu Corporis Presbyterianorum Universalis moderante James I. McCord edidit E. Mülhaupt adiuvantibus G.A. Barrois e.a.
Vol. I. Predigten über das 2. Buch Samuelis, herausgeg. von Hanns
Rückert, Neukirchen 1936 -1961 (87 preken over 2 Samuël).
Vol. II. Sermons sur Ie Livre d'Esaie Capitres, 13-19, publiés par
Georges A. Barrois, Neukirchen 1961 -1964 (66 preken over
Jesaja 13-29).
Vol. V. Sermons sur Ie Livre de Michée, publiés par Jean Daniel
Benoit, Neukirchen-Vluyn 1964 (28 preken over Micha).
Vol. VI. Sermons sur les Livres de Jérémie et des Lamentations.
Publiés par R. Peter. Neukirchen-Vluyn 1971 (25 preken over
Jer. 14-18 en 2 preken over Klaagl. 1:1-5).
B. E. Mülhaupt, Johannes Calvin. Diener am Wort Gottes. Eine Auswahl seiner Predigten, Göttingen 1934 (16 preken over verschillende teksten),
id
Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte
Psalmenpredigten, Neukirchen 1959 (9 preken over de
Psalmen).
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C. K. Halaski, Der Prediger Johannes Calvin, Neukirchen 1966 (1 preek
over Psalm 46 in engels, duits en frans, S. 53 -95).
D. P. Biesterveld, Calvijn als Bedienaar des Woords, Kampen 1897 (1
preek over Job 5:17, 18; 1 preek over Ef. 4:11, 12; 1 preek
overHebr. 13:13,blz. 146-198).
E. J. Douma/ W.H. van der Vegt, Het gepredikte Woord. Preeken van
Johannes Calvijn, 2e, ongewijzigde dr., Franeker z.j.
Dl. I. Advent- en Kerststoffen, met inleiding van ds. W.H. v.d.
Vegt, (10 preken over Matth. 1 en Luk. 3 en Luk. 2, blz.
75-216).
DL II. Lijdensstoffen (7 preken over Jes. 53 en 8 preken over
Matth. 26 en 27).
Dl. III. Feeststoffen (14 preken over Paschen, Van Paschen
tot Hemelvaart, Pinksteren, De wederkomst van Christus)!
Dl. IV. Preeken over den decaloog (12 preken).
Dl. V. Preeken over de kerk (11 preken).
Preken uit de kring van de Sacramentariërs:
Hier beghinnen de sermonen oft wtlegghinghen op alle Euangelien vander
Vasten, Passien, alsomen die inder kercken houdt Zeer costelyck
wtgheleyt. Leest en oordeelt. Uitgegeven door dr. J.G.R. Acquoy, Gent
1893 als no. 10, 4e reeks van Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen.
Aan het eind van de sermoenen staat: "Gheprint int Jaer ons Heeren.
M.D.XX. Ende ghemaect by den deuoten Pater Broeder Niclaes Peeters
Minnebroeder ende Gardiaen".
Preken uit de kring van de Doopsgezinden:
Galenus Abrahamsz., De verloren en wedergevonden zoon, in: Eenige
Nagelaten Schriften van Galenus Abrahamsz., Amsterdam
1707 (Dit zijn 14 preken).
Preken uit de kring van de Gereformeerden (Coccejanen en Voetianen):
1. D.F. van Giffen, Vezameling van alle de werken, nagelaten en uitgegeven
van den Hooggeleerden en Godtvruchtigen Heer Dav. Flud
van Giffen, met een Voorrede en aanhangzel van Bijbelserie
Keurstoffen door Albertus Voget, Groningen 1735.
2. A. Hellenbroek, Algemeene Rouwklacht in de straten van Rotterdam,
over het afsterven van den Heer Wilhelmus a Brakel Th.F. uit
Prediker 12:5 (achterin: Redelijke Godsdienst, van W. a
Brakel, Dl.II^, Rotterdam z.j., blz. 356 -392).
3. A. Comrie, Verzameling van Leerredenen, nieuwe onveranderde Uitgave,
onder toezicht en met een Voorrede van P. Deetman,
Gorinchem 1878.
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Preken uit de Afgescheiden (Christelijke Gereformeerde) Kerken:
A.
Losse preken:
G.F. Gezelle Meerburg, Bidstonds-rede bij het heerschen der cholera,
(over Job XVII: lb), Nijkerk 1854.
C.G. Moen, De Bede van Salomo om wijsheid en wetenschap, een
gepast voorbeeld voor allen, maar inzonderheid voor de
dienaren in 's Heeren wijngaard, die met Gods hulp de hun
opgelegde taak willen aanvaarden en volbrengen. Inwijdingsrede, uitgesproken te Kampen op den 6n. December 1854. Bij
gelegenheid van de opening der Theologische School van de
Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland,
Kampen 1855. (over 2 Kron. I:10a)
A.C. van Raalte, De roeping der gemeente jegens hare opzieneren.
Leerrede, uitgesproken ter opening van de klassikale vergadering te Grand Rapids, Kampen 1860. (over Hebr.
XIII: 17a)
N.H. Dosker, De gemeente van Christus onder allen strijd bewaard
door haren Heer. Leerrede ter gedachtenis van het vijf-entwintigjarig bestaan der Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente te Almkerk en Emmichoven, Heusden
1861. (overPs. LXXVII: 7,9)
W.P. de Jonge, Watervloed! Preek over Psalm 29:10. Uitgegeven
geheel ten voordeele der Noodlijdenden door Overstrooming,
Heusden 1861.
W.P. de Jonge, Henochs wandel, preek over Genesis 5:24. Ten
voordeele van een lokaal ter Godsdienstoefening te Breda,
Kampen 1863.
J. Juch, Het schijnend licht in de duisternis. Leerrede naar aanleidingvan Johannes 1:5, Sliedrecht 1873.
N.H. Dosker, De erfgenaam Gods. Leerrede over Rom. VIII: 17, z.p.
en z.j.
B.
Bundelspreken:
Nieuwe Stuiverspreeken door Predikanten der Christ. Geref. Kerk,
Kampen 1870.
Nieuwe Stuiverspreeken door Predikanten der Christ. Geref. Kerk,
2e jrg. Kampen 1871.
Ezra. Volksleerredenen door predikanten der christelijke gereformeerde kerk. Eerste jaargang, Winterswijk 1887.
Ezra. Volksleerredenen door predikanten der christelijke gereformeerde kerk. Tweede jaargang, Winterswijk 1888.
Uit de Levensbron. Wekelijkse predicatiën, onder red. van prof. J.
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Hovius en ds. P. op den Velde met medewerking van vele Chr. Geref.
Predikanten, 42e jrg. Sneek 1972/73.
C.

