VU Research Portal

Isaäc da Costa als polemist
Oosterhof, O.N.

1913

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Oosterhof, O. N. (1913). Isaäc da Costa als polemist. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 08. Jan. 2023

..

ISAAC DA COST A ALS POLEMIST.
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ISAÄC CA COSTA ALS POLEMIST.

ACADEMI CH PROEF CHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VA

DOCTOR IN DE HEILIGE GODGELEERDHEID,
OP GEZAG VAN DEN RECTOR

MR. A. AN EM A,
HOOGLEERAAR IN OE FACULTEIT OER RECHTSGELEERDHE I D ,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN

OP VRIJDAG 21 FEBRUARI 1913 DES
I

AM. TE

21/ S URE,

HET GEBOUW VAN DE

MAATSCHAPPIJ VOOR DEN WERKENDEN STAND,

DOOR

OKKO NI\NNING OOSTERHOF,
GEBOREN TE LOPPERSUM,
DIENAAR DES WDORDS B IJ DE GEREFORMEERDE KERK TE

HIJLAA~D.

~--

KAlIPEN

PH. ZAL MAN

1913.

r

a an
m!}n {9uders en m!Jn Cc/Jtgenoote.

•

Het is

m~j

een aangenclme plicht, U, Hooggeleerde Professoren

in de faculteit der Godgeleerdheid Clan de Vrije Universiteit, mijn
erkentelijkheid te betuigen voor het van U ontvangen onderwijs.
Reeds verliepen eenige jaren sedert ik Uw lessen volgele ; doch de
tijdTuimte, die m1j van mijn collegejaren scheidt, heeft de waardee·
ring van hetgeen Gij tot mijn vorming hebt bijdragen, niet doen
verminderen. Aanvaardt Hooggeleerde Professoren BAVINCK,
KUYPER

en Hooggelee1'de

RUTGERS,

GEESI K,

die thans een welverdiende rust

geniet, mijn har·telijken dank voor wat ik aan U verplicht ben.
Met weemoed noem ik den naam van den reeds ontslapen Hoogleema1"
BIESTERVELD,

wiens gedachtenis onder zijn leerlingen in eere blijft.

Ook den Hoogleemren aan de Theologische School
LINDEBOOM,

OORDTZIJ

en

zeg ik dank voor het van hen genoten onderwijs.

In het bijzonder breng ik U, Hoogg eachte Promotor, Hoogge ,
lee1'de

KUYPER,

1nijn dank.

Gij hebt Uw oog over mijn arbeid laten

gaan en mij bijgestaan met Uw mad, zoo dikwijls ik dien van U
vroeg.

Uw welwilümde leiding stel ik tenzeerste op P1'ijS en zal ik

blijven waardeeren.
Ten slotte spreek ik mijn e1'kentelijkheid uit voor den steun,
dien ik V001' de ve1'vaardig ing van mijn gescMift heb onder'vonden
uit de Bibliotheken der Rijks-Universiteiten te Groningen en Leiden
en uit de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gmvenhage.

INLEIDING.

De naam Da Costa doet voor ieders oog terstond het beeld
verrijzen van den heroieken dichter uit de eerste helft der
negentiende eeuw, die door het vuur zijner geloofsovertuiging
het ha,rt zijner Christelijke tijdgenooten in gloed heeft ontstoken
en nog door zijn geniale zangen de bewondering van ons volk
wegdraagt.
Zijn verdiensten op het gebied der dichtkunst doen ons licht
den invloed onderschatten, dien hij heeft geoefend op de geschiedenis van de kerken en het godsdienstig leven zijner eeuw. Een
der voormannen van het Reveil, heeft Da Costa door woord en
geschrift, niet minder door proza dan door poëzie meegewerkt
tot stuiting van den afval en het wekken van nieuw leven.
We kUllllen nog verder gaan. Levendig stelde hij belang in
letteren en historie, in maatschappelijke en staatkundige vraagstukken, in onderwerpen van kerkelijken en theologischen aard.
Gelijk zijn tijdgenoot Nicolaas Beets getuigt, I) bezat Da Costa
een hart
.dat een verterend aandeel neemt
in al wat onze tijden baren".
Hij scheen dan ook geroepen tot voortdurenden strijd. Zijn
denkbeelden toch gingen in tegen die van de mannen der toenmaals heerschende richtingen. Met een onwrikbare overtuiging
verdedigde hij de hem dierbare waarheden en bestreed hij hun
dikwijls schoonschijnende, doch verderfelijke leeringen. Daarbenevens zag hij zich genoodzaakt, zich een enkele maal te
keeren tegen hen, die door den band des geloofs met hem verbonden waren. Zoo wijdde Da Costa een groot gedeelte van
zijn werkzaam leven aan polemischen arbeid. Inzonderheid gold
1) N . Beets, Gedichten, 6e druk, Leiden, z. j., lI, bI. 300.
1

2

deze strijd onderwerpen, die betrekking hadden op de theologische wetenschap, welke het meest de liefde van zijn hart had.
Een beschrijving, geen beoordeeling, te geven van het belangrijkste in de polemiek van Da Costa is het doel van de
volgende bladzijden. Zooals de lezer zal zien, bevat dit geschrift
bijna uitsluitend Da Costa's bestrijding van hen, tegen wie hij
lijnrecht over stond; slechts éen hoofdstuk behelst de bespreking
van een geschilpunt tusschen hem en een vriend, met wien hij
overigens éen van gevoelen was over de hoofdwaarheden der
Schrift. We meenden Da Costa's verdediging van .zijn standpunt tegenover Groen van Prinsterer ten aanzien van de Formulieren van eenigheid niet te mogen voorbijgaan. Deze verdediging toch verklaart ons, hoe Da Costa, in een voor zijn
tegenstanders hachelijk tijdstip, hun zaak steunen en aan die
van zijn vrienden afbreuk kon doen, wel niet rechtstreeks met
dat doel, maar toch indirect met dat gevolg.
Na een levensschets van Da Costa tot zijn doop, staan we
in de achtereen volgende hoofdstukken stil bij zijn strijd tegen
den geest der eeuw, de Groninger School, de "ontkennende
kritiek" van Strauss en de Tubinger School, alsmede tegen prof.
Scholten, terwijl in het slothoofdstuk de uiteenzetting volgt van
zijn standpunt tegenover Groen van Prinsterer. De volgorde der
hoofdstukken is chronologisch, te rekenen naar den tijd, waarop
Da Costa zijn bestrijding van een richting of persoon aanving.
Als van anderen aard, ma~kt het laatste hoofdstuk hierop een
uitzondering.
Bij elk hoofdstuk noemen we Of in den tekst Of aan den voet
der bladzijden de polemische geschriften van Da Costa of de
werken, waar hij zijn polemiek heeft ingevlochten.

HOOFDSTUK 1.
DA COSTA's LEVEN TOT ZIJN DOOP.

Isaü,c Da Costa werd den 14en Januari 1798 geboren aan
Dani ël Da Costa en di.ens vrouw Rebecca Ri.cardo, .:wier eenig
kind hij gebleven is. De ouders, in Amsterdam woonachtig,
behoorden tot de aristocratie der Portugeesche Joden. 1)
Daniël Da Costa wordt ons geteekend als ,een geacht handelsman .... , niet zoozeer wetenschappelijk gevormd, maar rechtschapen, werkzaam, en niet vrij van een zekere aangeborene
fierheid en onbuigzame standvastigheid" 2); karaktertrekken,
die we in den zoon zullen terugvinden.
Wat het godsdienstig standpunt zijns vaders aangaat, verklaart
de zoon van Daniël Da Costa, dat deze "volstrekt geen strenge
1) In 't begin der 17e eeuw vertrok het voorgeslacht der Da Costa's
uit het Spaansche Schiereiland naar Nederland. Uriël Da Costa verliet Portugal, wijl hij geen bevrediging vond in den Christelijken
(Roomschen) godsdienst, dien zijn vader had beleden: Hij vestigde
zich metterwoon in Amsterdam, waar hij zich aansloot bij de synagoge.
Zijn moeder en vier broeders, jonger dan hij, kwamen met hem in
Nederland en vo lgden zijn voorbeeld in den overgang tot de synagoge,
Van den jongste dezer broeders, J oseph genaamd, stamde Daniël
Da Costa af. Zie 1. Da CosLa, IS1'aëZ en de Volken, 2e dr., Haarlem,
A. C. Kruseman, 1873, bl. 472. (De 2e druk is bezorgd door Dr.
A. W. Bronsveld) j E en en ande1' uit het leven van Dl'. Det Gosta, door
hemzelven besch1'even, Amsterdam, W. de Grebber, 1845, bI. 7v. Voortaan aangehaald als E en en ande1·.
2) Mr. H. J. Koenen , L evensbe1'icht van M1', I. Da Gasta (in Handelingen van de Maat chappij der .r ederl. Letterkunde te Leiden, 1860)
bl. 308. - Voortaan aangehaald als Levensbericht.
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jood was; hoewel hij aan de godsdienstige oefeningen en gebruiken der joden de gevorderde achting bewees" 1). In zijn
eigen huis zag hij streng toe op de vervulling der godsdienstplichten, zoodat de jonge Isaäc van kindsbeen af moest deelnemen aan wat de godsdienst zijner ouders hun voorschreef.
Zoo zien we hem reeds op den leeftijd van vijf jaren in de
synagoge. Om te onderzoeken, hoe ver hU gevorderd is in de
kennis der Hebreeuwsche taal, draagt men hem daar op een
hoofdstuk uit .de Profeten" voor te lezen. Ten aanhoore van de
schare, die in de synagoge is vergaderd, leest de vijfjarige Isaäe
in het Hebreeuwsch voor het derde hoofdstuk van Habakuk:
Een gebed van Habakuk den profeet op Neginoth. 2)
Met het oog op de opvoeding van Isaäc Da Costa is 't van
gewicht te weten, hoe zijn vader stond ten opzichte van den
geest zijns tijds. Daniël Da Costa was sterk gekant tegen de
omwentelingszucht dier dagen. Evenmin als zijn zoon in latere
jaren, vergat hij welke mate van vrijheid de Joden in Nederland
hebben genoten onder het huis van Oranje. Vurig aanhanger
van de Oranje's, ging hij niet mee met den heerschenden tijdgeest. De Fransche revolutieleer, die bij zoo velen gereeden
ingang vond, vervulde hem slechts met grooten weerzin. 8)
1) E en en ander, bI. 9. Zie verder Levensbe1'icht, bI. 309; B1'ieven
van Bilde1'dijk V, bI, 3. De moeder van 1. Da Costa .had meer
neiging voor den cultus van het nieuwere, meer opgeklaardjudaisme",
E en en ande1', bI. 9. Zij was volgens L evensbericht, bI. 309 .een
gemoedelijke vrouw in haren godsdienst en van nauwgezette zeden."
') Bijbellezingen van wijlen M1'. Is. Da Costa (opgeteekend en
medegedeeld door J. F. Schimscheimer) lI, bI. 607 : "Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth. Ook dit gebed op de lofzang van
Habakuk was dus bestemd voor de dienst des tempels. En het is nu
Pinksteren dezes jaars vier eu veertig jaren geleden, dat ik als
knaapje van vijf jaren ditzelfde kapittel in het Hebreeuwsch heb
opgezegd. Dit laat men gewoonlijk de jongetjes, die lezen kunnen,
doen om hun een proeve te laten geven hoever zij in het lezen van
het Hebreeuwiich gevorderd zijn." (Bijbellezing van 7 Febr. 1847).
3) E en en ande1', bI. 9; Levensbm'icht, bI. 308; De mensch en de
dichte1' Willern Bildm'dijk, Haarlem, A. C. Kruseman, 1859, bI. 278.
(voortaan aangehaald als De m ensch ). Mede ten gevolge van deze
denkwijze, hield D. Da Costa zijn zoon zoo veel mogelijk terug van
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Deze gezindheid van den vader bleef op den zoon niet zonder
invloed in den tijd, waarin de revolutiegeest zijn droevige
gevolgen voor land en volk meer en meer begon te openbaren en
aan den dag kwam, welk een vrijheid de Franschen in ons land
hadden gebracht! Daniël Da Costa liet niet na, vroegtijdig zijn
zoon hierop te wijzen en hem zijn denkbeelden in te prenten,
zoodat Isaäc werd .opgevoed in een denkwijze, geheel strijdig
met den heerschenden geest der eeuw". 1)
Tot hun blijdschap zagen Daniël Da Costa en zijn vronw, dat
hun zoon een meer dan gewon en aanleg had. Opdat de aanleg,
die zooveel goeds beloofde, tot rijke ontwikkeling mocht worden
gebracht, droegen de ouders alle zorg voor het onderwijs van
hun kind. "Aan de zorg, die deze Daniël Da Costa in vereeniging met zijne vrome Gade, Rebecca Ricardo, voor de opleiding
van zijnen zoon droeg, op wiens buitengewonen aanleg beide
ouders met reden trotsch waren, heeft Nederland het te
danken, dat het kostbaar juweel, hun ter bewaring toevertrouwd, van den beginne af met ijver en kunst geslepen en
gepolijst en aldus voorbereid werd om eens in vollen luister te
blinken". 11)
Het kostbaar juweel werd niet te vergeefs geslepen; ruimomgang met andere knapen; de jonge Abraham Capadose, de zoon
van den compagnon van D. Da Costa en zijn bloedverwant, was dan
ook de eenige speelmakker van 1. Da Costa.
I) Da Costa in de Voorrede van het eerste deel van Poëzy, uitgegeven bij Herdingh en Zoon, Leiden, 1821; in Da CostaJs Kompleete
Dichtwerken (uitgegeven door J. P. Hasebroek, Ar,htste druk, Leiden,
A. W. Sythoff, z. j., 3 dIn.), bI. 278 van Deel I. - Deze uitgave van
Da Costa's gedichten is door mij gebruikt en wordt voortaan aangehaald als K. D.
2) J. P. Hasebroek in "Toelichtingen", K. D. I, bI. 294. - Da
Costa heeft zijn zorgvuldige opvoeding steeds erkend en dankbaar
gewaardeerd. Zoo in "Aan mijn Vader", K. D. I, bI. 211:
/k Loonde met geen aardsche schatten,
met geen wereldheerschappij,
al uw zorgen, al uw pogen
in de vorming van mijn jeugd,
immer zwevend voor mijn oogen,
met het voorbeeld van uw deugd".
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schoots werd de moeite der ouders beloond! Reeds in 1806,
dus op achtjarigen leeftijd, had Da Costa zulke vorderingen
gemaakt, dat hij genoegzaam was voorbereid om tot de lessen
aan de Latijnsche school te worden toegelaten, »waar zijn
levendig vernuft weldra de algemeene opmerkzaamheid trok." I)
Da Costa legde zich met ijver toe op de studie der oude
letteren en het duurde niet lang, of hij kreeg ze lief, 2) de dichters
en prozaschrijvers uit het grijs verleden - een liefde, die
nooit is geweken. En hij, de geboren dichter, zong als zijn
lievelingsschrijvers in de taal van Oud-Rome. • Voordat hij nog
aan de Nederlandsche muze offers kon brengen, be~peelde hij
met nog kinderlijke vingers de Romeinsche lier". ')
Na met vrucht de lessen aan de Latijnsche School te hebben
gevolgd, werd Da Costa in 1811 3) leerling aan het Athenaeum.
Terecht is de opmerking gemaakt 4) : .Het is zeker geen alledaagsch verschijnsel, dat een knaap van acht iaren de lessen
') L evensbm'icht, bI. 309.
2) Niet alleen om hUD taal, maar ook om de feit en , di.e zij hem
verhaalden. Naast de heldendaden van zijn voorgeslacht in het
Spaansche Schiereiland. boeiden hem nu ook de heldenfeiten van de
bewoners van oud-Griekenland en Rome. Hiel'van getuigt de keuze
van het door hem vervaardigd Latijnsche vers, uitgesproken bij 't
verlaten der school: Carmen de Herculeis Laboribus.
3) In zijn Geschiedenis de?' NoO?'d-Nedm'landsche Lettm'en, Hotterdam,
z. i. 2e dr. , bI. 42 nt 4 spreekt Dr. Jan ten Brink zijn twijfel uit aangaande de juistheid van dit jaartal, omdat op een afschrift van het
Latijnsche vers Oa?'1nen etc . • met de hand des ~uteurs het jaartal 1813
is g eschreven. De promotie naar het Athenaeum zou dus misschien
plaats gegrepen hebben in het vijftiende levensjaar van Isaäc Da
Costa, tenzU het jaartal 1813 den datum van het afschrift voorstelt".Ten onrechte wordt deze twijfel geopperd; ongetwijfeld is de gissing
juist, dat het jaartal 1813 den datum van het afschrift voorstelt. In
H erinne1'ingen aan mijne m'oegste kennismaking en late?'en omgang met
den Hooglee1'am' David Jacob van Lennep, bI. 3 zegt Da Costa' "Het
zijn thans (1853) ongeveer twee en veertig jaren, dat ik, dertienjarige
jongeling, aan den , , . Hoogleeraar (Van Lennep) als aanstaand student bij de doorluchtige school dezer stad door mijn Vader werd
voorgesteld, nadat ik even te voren mijn afscheidingsprijs bij het
verlaten der Latijnsche Scholen ontfangen had".

f) Ten Brink, A.