Preken van G. Wisse:
De Heilsfeiten. Van Advent tot Pinkstertriumf, Dodrecht 1947 (20
preken)
De Zeven Kruiswoorden, Amsterdam 1938(7 preken).
Gods overblijfsel in dagen van benauwdheid, Rotterdam 1943
(preek over Ze f. 3:12).
Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem^, Dordrecht
1936 (preek over Jer. 33:10, 11)
Tijdrede over de hedendaagsche Wereldgebeurtenissen en Het gezicht der vier Paarden in Openbaringen 6:1 -8, Leiden 1918.
Gespaard maar Bedreigd. Dank- en Boetedagpredikatie over KI. v.
Jer. 3: 22a en Jes. 9:11, Utrecht 1918.
Een Gebedsklacht onder de oordeelen Gods. Tijdpredikatie over Jer.
14:19b, 20, 21 bij den aanvang van het vierde oorlogsjaar,
Leiden 1917.
Het Engelenlied van Bethlehem beluisterd van de slagvelden van
Europa. Een kerstpredikatie in het oorlogsjaar 1915 over
Lucas 2:13, 14, Kampen 1915.
De roepstem van de roede Gods. Tijdpredikatie naar aanleiding van
den Europeeschen Oorlog in 1914, Kampen z.j.
De "Titanic" en de Ark. Leerrede over Matth. 24: 37 -39 en Hebr.
11:7a, 3e dr. Kampen 1912.
Wie zal ons de steen afwentelen? en Voor Petrus apart. Twee
Paasch-Meditaties, (over Mrc. 16:3 en 7), Amsterdam.
Den Wijzen verborgen, -den kinderkens geopenbaard. Predikatie over
Lucas 10:21, Rotterdam.
Sterven door sterven overwonnen, Utrecht (preek over Hebr.9:27,
28).
Een Herfst-Predikatie. Het Leven Christus, =Het sterven gewin,
Utrecht (preek over Phil.1:21).