W.,

bl. 42.
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eener Latijnsche chool met goed gevolg kan bijwonen, en op
dertienjarigen leeftijd promoveert tot hooger onderwijs, na het
uitspreken een er door hem zei ven geschreven Latijnsch vers:
n Over de twaalf werken van Hercules."
Het ging dus met Da Costa's studie volkomen naar wensch.
Toch gevoelde Da Costa zich bij zijn voorspoed niet gelukkig.
Wanneer wij een blik werpen in zijn binnenste - Da Costa
stelt ons daartoe in staat 1) - dan blijkt ons, dat door hem een
bange strijd werd gestreden. Da Costa werd door vele raadse·
len gekweld, die hij niet kon oplossen j door vragen, die onbeantwoord bleven, hoe hij ook naar beantwoording zocht. Rij
smachtte naar rust voor zijn hart, maar kon haar niet vinden.
Op een leeftijd, waarop anderen zich in het spel vermaken en
nog niet denken aan de nRätsel des Daseins", zocht hij vruchteloos een antwoord op de nlevensvragen", die zich aan hem
opdrongen. Dit nam zijn levensvreugde weg, gelijk hij dienaangaande klaagt:
n • • • die kindertijd, voor anderen zoo vol zoetheid,
was mij een bronwel van verterend boezemleed j
en 't rusteloos gevoel, dat toen mijn ziel bezwaarde,
bleef, drukkender dan ooit, mijn sombre jonkheid bij" S)

Wat het dan was, dat zijn .jonkheid" zoo somber maakte j
welk boezemleed hem schier verteerde? Geven we, waar het
de gesteldheid van zijn inwendig leven betreft, aan hem zelf
het woord, dat hier door het onze niet mag worden vervangen: S)
"Die Zoon uit Israëls volk . . . opgevoed door tedere en edele
ouders in de vurigste, aan hunne geslachten van ouds eigene .
Oranjegezindheid, tegelijk gedreven door een gevoel van Israëlitische nationaliteit, dat hem geen rust liet aan de gedachte

I) W. van Oosterwijk Bruin maakt in Isaäc Da Oosta, een goed
krijgsknecht van Jezus Oh1'istus, Amsterdam, 1861, bI. 10 de juiste
opmerking, "dat men hem CDa Costa) een doorschijnend mensch zou
kunnen noemen, die ons vergunde hem als het ware te doorzien,
omdat hij altoos al wat in zijn binnenste omging uitsprak en openbaar maakte".
2) .Aan Bilderdijk", K. D. lI, bI. 100.
3) De mensch, bI. 277 v.
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van eene handhaving, eene hereeniging, eene herstelling van
dit zijn volk . . . was dat alles hem tot hiertoe slechts wortel
van droef heden en onbevredigde behoeften geweest. Aangaande
God dienst en Openbaring was zijn gemoed niet minder in vragen en weifeling verdiept. Ook bij hem was van kindsbeen af
iets gevoeld van dat woord des Kerkvaders : Ons hart is naar
U toe geschapen, 0 God! Maar temidden van het overal, ook
onder de zijnen, veldwinnend ongeloof, had hij moeite genoeg
gehad, om zijn geloof aan God en onsterfel\jkheid te redden uit
de aanvallen van Volt8tire en Encyclopedisten vóor den overgang van het gymnasium tot het Athenaeum. Doch op deze
vragen bleef het hem nog lang duister: had die God zich
werkelijk geopenbaard? zich geopenbaard aan zijne Vaderen?
waren er inderdaad mannen Gods, die wonderen en teek enen
gewerkt, en Goddelijke woorden onmiddelijk van den God van
Abraham ontfangen hadden, in Israël geweest?
Waren de
Gewijde Schriften werkelijk aan hoogere ingeving hun bestaan
schuldig?" 1)
1) Vgl. hiermee Een en andm', bI. 9 v. v. · "Van jeugd af aan had
ik eene soort van godsdienstig instinkt, eene onbepaald en duister
verlangen om God te kennen en te dienen; terzelfder tijd werd mUn
gemoed echter ook door twijfelingen geslingerd, zoowel ten opzigte
der goddelijke openbaring zelve en van hetgeen zij gebiedt, als betreffende de wonderlijke overleveringen der rabbijnen. Somtijds gaf
ik mij geheel aan eene vrome, godsdienstige stemming over, verrigtte
de voorgeschrevene gebeden, en hield mij aan de geboden en gebruiken van mijne godsdienst; - op een anderen keer verviel ik
daarentegen in twijfelingen, en had eene walg van alle uiterlijke
plegtigheden. De wijsbegeerte der achttiende eeuw, die met alles
spotte, . verfoeide ik. Ernstig was ik opgewekt tot denken en navorschen, en ik deed mijn uiterste be t, om eene vaste overtuiging
te bekomen nopens het bestaan van God, het wei'eldbestuur en de
onsterfelijkheid der ziel. Maar al de geschriften, die ik doorvorschte
en om raad vroeg . . . bemoedigden mij niet . .. Materialisme . . .
verschrikte en schokte mij . .. Daarbij was ik er ver van af, van
de openbaring Gods als van eene stellige, geschiedkundige daadzaak,
of van de waarachtigheid der boeken van Mozes of van de profeten
overtuigd te zijn. Hoewel ik door allerlei twijfelingen in mijn gemoed
hevig geschokt was, klemde ik mij toch vast aan de geschiedkundig
merkwaardige daadzaken, mijn volk betreffende; - hoewel regt be-
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Welk een twijfel dus bij Da Costa! Zich aan volslagen ongeloof overgeven kon hij niet; gelooven e venmin. "Vragensmoede" kon hij toch niet nalaten telkens weer te vragen: . Wat
is waarheid? Maar hoe pijnlijk voor zijn hart; slechts het aantal vragen werd er door vermeerderd.
Doch een enkele lichtstraal begon te schijnen in dat zoo don kere hart. Na het verlaten van de Latijnsche School volgde
Ua Costa in 1811 de lessen aan het Athenaeum . 1) Daar hoorde
de twijfelaar onder meer voorlezingen van Mr. David Jacob van
Lfmnep, .een zeer geleerd man, die daarbij veel gelouterden
smaak had", 2) over. de Algemeene Geschiedenis. Prof. Van
L ennep sprak naar aanleiding dezer lessen herhaaldelijk over
de boeken van Mozes, wees op hun hoog gewicht en verdedigde
hun echtheid en geloofwaardigheid tegen de ongeloofstheorieên
dier dagen. Hij legde allen nadruk op de waarde en waarheid
van het Mozaïsche scheppingsverhaal en handhaafde de daarin
voorgestelde schepping uit niet.
De woorden van prof. Van Lennep misten niet hun uitwerking op Da Costa. .Door de indrukmakende voorstelling der
diepe waarheid van het Mozaïsche verhaal van de schepping
der wereld uit niet, eene waarheid, tot welke (gelijk prof. Van
Lennep dit in zijn collegie over de Algemeene Historie overtuigend betoogde) geen der oude Wijzen - althands de Grieksche
Wijsgeeren - had vermocht op te klimmen, maakte de nog bij
Da Costa heerschende invloeden van Voltairiaansch deïsme
plaats voor diepen eerbied jegens het Bijbelsche geschiedverhaal". 8) Nog meer dan voor diepen eerbied! Had Da Costa
schouwd, slecb ts uit een gevoel van natuurlijke trotschheid. Mijn
verkeer met ongeloovigen en de studie der wijsbegeerte badden mij
eindelijk daartoe gebragt, dat ik het denkbeeld van eene onmiddellijke openbaring opgaf. Ik vormde mij een deïstisch stelsel, hetwelk
een mengelmoes van rabbijn 'cbe en mozaïsche grondstellingen bevatte".
Zie ook Brieven vetn Bilde1'dijk, IV, Inleiding, bI. VII en de Inleiding op de Hymne .God met ons", K. D. 1I, bI. 131 v.
1) Zie bI. 6, nt 3.
2) E en en etndm', bI. 11.
3) L evensbe1'icht, bI. 313. Vgl. E en en etnder, bI. 12; De menseh,
bI. 279 j He1'innm'ingen etan mijne 'vroegste kennismaking en lateren
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nog altijd. getwijfeld, of God zich wel onmiddellijk heeft geopenbaard; had hij het .denkbeeld aan een onmiddellijke openbarin g" zelfs reeds opgegeven, dopr het onderwijs van Van Lennep
werd het geloof aan een positieve openbaring opgewekt; hij
begon aan de goddelijkheid van het Oude Testament geloof te
hechten, yolgens zijn getuigenis: . ik begon aan de goddelijkheid
van het Oude Testament geloof te slaan; - en deze gewichtige
waarheid, die mij van lieverlede telkens duidelijker werd, was
mij eene lichtbaak te midden van twijfelingen en duisterheid.
De gedachte werd zekerheid bij mij: daar bestaat een geopenbaarde godsdienst, de bijbel (het O. T.) beru::;t op goddelijk gezag,
en dit is eene geschiedkundige daadzaak". I)
Maar dit niet alleen. Tegelijkertijd en in verband hiermee
werd Da Costa's hoop op ~en nationaal en godsdienstig herstel
van Israël niet weinig gesterkt. Da Costa, die z~jn volk innig
liefhad, was in-weemoedig gestemd, als hij tegenover Israëls
groot ch verleden, én in Palestina én in Spanje, den tegenwoordigen toestand stelde. Wat een wereld vol smart, wanneer
hij dan aan I raëls herstelling meende te moeten wanhopen.
Nu vond hij in Van Lennep een leermeester, die hartelijk
gezind was jegens het aloude volk van God, die met dat volk
in zijn verstrooiing medelijden had en, niet het minst, die van
harte deelde in de uitzichten, op een "herstelling van het oude
Messiaansche volk onder den Messiaanschen schepter" .' S) Dit

omgang met den Hoogleeram' David Jacob van L ennep (meegedeeld in
de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschappen
te Amsterdam 20 Maart 1853), bl. 5, 7 (voortaan aangehaald als He1'inne1'ingen) ; "Feestzang te! gelegenheid der viering van het vijftigjarig Hoogleeraarsambt (19 Nov, 1849) van Mr. D. J, van Lennep",
K. D. lIl, bI. 73 v. v., waarin
"Achtbre Grijsaart, met wiens lessen in uw mannelijke jeugd
mijn nog ongewisse jonkheid als met kinderlijke vr eugd
d' eersten indruk mocht ontfangen van de waarheid van dat woord,
dat uit Isrel door de volken van heel de aarde werd gehoord; d ' eerste zelfbewustheid voelde van de roeping van mijn stam;
d ' eerste trekking (licht!) mijns harten tot den God van Abraham".
1) Een en ande1', bI. 12.
' ) Zie Herinne1'ingen, bI. 12.
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laatste is voor Da Costa van beteekenis geweest. Door de voorlezingen van Van Lennep werd de hoop van Da Costa niet
WeInIg versterkt, dat eens de tijd zou aanbreken, waarop
Israël wordt hereenigd en hersteld, nationaal en godsdienstig. 1)
In den tijd, waarin Da Costa de lessen aan het Amsterdamsch
Athenaeum bijwoonde en daar Van Lennep hoorde, valt de
kennismaking met dien man, van wien h\j ruim dertig jaar later
dankbaar getuigde: "Ik ben . . .. onder de leiding van den God
mijner vaderen~ aan Bilderdijk het hoogste verschuldigd, wat
op deze aarde een mensch den anderen te danken kan hebben". S)
Reeds lang had de persoon van Bilderdijk hem belang ingeboezemd, hoewel hij dezen nooit had ontmoet. 3) Da Costa
had beoordeelingen van Bilderd~jk's verzen gelezen, waari n
half de spot werd ged reven m et diens aandoenlijken klaagzang
"en", zoo verhaalt ons 4) de edele Da Costa met zijn ridderlijk karakter, "in mijn jeugdig gemoed nam ik het op tegen de
Berispers, beide voor den Dichter en voor den toon zijner smart".
1) De mensch, bI. 279: "En ook hieromtrent (of God zich aan zijn
vaderen had geopenbaard), zoo ver het Oude T estament betreft, was
hij (de zoon uit Israël) dank zij het onderwijs in de Algemeene Geschiedenis . . . tot eene gevestigde overtuiging gekomen, en zijne
hoop op een nationaal en Godsdienstig herstel van zijn volk niet
weinig gesterkt en verlevendig 1" .
Kenschetsend voor hetgeen er in Da Costa's hart omging ten opzichte van Israëls herstel, is wat Dr. Byvanck, lJe Gids, 1893, Il,
bI. 147, nt 1 meedeelt
,In van Len nep's collegekamer hing een
genealogi che tabel van de koningen van Israël en Juda. Da Costa
stond daarvoor te peinzen. "Heere, wilt Gij dan het huis van David
nooit weder oprichten!" In zijn ijver vergat hij zijn omgeving en
bad overluid, zoodat zijn woorden gehoord werden. (Verhaal van
fI prof. Koopmans aan W. de Clercq. Part. Aant. 24 Oct. 1838)."
2) Bilderdijk her'dacht in eene r'edwoe1'ing, gehouden op den 11 October' 1856, Haarlem, A. C. Krusemau, 1856, bI. 4. - Voortaan aangehaald als Bilde1'dijk lw'dach t,

/I

3) Door zijn poëzie heeft Bilderdijk Da Costa niet voor zich ingenomen. Da Costa hield tot nu to e zoo goed als uitsluitend van de
Classieken der Oudheid of van de schrijvers, welke in den nieuweren
tijd hun voetspoor volgden. Zie lJr'ieven van Bilder'dijk IV, bI. VU;
De mensch, bI. 277; K, D. I, Toelichtingen, bI. 236.
4) Br'ieven van Bildel'dijk IV) bI. VIII,

()
iJ.,
I
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Da Costa koos partij voor den man, die op zulk een wUze verguisd werd. Maar daar was nog meer, dat Da Costa in meerdere
of mindere mate in Bilderdijk aantrok, en wel juist datgene wat
de groote massa van Bilderdijk afstootte. Zelf opgevoed in een
denkwijze, geheel strijdig met den heerschenden geest der eeuw, ,)
gevoelde hij onwillekeurig . sympathie voor den strijder op zijn
eenzamen p.ost~ die zijn scherpe p~jlen richtte tegen den geest,
welke op allerlei gebied de overhand had. Doch bovenal deed
hem naar een kennismaking met Bilderdijk verlangen, dat er
.een soort van voorgevoel bij hem leefde, dat deze Nederlandsche lsmaël iets beslis ends voor zijn inwendig leven zou te
weeg brengen, dat hij hem raadselen zoude oplossen, waarmede
zijn gemoed reeds van kindsbeen af was bezig geweest, en licht
brengen in dien chaos van gewaarwordingen, overleggingen,
zielsbehoeften, waaronder, te midden van ijdelheden, verstrooiingen en smerten zijner jeugd, hij zoo onophoudelijk zwoegde
en leed". 2)
Aan dit verlangen werd voldaan en de Nederlandsche
Ismaël heeft iets beslissends voor het inwendig leven van den
zoon uit Israël teweeg gebracht. WU meen en, dat de aanleiding, waardoor Da Costa met Bilderdijk in aanraking kwam, te
merkwaardig is, om deze niet mee te deelen; te merkwaardig,
aangezien in dit schijnbaar geringe de vinger Gods valt op te
merken.
In Amsterdam bestond .een letterkundig genootschap: welks
leden allen tot het Israëlitische Kerkgenootschap behoorden en
dat tot leuze had : Concordia crescimus·'. S) Da Costa, die van
dit letterkundig genootschap lid was, gaf ten aanhoore van dit
gezelschap een proeve van een vers, en wel van het eerste, dat
door hem in het Nederlandsch was geschreven, n.l. Lof der
Dichtkunst. ~ )
1) Zie boven bI. 4 en 5.
2) De menseh} bI. 277. - Brieven van BiLde1'dijk, bI. 'VII: •...
het besef eener voor mijn leven beslissende betrekking tot Bilderd~ik
was van dat eerste oogenblik aan Ct bezoek bij B.) bij mij aanwezig,
ja. misschien reeds vóór dat oogenblik bij mij aanwezig geweest".
3) J. P. Hasebroek in Toelichtingen} E. D. I , bI. 232.
4) Zie K . D . I, bI. 236.
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Nu was er te Amsterdam naast het genoemde een ander
.letterlievend" Israëlitisch genootschap: Tot nut en Beschaving,
dat het eerelidmaatschap o. a. aan Bilderdijk had opgedragen,
GewoonI\jk was deze tegenwoordig bij de wekelijksche samenkomsten. Da Costa, "destijds vijftienjarige' jongeling, was van
het ij verig en belangwekkend Israëlitisch genootschap zelf geen
lid. Maar bevriend met een der leden, veel ouder dan hij zelf
en van wien hij onderwijs in het Hebreeuw ch ontfing", liet
deze oudere vriend, Lemans geheeten, deze eersteling van Da
Costa's Nederlandsche poëzie op een der vergaderingen aan
Bilderdijk zien. Bilderdijk • vond er iets in, dat hem aantrok,
waarschijnlijk het hoofddenkbeeld, ontleend voor bet overige
aan een bekend Grieksch Bijschrift op den oudsten en grootsten
der Heldendichters". I) Leman's stelde toen aan zijn jeugdigen
vriend voor, hem met Bilderdijk in aanraking te brengen. Bij
Da Costa vond dit voorstel gereeden ingang, wat te begrijpen
is, wijl zijn voorgevoel hem zei, dat Bilderdijk zijn levensraadselen zou oplossen. ~ )
Zoo werd dan in den zomer van het jaar 1813 de leerling
aan 't Athenaeum bij Bilderdijk geïntroduceerd. Da Oosta voor
het eerst bij Bilderdijk ! .Onuitgewii::icht bleef tot in den avond
zijns levens de indruk van dat oogenblik iu zijne ziel. Nog is
het hem, alsof hij in dien naau wen gang in die som bere
woning op den Achterburgwal, den langzamen tred hoort van
den Grijzaart met zijn tweejarig kind aan de hand. Nog heugt
hem tot in bijzonderheden dat onderhoud van schier drie uren
lang met den Israëlitischen Taal- en Wiskundige, en de woorden
I) K. D . I , Toelichtingen, bI. 236. Vgl. A. Pierson, Wille?1~ De
CZe1'cq naa1' zijn Dagboek I, 2e ·dr. Haarlem 1886, bI. 233
"Hij (Bilderd\jk) bekende mij r eeds in het eel'ste vers van Da Costa het groote
zaad onderscheiden te hebben". - Dit gesc hrift wordt voortaan aangehaald als Dagboek.