Preken uit de kring van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk:
A.
Preken van J.P. Pauwe:
Twee Predikatiën over Joh. 6:69 en 2 Kor. 7:6, 1932 (Niet in den
handel).
Twee Predikatiën over Matth. 26: 31, 32 en Joh. 20:13, 14; 1932
(Niet in den handel)
Twee Predikatiën over Mark. 16:19; 1933 (niet in den handel).
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Twee Predikatiën over Jes. 43:1 lb en Joh.6:45; 1937/8 (Niet in den
handel).
Twee Predikatiën over 2 Cor. 12:10 en Psalm 34:9; 1939/40 (Niet
in den handel).
7e Predikatie over Joh.3:16 en een Predikatie over Rom.8:3, 4;
1931 (Niet in den handel).
Predikatie over Psalm 90:1 (gehouden op Oudejaarsavond, tevens
huwelijksbevestiging), Maandelijksche Mededeelingen der vrije
hervormden,no. I-Jan. 1944.
Achtste Predikatie over Psalm 86:11, Maandelijksche Mededeelingen
der vrije hervormden, no. 3-Juli 1946.
B.

Preken van I. Kievit:
De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast, 2 e dr.,
Huizen (NH) 1941.
De uitnemendheid van Christus, Huizen (NH)
Het Leven van de Hoop, Kampen, 1970.

C.

Preken van A., J., L., Wr. en W. Vroegindewey:
De Roem des Heeren. Tien preken, verzameld door ds. A.
Vroegindewey, Huizen 1954.

D.

Bundel preken:
Genade voor Genade. Prekenserie van de Hervormde (Geref.)
predikanten onder red. van ds. J.J. Tommer en ds. J. Vermaas, 24e jrg.
1972/73.
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STELLINGEN
I
De Nadere Reformatie moet gezien worden tegen haar kultuurhistorische achtergrond, in haar relatie tot de na-réformatörische Orthodoxie en in haar honoreren
van de middeleeuwse scholastiek en mystiek.
II
De prediking van de Nadere Reformatie vertoont in haar analytische methode,
haar pronken met geleerdheid, haar vaak brede tekstverklaring en uitgebreide
toepassing en haar allegoriseren eigentijdse trekken.
III
De klassifikatiemethode is kenmerkend voor de prediking van de Nadere Reformatie, waardoor deze afwijkt van de inzet van de reformatorische prediking, met
name van Calvijn.
IV
C. Graafland's waardering van de Nadere Reformatie is ambivalent.
C. Graafland, Verschuivingen in de Gereformeerde Bondsprediktng, Woerden 1965,
en: De continuïteit en actualiteit van de gereformeerde theologie, Kampen 1972.
V
Het is encyclopedisch juister te spreken van diaconiologische dan van praktische
of ambtelijke theologie.
VI
De diaconiologische groep van theologische vakken is bij A. Kuyper uiteindelijk
niet gecoördineerd, maar gesubordineerd aan de andere groepen, omdat ze niet
rechtstreeks uit het principium divisionis wordt afgeleid.
A. Kuyper, Encyclopaedie der heilige Godgeleerdheid. Amsterdam, 1894, Dl. II,
blz. 578w.

vn
Voor een goed verstaan van de bijbelse boodschap is nodig een oecumenisch,
missionair en evangelisatorisch geïnspireerde gemeente en theologie.
VIII
De psychologische, profetisch-individuele verklaring van het "ik" in Jeremia
15:15-18 en 17:14-18 is onhoudbaar, evenals de exclusief liturgische interpretatie, omdat het gaat om een exemplarisch "ik" binnen een creatief gebruik van
bekende verzen.
Contra: J. M. Berridge, Prophet, People and the Word of Jahweh, Zürich 1970. H.
G. Reventlow,L/fur£ie und prophetisches Ich bei Jeremia, Gütersloh 1963.

IX
doop met de Heilige Geest is in het Nieuwe Testament geen heilsordelijke,
maar een heilshistorische categorie.

X
Het beroep op Efeze 4:12 ter fundering van de apostolaatstheologie berust op
een onjuiste exegese.
XI
De driedeling van de Heidelbergse Catechismus, Zondag 1 antw. 2, is niet bedoeld als een heilsordelijke categorie, maar is van didaktische aard.
XII
Chiliastische opvattingen, met name ten aanzien van de bekering van het volk
Israël, komen in de stroming van de Nadere Reformatie voor niet alleen bij W. a
Brakel, maar ook bij Th. van der Groe.
XIII
Kernhomofilie is geen variant, maar een deviant van het normale leven der liefde.
XIV
Het is historisch onhoudbaar als J. J. van Oosterzee beweert, dat „de eerste predikers, die hier het Evangelie der Hervorming verkondigden, de dus genaamde
Hagepreekers (waren)".
J. J. van Oosterzee, Practische Theologie, Utrecht 1877, DL I blz. 184.
XV
O. Haendler identificeert de pneumatologie met de ecclesiologie en hanteert een
tweeërlei kerkbegrip in zijn omschrijving van de grondstruktuur van de kerk, als
hij stelt: "Kirche ist wirkende Gestalt des Geistes Gottes auf Erden, und alles
was Wirken des Geistes Gottes auf Erden ist, ist Kirche".
O. Haendler, Grundriss der praktischen Theologie, Berlin 1957 S. 24, vgl. S. 26.
XVI
Het oordeel van D. van Dijk over de prediking van de afgescheiden dominees is
onevenwichtig en subjektief.
D. van Dijk, De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de
jaren 1834-1869, Aalten 1935.
XVII
Lüther's visie op de liturgische orde en op de prediking als het voornaamste stuk
daarvan sluit "die ernsten Christen" niet van de liturgie en de prediking uit.
W. A. 19,75,3-21; 36,237,29-32.
Contra: U. Nembach, Predigt des Evangeliums. Luther als Prediger, Pedagoge und
Rhetor, Neukirchen 1972 S. 68.