2) Zie verder voor de aanleiding, waardoor Da Costa met Bilderdijk
in aanraking kwam en de wijze, waarop Bilderdijk Da Costa ontving
bij dit eerste en de latere bezoeken
B1'ieven van Hildm'dijk IV, bI.
VI v. v. j De m enseh, bI. 276 v . v. j Een en andm', bI. 13 v.; Levensbel'icht, bI. 313 en Byvanck, De Gids 1893, lI, bI. 250 v. - Begrijpelijk heeft .Lof der Dichtkunst" altijd bijzondere waarde voor Da Costa
behouden, K. D. 1. bl. 236.
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ook tot den onbeduidenden knaap, die er starende bij zat,
gericht over poëzy en Nederduitsche taal." 1)
De ontvangst was vriendelijk geweest en dadelijk was
Bilderdijk voor Da Costa gewonnen. Ook Da Costa ervoer met
anderen, die bij Bilderdijk verder doordrongen dan tot de oppervlakte, dat daarbinnen een warm-voelend hart klopte; dat
Bilderdijk, trots zijn gebreken, een man was met een hart en
volstrekt niet .de bullebak, die meI) van hem heeft willen
maken". 2) Welkom was Da Costa de uitnoodiging, dit eerste
bezoek te herhalen; onderscheiden keeren treffen we hem ten
huize van Bilderdijk aan "tot on bescheidenheid toe". S)
In nadere betrekking kwam Da Costa echter eerst met
Bilderdijk, toen deze zijn leermeester werd. De vader, die zijn
zoon voor de rechtsgeleerdheid had bestemd 4) en van oordeel
was, dat aan het "kostbaar juweel" de beste krachten moesten
worden besteed, meende in Bilderdijk den man te hebben gevonden, aan wiens leiding hij den jongeling kon toevertrouwen,
al vorens hem naar Leiden's hoogeschool te zenden. Een verzoek, aan Bilderdijk daartoe gedaan, werd ingewilligd en alzoo
werd Bilderdijk, de vriend van Da Costa, tevens zijn leer·
meester. &)
Uit den aard der zaak waren de lessen op het rechtswezen
gericht. Maar Bilderdijk hield zich niet altijd strikt aan
zijn onderwerp; dikwijls weidde hij uit en bracht de bespreking van het eene hem tot het andere. Gaarne leende
Da Costa het oor aan "allerlei gesprekken over vele zaken en
1)

De mensch, bI. 279 v.
2) Aldus De Clercq in Dagboek I , bI. 193. Vgl. de woord en van De
Clercq, A. w. bI. 223: "Ik danke God, die mij Bilderdijk niet door zijn
verstand, maar door zijn hart leerde kennen" en Dl'. H. Bavinck,
Bilderdijk als Denker en Dichte?', Kampen, 1906, bI. 10.
3) Het zelfgetuigenis van Da Costa in De mensch, bI. 280.
4) Een en ande1', bI. 11.
6) Vooraf had Daniël Da Costa prof. Tydeman te Leiden om raad
gevraagd. Deze kwam het verlangen van D. Da Costa te gemoet,
toen hij hem den raad gaf, zijn zoon bij BilderdUk les te laten nemen;
zie Dr. Byvanck, De Gids, 1893, lI, bI. 225, waar ook de brief van

D. Da Costa aan prof. Tydeman is afgedrukt.
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aangelegenheden van Recht, van Taal, van Poëzie, van Geschiedenis, van Philosophie". I) Niet het minst waren juist deze
.uitweidingen den leerling welkom, die immers smachtte naar
licht in den chaos zijner gewaarwordingen, overleggingen, zielsbehoeften.
Da Costa's vertrek naar Leiden in den hert: t van 1816 2)
bracht scheiding tusschen leermeester en leerling teweeg, maar
al moesten de lessen worden gestaakt, het verkeer werd onderhouden door briefwisseling. Nadat Da Costa zich den lOen Juni
van genoemd jaar als student in de letteren en rechten had
laten inschrijven, S) vertrok hij in den hert: t naar Leiden om
de college's der hoogleeraren aldaar te volgen. Da Costa's
verblijf aan Leiden's hoogeschool is voor ons onderwerp van
geen belang, dnar van zijn professoren op hem geen invloed is
uitgegaan en zij aan zijn denken geen bepaalde richting hebben
gegeven. 4) Zijn verblijf in Leiden krijgt groote beteekenis,

I) De mensch, bI. 280.
t ) B1'ieven van Bilde1'dijk IV, pag. XI.
S) Blijkens
Albwrn 8tudiosontm Academiae Lugduno - Batavae
MDLXXV-MDCCOLXXV, Hagae Comitum , MD CCCLXXV , werdDaCosta
op genoemden datum ingeschreven nRectore van Voorst", als: "Isaäc
da Costa Amstelodamensis, 18, L. et J., a. s. 5."
4) Byvanck, De Gids, 1893 II, bl 439 v.: "Geen Leidsche professor heeft Da Costa's gedachten voorraad verrijkt. Hij heeft college
gehouden, hij is ontvangen bij Kemper, Siegenbeek en T ydeman, hij heeft hen aangehoord met zijn vriendelijke deftigheid; maar van
hun onderwijs nam hU niets mede en voor hun persoon gevoelde hij
niets. Zij hebben nauwelijks voor hem bestaan, hij spotte zelfs niet
met hun gebreken".
Van de zijde der professoren ontbrak het niet aan welwillendheid
jegens en belangstelling in den student, wiens goed gerucht hem reeds
was voorgegaan; zie Brieven van Bilderdijk IV, bI. 2 .en 3.
Ook als student beoefende Da Costa de dichtkunst, soms misschien
met een tijdel\jk afbreken van zijn studie, gelijk Bilderdijk hem raadde,
B1'ieven van Bilde1'di;jk IV bI. 10. - Het voldoen aan .de zucht, die
in zijn aadren leefde", bad niet tengevolge, dat hij zich in zijn kamer
opsloot j hij leefde met zijn medestudenten m ee, zooals blijkt uit: .Op
het Feest der Verbroedering, aan Leydens Hoogeschool, 21 .I: ovember
1818", K. D. I, bI. 105; vgl. Toelichtingen, bI. 267 v.
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doordien Bilderdijk, die in de maand Mei van het jaar 1817 I)
naar Leiden verhuisde, ook hier Da Costa's leermeester werd.
Aangemoedigd door prof. Tydeman, 2) vatten Da Costa en drie
zijner vrienden 3) het voornemen op, Bilderdijk te vragen, hun
les te geven. Wat hen dreef, was dit, dat zij • verlangend waren
om ook eens een niet-officiëele stem over gewichtige vraagpunten van Nederlandsche Leen- en Staatsrecht, Oudheidkunde, Geschiedenis en geaartheid van middeneeuwsche en latere personen en partijen te hooren" .
Bij wien konden zij dan beter
terecht dan bij Bilderdijk ? Na de zomervacantie van 1817
opende Bilderdijk zijn "Lessen over de Geschiedenis van het
Vaderland", om zijn niet-officiëele stem te doen hooren .aan
een uitgezochten kring van weldenkende jongelingen, door niets
dan de waarheid tot mij getrokken." 4)
Zijn leerlingen, die door de "zucht naar waarheid" tot hem
getrokken waren, de waarheid te doen zien, dàt was het oogmerk
van Bilderdijk bij bet geven zijner lessen. Met dit doel hillg
nauw samen zijn getuigen tegen dwalingen en vooroordeelen,
die hij op schier elk gebied zag heerschen en een streven om
af te breken wat vaststond bij de "officiëele wetenschap." 6)
Doch Bilderdijk's lessen bestonden niet alleen in afbreken; hij
I)

t)

Levensbe1'icht, bI. 315.
De mensch, bI. 326.

3) 't Waren Willem van Hogendorp, icolaas Carbasius en Abraham
Capadose, allen ongeveer 2 jaar onder Da Costa. Na de opening
der lessen werd nog voor Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis toegang
gevraagd en verkregen. Album Studios01oum etc.: .3 ov. 1814,
Abraham Capadose Amstelodamensis 19, M. a. s. 3 j - 27 Oct. 1814,
Nicolaas Carbasius, Cornelii fil., Hornanus, 19, J. a. s. 2 j - 27 Oct.
1814, Tiberius Bodel Nijenhuis Amstelodamensis, 16, J. a. s. 1. - 9
Dec. 181~, Wilhelmus van Hogendorp, Roterodamensis, 19. J. a. s. 1.
- Zie voor hun persoons- en karakterbeschrijving De mensch, bI. 329 v.v.
4) Brieven van Bilde1'dijk IV, bI. 13.
t) Zie De mensch, bI. 324 v. v. - Evenals biJ de lessen, door Da
Costa in Amsterdam van Bilderdijk ontvangen, de uitweidingen van
B. van niet minder beteekenis waren dan de lessen zelf, zoo ook hier.
Da Costa spreekt van .den rijkdom van occasioneele leeringen in
allerlei vakken en richtingen, waartoe deze Lessen over de Vaderlandsche Geschiedenis telkens aanleiding gaven", A. W., bI. 327.
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hij wees zUn lèerlingen n':aar en: bepaald' gèzichtspuht, waaruit
de ,'geschiedenis moet worden oezien. Bilderdijk legde er den
nadruk op, dat '.1astheid in all~, geschiedbeschouwing gaat
ontbreken en dat in de historie" geen tgang of ontwikkeling valt
waar te nemen, indien niet op den voorgrond wordt gesteld,
dat de mensch is Adam is gevallen, maar in Ohristus herstel
is te wachten. I) In vastgestelde banen beweegt zich aHes voort
naar het einddoel, en "de tijd nadert, dat Hij (de Messias) zich
vertoonen zal in al zijn kracht en heerlijkheid . . . . Wien de
oudste zonen van het vel'bond (de Joden) bij Zijne verschijning hulde
zullen bewijzen voor en boven de christenen, en dus, rechtmatig
in hun recht van Eel'stgeborenen zullen hersteld worden." 2)
Uit deze aangehaalde woorden is terecht afgeleid, 8) dat
Bilderdijk het eerste gedeelte van zijn dictaat met het oog op
Da Oosta heeft opgesteld. Het was zonder twijfel Bilderdijk's
bedoeling Da Oosta en Oapadose te sterken in het geloof aan
den Messias. Zoo wel bij de lessen als in de gesprekken, die
zich daaruit ontsponnen, "beijverde hij zich met betrekking tot
den zoon uit Israël . . . voor de Wet van Mozes niet slechts
zijnen eerbied te betoonen, maar, waar het pas gaf, tot dien
eerbied ook anderen op te wekken, voorts Israëls goed recht
erkennende en op den voorgrond stellende, ten aanzien zijner
verwachting van een Messias in heerlijkheid, maar zonder te
zwijgen van dat lijden, hetwelk ook zelfs Joodsche Sc.hriftgeleerden
als het kenmerk van althands hunnen Messias Ben Joseph niet
konden nalaten aan te nemen." 4)
' ) Bilderdijk verklaart zelf, B?'ieven van Bilderdijk IIl, bI. 119, dat
hij "nooit heeft nagelaten, zijne jongelieden bij alle gelegenheden dit
te doen opmerken". - Zie voor Bilderdijk's Geschiedbeschonwing:
Dr. H . Bavinck, Bilderdtjk als Denke?' en Dichte?', bl. 188 V.v. Hierin
op bI. 189 »Evenals bij Augustinus is bij Bilderdijk de historie een
tragisch conflict tusschen h et Godsrijk en de wereldrijken, waarin de
persoon van Christus de centrale plaats inneemt, alle Gode vijandelijke
macht zich onderwerpt en den eindelijken trinmf van h et Godsrijk
met al zijne heerlijkheid tot stand brengt. "

2)

Vade?'landsche Hist01'ie V, bl. 37.

3)

Door Byvanck in De(n) Gids 1893, II, bI. 458.

4) De rnensch, bI. 282.
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Zoowel door Da Costa als door Capadose is gezegd, dat
Bilderdijk nooit zijn invloed heeft gebruikt om hen te maken
tot wat Da Costa noemt "een soort van proseliet" en dat hij
voor hun bekeering nooit tot hen over het Christendom heeft
gesproken. 1) 't Is echter. m.i. waarschijnlijk, dat de godsdienstige
invloed, dien zij van BilderdUk hébben ondergaan, wel ter dege
bewust van dezen is uitgegaan, om hen, langs den weg van het
orthodoxe Jodendom, te brengen tot den Christus der Schriften.
Bilderdijk n.l. was wars van den t\jdgeest, die den Jood tot
Deïst wilde maken om hem op die wijze tot het Christendom
te bekeeren. Het was zijn overtuiging, dat, zal de Jood Christen
worden, hij dan eerst "volkomen Jood" moet zijn~ d.w.z. een
Jood, die gelooft aan de Goddelijke openbaring, aan de waarheid
van de boeken des Ouden Testaments, aan het getuigenis der
profeten.
Wordt de Jood Deïst, dan is hij voor het ware
Christendom verloren. Dan eerst, als hij gelooft in God, die
zich in de H. Schrift heeft geopenbaard, aan de beloften, daarin
opgeteekend, aan de getuigenissen van Israëls profeten, kan er
hoop zijn, dat hij Christen zal worden. Zoo heeft Bilderdijk
hoogstwaarschijnlijk getracht zijn Joodsche leerlingen te sterken
in het geloof hunner vaderen om op deze wijze, zonder dat zij
konden denken, wat in den diepsten grond door Bilderdijk
werd beoogd, te pogen hen voor den Christus e.n het Christendom
te winnen. 2)

I) Zie B1'ieven van Bilderdijk IV, bI. IX; De menseh, bI. 282 en
324; B ekem'ing van Doctol' A. Capadose, 5e dl' .. Utrecht, z.j. bI. 3 en 11

(voortaan aangehaald als B ekeering); Dagboek I, bI. 220.

') B1'ieven van Bildel'dijk lIl, bI. 136 · "De Jood moet volkomen
Jood zijn, zal hij Christen worden, en wee hun, die ze een anderen
weg heen leiden, dan hen in het oude vaderlijke geloof versterken.
Hen met de Christenen, zoo zij thands heeten, samen te smelten, is ..
. . . gelijk de Zaligmaker het uitdrukt van de Heidenbekeering der
Joden - de plaats is bekend . . . ; het tegenwoordige Heidendom, dat
onder den naam van Christendom doorgaat is waarlijk Anti-Christendom, en verloochening van den Godmensch, in Wien de waarachtige
Jood gelooft, en wie hij bidt dat hem geop enbaard worde". - Vgl.
den versregel : "De ·aan God getrouwe Jood is Christen in verlangen",
K. D. van BUde1'dig'k, Haarlem, 1859, XI, bI. 200.
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En voor den Christus is Da Costa gewonnen. Doch voor
we daa rtoe kom en, hebben we eenige zijner denkbeelden weer
te geven uit den tijd, voordat Da Costa openlijk met de Synagoge
brak.
Zijn inzichten gedurende de laatste jaren voor zijn
inlijving in de Christelijke Gemeente leeren we kennen door
zijn gedichten uit zijn studententijd en uit de dagen, toen hij
te Amsterdam de rechtspraktijk uitoefende. 1) Deze gedichten
toch, verklaart hij, "karakterisee ren voor een aanmerkelijk deel
de toenmalige richting van mijn gemoed." S)
Al dadelijk treft ons de verklaring van Da Costa, dat het hem
voor en bij alles om waarheid is te doen. Wij herk0nn en
terstond in heUl den leerling van Bilderdijk, "uit zucht tot
waar~eid" tot dezen getrokken. 3) De waarheid wenscht hij
voor te staan en aan haar al z\jn krachten dienstbaar te stellen
zonder iemand te ontzien. ZUn eigen weg zal hij gaan en geen
menschenlof zoeken of menschenblaam vreezen. De woorden
"Voor de W aarheid wil ik strijden,
Voor de Waarheid wil ik l\jden." 4)
zijn hem geen woorden zonder meer, maar beloften, door hem
gestand gedaan. Zelf zegt Da Costa in dien strijd voor de
waarheid te zullen wandelen in het voetspoor van zijn leer1) Den 7en Decembcr 1818 werd Da Costa bevorderd tot Doctor in de
rechten, na verdediging van zijn "Specimen Academicum Inaugurale Juridicum, exhibens Observata quaedam de Condictionibus". Na z\jn promotie
ging hij zich in Amsterdam als advocaat vestigen. Het verkeer
tusschen Bilderdijk en Da Costa bleef ook nu echter voortduren, niet
slechts door briefwisseling, doch niet minder door de talr\jke bezoeken, die Da CosLa aan Leiden bracht. Da Costa vond nog den tijd,
zich te bekwamen voor het behalen van den doctorstitel in de
Bespiegelende W\jsbegeerte en Letteren, welke graad den 21en Juni 1821
werd verworven op een .Specimen Ac. lnaug. exhiben s Positiones
quasdam ad Philosophiam Theoreticam pertinentes".
Deze laatste gebeurtenis werd drie weken later gevolgd door ·zijn
huwelijk met Hanna Belmonte, van den llen Juli 1821 af zijn trouwe
echtgenoote. T ezamen namen zij hun intrek in de ouderlijke woning,
waarin het volgende jaar rouw bracht, toen den 22en Februari 1822
Daniël Da Costa stierf.