XVIII
Naast het pastoraat voor de studerende jeugd moet de kerk bouwen aan een
pastoraat voor haar werkende jeugd.
XIX
De opdracht tot zielszorg beperkt zich niet tot de ambtsdragers, maar geldt ook
alle leden van de gemeente van Christus.
Contra: K. Dijk, De dienst der kerk, Kampen 1952 blz. 155.

XX
Het werk van gemeenteopbouw en funktioneel opbouwwerk der kerken moeten
goed van elkaar onderscheiden blijven.
XXI
De dialektische spanning tussen Paulus als mens en als ambtsdrager waarbij de
zwakheid van de eerste de kracht van de tweede doet uitkomen, is van blijvende
actualiteit voor het leven van de ambtsdragers in de kerk van Christus.
XXII
De gelijkwaardigheid van de 'bizondere ambten' én het feit, dat de diakenen wezenlijk tot de kerkelijke vergaderingen behoren, vereisen het principe van de gelijktallige afvaardiging van predikanten, ouderlingen en diakenen naar de meerdere vergaderingen.
XXIII
Het gebruik van meer dan één psalmberijming verrijkt de zang in de gemeentesamenkomsten.
XXIV
De aanbeveling van het Convent van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
buiten verband om voor de voorbereiding tot het predikambt de opleiding aan de
Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn te volgen, moet gezien als een belangrijke stap op de weg naar een vereniging van beide Kerken.

Diss. T. Brienen
Kampen 31 mei 1974

De auteur van dit boek werd in 1930 geboren te Werkendam (N. Br.)
Na zijn theologische studie aan de Theologische Hogeschool der Chr. Geref. Kerken te Apeldoorn, diende
hij als predikant de gemeente van Mussel, ApeldoornZuid en Groningen.
Voor zijn doctoraal studie studeerde hij aan de Theologische Hogeschool der Geref. kerken Vrijgemaakt
en aan de Theologische Hogeschool der Geref. kerken, beide te Kampen.
In 1974 promoveerde hij op deze studie aan de
Johannes Calvijn Academie te Kampen.
Van jongsaf geboeid door de speciale manier van preken door de "oude schrijvers", als de predikers van de Nadere Reformatie, heeft de auteur in deze studie
een nauwkeurig onderzoek naar het eigene van deze prediking ingesteld. Dit is de
eerste studie in ons land over deze materie.
Na een historisch overzicht van het ontstaan van de prediking der Nadere Reformatie, wordt het geheel eigene omschreven.
Dit eigene treedt tevoorschijn in de klassificatiemethode.
In de klassificatiemethode worden de hoorders onder de preek in allerlei soorten
onderscheiden en aangesproken.
De grote scheiding onder de hoorders van de preek wordt bepaald door het al of
niet wedergeboren, bekeerd of uitverkoren zijn. Enerzijds worden de onverschilligen, de naamchristenen, de werkheiligen, de bijna-gelovigen e.a. genoemd.
Anderzijds komen de bekommerden, de toevluchtnemenden, de gelovenden, de
geoefendenden, de middelijk en onmiddelijk verzekerden; en wel in deze volgorde. De grote vraag, waarop in deze studie antwoord wordt gegeven is: Waar
komt deze aparte preekmethode toch vandaan?
Aan het eind van zijn studie toetst de auteur de prediking van de Nadere Reformatie aan die van de Reformatie, met name van Calvijn en aan het spreken van
de Bijbel.
Met dit onderzoek wil de auteur predikers en gemeenteleden helpen de juiste
visie op en instelling tegenover de Bijbelse, Reformatorische predikingte behouden, nu de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van de prediking allerwege in
discussie worden gesteld.