S) K. D. I, Toelichtingen, bI. 236.
J) Zie boven bI. 16.
') "Aan mijne Egade" , K. D. I, bI. 204.
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meester, die de zucht tot waarheid in hem heeft aangewakkerd
en met wien hij door dezelfde zucht wordt bezield:
~ik zal me uw kweekling immer heeten!
o brandend, kokend hijgt mijn jeugd,
om op uw spoor voor Waar en Deugd
(verleen' mij God de kracht, en blijve aan Hem de glorie!)
in dien ontzachelijken strijd,
dien de Afval aanheft van dees tijd,
den dood te zoeken, of een heilige viktorie". I)
In de tweede helft dezer "oorden zien we, waartegen Da
Costa zich geroepen acht, op Bilderdijk's voorbeeld, den strijd
aan te binden, n.l. tegen den afval, die zijn tijd kenmerkt. Een
valsche wijsbegeerte toch heeft de gemoederen vergiftigd. De
wijsbegeerte heeft met haar ten troon verheffen van de rede den
mensch slechts verder van de waarheid afgebracht. Evenmin als Bilderdijk. 2) heeft Da Costa een afkeer van de philosophie als
zoodanig, maar van de valsche wijsbegeerte, die den afval heeft
voorbereid, van de wijsbegeerte, die aan de rede de alleenheerschappij toekent met verachting van al het aJ:1.dere in den
mensch, die uit de rede alle waarheid wil afleiden en haar beschouwt als de eenige bron voor het vinden der waarheid. Vandaar
al de ellende, die Europa heeft gezien, want
.de Rede was 't, wier trots, verhit en onberaden
de stem van 't hart, de stem der Godheid dorst versmaden,
geen waarheid hulde deed dan die haar kortziend oog
mocht treffen, en wat aard en aardsch begrip te hoog,
zich langs verheevner weg aan 't menschdom openbaarde,
van op haar rechterstoel voor hersenschim verklaarde!" 8)
') .Aan Bilderdijk", K. D. lI, bI. 72.
2) Zie Dr. H. Bavinck. A. W., bI. 35.
8) .Het natuurlijk Verband van Wijsbegeerte en Dichtkunst" K.D. I,
bI. 222. - Eenige verzen verder gaat Da Oosta voort:
.Zoo woedde d' oproersvlam, door uw geduchte spoken,
o valsche Wijsbegeerte! in 't menschlijk hart ontstoken,
en aan d' onrustige aard sints zoo veel tijd voorspeld!
Europa werd een prooi van bandeloos geweld;
de volken, dol van zucht naar heerschappij, verpletten,
wat plicht en recht getrouw, haar paal en perk wou zetten,
wat in de afschuwlijkheen van 't laagst, het schaamtloost rot
niet deelde."
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Hiermee wil Da Costa niet zeggen, dat de rede van geen
beteekenis is. Al kan zij de waarheid niet doen vinden, zij is
niettemin geroepen belangrijke diensten te verrichten, want zij
is .0P ·t levenspad den sterveling door den Hemelvorst ten steun
gegeven". 1) Maar ook niet meer dan tot steun, want wat nader
tot de .waarheid brengt, is het gevoel. Is de rede niet de ondergeschikte van het gevoel, dan g'aat het van kwaad tot erger. S)
Tegenover de alleenheerschappij der rede neemt Da Costa het
op voor de rechten van het gevoel~ van het hart. Daarin nadert
God den mensch. .De Godspraak vult het hart en wijsgeer is,
wiens mond d' onwankelbare wet van dit gevoel verkondt." S)
Zoodat Da Costa's conclusie is:
• Gelijk de poging van het kind,
dat zwikt bij iedre schrede,
en ieder stond zich hulploos vindt,
zoo is de kracht der Rede!
Maar als gij onze stappen leidt,
gevoel van God gegeven!
Zoo 9nellen wij ter zaligheid,
door 't stormen heen van 't leven I" .)
. Nu is de dichter de hoog-bevoorrechte, die meer dan zijn
medemenschen de .Godspraak" in zich hoort en in zijn hart
.der Godheid aam ontvangt". 6) De geelSt van den dichter
wordt, bij tijden, als losgemaakt van het stof en naar zijn oorsprong heengetrokken. Als het gevoel hem meesleept, dalen
idealen van schoonheid en waarheid uit de hemelkringen neder. G)
1) . Het natuurlijk Verband enz.", K.D. I, bI. 244.
')
•
•
, " • I, • 222.
3) .Het natuurlijk Verband enz." , K.D. I, bI. 225; vgl. bI. 222.
4) • Gevoel", K. D. I, bI. 184,
' ) .Des Dichters Lotbestemming", K. D. I, bl.' 213.
6)
..
•
' . . . . 214; vgl. .Het
Treurspel, Ode", K. D . I, bI. 15H v. v. Verwant hiermee is Bilderdijk's
gevoelen: Dr. H . Bavinck, A. w. bI. 40: .Met het vinden der echte, uit
het hart opwellende poëzie, vond Bilderdijk tegelijk de hoogere wereld,
de geestelijke dingen, ge waarheid. Zij was het, die hem onthief aan zich
zelf, de Godheid nader bracht, een leidster zijner ziele werd in haar
hooger vlucht, en hem een troostgezant was van Gods gezalfden Zoon".
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Echte poëzie is dientengevolge verwant aan profetie, een gezant
van omhoog, een verkondigster van waarheden, als door openbaring ontvangen.
Daarmee wordt der dichtkunst een hooge roeping opgelegd.
Zij heeft geen doel in zich zelf; voor ijdel juichen koel en zich
niet storend aan het volksgeschreeuw, 1) is ze geroepen die
waarheden te verkondigen
.om al wat ademt te betooveren,
om al wat hart heeft te veroveren.
Hij [de gaaf der Poëzy] dwing' met reuzenmacht
den geest der eeuw terug te treden!
Hij leere ons zinnelijk geslacht
den weg tot hooger zaligheden!
Aan 't hoofd der menschheid streve hij
om alle zelfheid te verdelgen,
en Englenwellust in te zwelgen
van wereldsche verleiding vrij 1" I)
Maar Da Costa is zich bewust, dat de vèrovering van .al
wat hart heeft" voor schoonheid en waarheid niet zoo spoedig
werkelijkheid zal worden. Want de tegenstand is groot en zóó
machtig, dat zelfs veroveringen zullen gemaakt worden door
.de hemelbestormers onzer dagen", door hen, die verleid door
een valsche wUsbegeerte alles, ja God zelf durven aanranden.
Doch meer en meer komt Da Costa tot de overtuiging, dat die
tegenstand daarom niet behoeft te verontl'usten, wijl hij eens
zal worden gebroken:

1) Voorafspraak bij de Voorlezing van het Dichtstuk:
Lotbestemming)), K. D. I, bI. 213.

~Des

Dichters

2) .De Gaaf der Poëzy", K. D. I, bI. 197 v. .Het natuurlijk Verband enz.", K. D. I, bI. 227· ,Zijn (des dichters) doel is steeds del'
zielen artseny." In. Vrijheid)), K. D ., bI. 203 zegt Da Costa, dat zijn
eenig doel en uitzicht deze is:
,,'t Is : met der Dichtkunst geestverrukking
het Ongeloof en zijn verdrukking
om ver te stoten van zijn troon)).
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• Want Hij, Hij leeft, de God der goden,
de Heer, de Rechter van 't Heelal,
die de overtreding van de snooden
duldt en herstelt, maii.r straffen zal". I)
Gaat Da Costa's hart in tegen alle God·veno;aking, dit troost
hem, dat de Heere leeft en de tijd zal komen, waarop het kwaad
zal worden gestraft en ontwapend. 2) Het denkbeeld rijpt in
hem, dat dit tijdstip zal zijn de dageraad, waarop hetgeen hier
donker was in licht zal verkeeren. Uit het licht en het duister
wordt dan het licht geboren:
• Wegen Gods! hoe duister zijt gij! -

Maar we omvleugelen
[ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst, die 't verrukte hart
[gelooft!
Blijve 't middel ons verholen! God verkondigt ons het doel
in de onfeilbre profecyen van het zegenrijkst gevoel!
Aan den eindpaal van de Tijden ziet ons oog den geest
[van 't kwaad
moegeworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat!
Als de Heere God in alles, en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,licht uit licht en duisternis!" S)
ZOO

geeft het richten van den blik naar de toekomst blijde

I) • Vrijheid", K. D. I, bI. 201; vgl. de Hymne Voorzienigheid, K. D.
1I, bl. 41 V.v. - Het was mee dat .denkbeeld een er alles bepalende
Voorzienigheid" van de Grieksche treurspeldichters, in het bijzonder
van Eschylus 't welk Da Costa voor dezen had ingenomen. Zie
.Het Treurspel, Ode", K. D. I, bI. 153 V.v. Vgl. de Voorrede van Prometheus, K. D. I, Toelichtingen, bl. 269: " ... Maar van goden, even
als het menschdom, aan den wil ondergeschikt van een oppermachtig
Noodlot, Nood:takelijkheid, Voorbestemming, of zoo men het noemen
wil, dat bij de Ouden de plaats verving van het aan ieder mensch en
bijzonder aan den dichter zoo dierbaar denkbeeld eener alles bepalende
Voorzienigheid" Vgl. Levensbe1"icht, bI. 314 en 353.
2) Zie voor Bilderdijk's gedachten aangaande den strijd tusschen
het Godsrijk en de wereldmachten en den eindelijken triumf van. het
Godsr~ik, bI. 17 boven.
S) .Fragment", K. D. 1I, bl. 65. - • Voorzienigheid", K. D. 1I, bI. 51:
• Wij wachten uit die nacht een onvergankbren morgen I
Valle alles om ons heen! Wij loven! God zal zorgen!"
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hope. Aldus is het ook met betrekking tot Israë1. Als altijd,
sedert zUn kinderjaren, treurt Da Costa over Israël, dat wUd en
zijd is verstrooid. In zijn verbeelding terug te roepen, wat
Israël eens in Palestina is geweest en daartp-genover te moeten
plaatsen, wat het nu is, veroorzaakt hem nog steeClS onuitsprekelijke smarten, die hij nog dieper gevoelt, n u zijn oogen er
voor open gaan, dat Israëls vernedering het strafgericht Gods
en de vervulling van het • wraakwoord der profeten" ') is.
Naarmate zijn geloof aan het getuigenis van Israëls profeten
hechter wordt - dank zij het onderwijs van Bilderdijk - ziet hij
in Israëls ballingschap de straf des Heeren en wordt de gedachte
des te pijnlijker, dat de Joden, .de keurelillgen der keurelingen", 2) tot smaad onder de volkeren zijn geworden.
iet minder dan in vroeger jaren, maakt diepe smart zich nu van dezen
zoon uit Israël meester, als hij den kt aan het kortstondig tijdperk van bloei in Spanje en Portugal. Hij roept zijn vriend
daarom toe:
• Treur met mij om den Leeuw van ons Vorstlijk geslacht,
die in Spanje zoo wakker nog brulde,
dien het West, vol ontzag voor zijne Oostersche kracht,
met den glans van zijn Ridders omhulde". S)
Maar ook uit dit duister zal het licht voortkomen. Da Costa
') .Aan Doctor Abraham Capadose", K. D. I, bI. 205; vgl. .Israël",
K. D. U, bI. 73.

2) • Israël" , K. D. U, bI. 73.
I) "Aan Doctor Abraham Capadose", K. D. I, bI. 206. - Volgens
een overlevering zijn de Portugeesche Joden uit den stam van Juda
en het huis van David afkomstig en hebben ze zich reeds ten tijde
van de Babylonische ballingschap in het Spaansche Schiereiland gevestigd. Deze overlevering werd door Da Costa voor geloofwaardig
gehouden, al vond hij in latere jaren meer waarschijnlijk. dat de tijd
van de vestiging in Spanje en Portugal wat later moet worden gesteld. Zie "De Tocht uit Babe!", K. D. II, bI. 32 v.v. ; de zesde stelling achter zijn litterarisch proefschrift: Prima Judaeorum in Hispaniam migratio videtur ante conditum templum Hierosolymatanum secundum locum habuisse; Israël en de Vol7cen, 2e dr. , bI. 140 v.v.
De Geschiedenis der Joden in Spanje heeft Da Costa steeds zeer geinteresseerd. V gl. voor den tijd vóor zijn bekeering Byvanck, De Gids,
1893 IU, bI. 146 v. v.
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begint nu vertroosting te putten uit de beloften Gods van een
Messias, die k9men zal, docll kent nog niet den l\jdenden
Christus, die gekomen is. Wel zijn Da Costa's denkbeelden
aangaande de komst van den Verlosser nog vaag; maar al ziet
Da Costa het toekomstbeeld nog niet scherp afgeteekend voor
zich, in zijn algemeenheid heeft hij het wel voor oogen. J) De
Messias zal verschijnen en met Zijn verschijning herrijst de
glorie van Israël. Het herstel, dat beloofd is, zal komen: J nda's
Leeu w is reeds "grijpend naar de staf hem over de aard beschoren".~)
Geheel anders dan te voren, toen hij menig keer
zijn hoop op Israëls herstel meende te moeten opgeven, is het
nu zekerheid bij hem, dat de • Hebreeu wen" nog een toekomst
hebhen , zoodat hij hun toezingt:
• .Ja, uw Messias gaat verschijnen ;
en onze boeien zijn geslaakt!
Uws gramschaps nevels gaan verdwijnen,
de dag van onze glorie naakt!
Van achter de aardsche jammerwolken
verrijst een Goddelijke gloed!
Juicht, Israël! en jubelt, volken!
uw' Vorst, uw' Redder te gemoet". S)
Is Da Costa bemoedigd, als h~j ziet op dit toekomstbeeld - wanneer hij tot d.e werkelijkheid wordt teruggeroepen
z~et hij zooveel, dat donker is en tot droefheid stemt. 't Geldt
niet alleen ten opzichte van Israël, maar ook van de waarheid,
waarnaar de dichter dorst. "Idealen van schoon- en waarheid)'
mogen ~ uit de hemelkringen dalen" en .dat hemelsch licht" den
dichter .dien heilstaat doen genieten," 4) juist dit, wat hem
I) In "De Tocht uit Babel", laat Da Costa Nahasson, "de oudste telg
van Davids nageslacht", den leidsman van hen, die uit Babel naar
Spanje trekken, in een gezicht het beeld zien van den "Leeuw uit JudaN ,
die eens over het volk, dat in ballingschap is, de koninklijke heerschappij
zal vo eren. - Van een terugkeer naar Palestina, om daar onder den
Beloofde uit den huize Davids in herstelden luister te verkeeren, spreekt
Da Costa hier niet.

2) "Dichteren-wereld", K. D. I, bI. 208.
S) .Israël", K. D. lI, bI. 74.
4)

"Des Dichters Lotbestemming N, K. D. I, bI. 214.
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mep-r da.n anderen doet genieten, wordt hem ook tot een oorzaak
van meerdere smart. Opgevoerd. tot voor dat . licht, waarmeê
Gods Almacht zich omhult" 1) kan de dichter voor zijn hart
op deze aarde nergens bevrediging vinden. Als balling gevoelt
bij zich, met heim wee uitziend naar het betere vaderland en
naar den tijd, waarop het • licht, eeuwig licht" zijn zal; maar
juist daardoor is voor het heden voor bern weggelegd een
"kwijnen van verlangst naar 't Godslicht, dat wij missen." 2)
Een kwijnen en een treuren, dat hij uit in deze woorden:
.En gij, 0 dichter I zoudt niet treuren? Gij, wiens oog
nog soms doordringen mag wat zegens van omhoog
op 't nog onschuldig hoofd des menschdoms moesten dalen,
die tha.nds niet anders zijn dan blinkende idealen I
Neen I 't treuren past u, en de toon der droefenis
't ee n ig troostgevoel bij zulk een wreed gem is I" S)
Lees voor het woord .dichter": Da Costa en ge hoort uit zijn
mond, hoe hij bij alles verl~tngde naar 't Godslicht, dat hij miste.
De zangen uit dezen tijd leggen er het getuigenis van af, dat
hij naar meer licht dorstte; ze spreken tot ons van • voorbereiding of behoeftewekking tot de eeuwige Waarheid", zooals
Da Costa zelf later erkende. 4) In anderen zin dan door hem
bedoeld werd, is het .Godslicht" hem ten deel geworden, gelijk
we straks zullen zien.
Bij zulk een gemoedsgesteldheid schonk de Joodsche Godsdi enst niet, wat het hart behoefde. Al mocht en Da Costa en zijn
vriend Capadose, nog tijdens het verblijf in Leiden, de voorschriften van den Joodschen Godsdienst nauw waarnemen, 't
kwam in den grond der zaak alleen voort uit nationalen hoogmoed, die in dien tijd zoo sterk bij hen aanwies, dat bij bun gansche
ziel vervulde. 6) Bevrediging en rust voor het hart vonden
zij er echter niet in: ze bleven on voldaan, ook toen zij naar
Amsterdam waren teruggekeerd en zich hier metterwoon hadden
J)
2)
3)
4)
•)

. Het Treurspel, Ode" K . D. I, bI. 155.
• Voorzienigheid", K. D. II, bI. 44.
"Des Dichters Lotbestemming", K. D. I, hl. 215.
K. D. I, Toelichtingen , bI. 238 .
Bekee1'ing, bI. 6; vgl. B1'ieven van Bildm'dijk IV, bI. XIII.
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gevestigd, Da Costa als ad vocaat, Capadose als geneesheer. 1)
De tijd kwam, waarop de eerste stralen van licht in Da Costa's
hart begonnen te schijnen. Da Costa verhaalt het ons met de
volgende woorden: .Daar kwam op eens een woord tot mij
door Bilderdijk : Hem ontviel op eens eene uitdrukking over de
verborgenheid van den levenden en waarachtigen God, die tot
mijn binnenste doordrong. Het was de hoogaanbiddeJijke Waarheid, dat God van alle eeuwigheid in Ziehzelf heeft het Afsch~jnsel
Zijner heerlijkheid, den Zoon. Van dat oogenblik gingen mij de
oogen open om overal in de Sehriften des O. Testaments de
Eenheid van God te zien in de alle schepselen bevatting te boven
gaande Drievoudigheid van Vader, Zoon en Heiligen Geest. Ik
vond die hoogste aller verborgenheden dan ook weldra, zelfs in
de getuigenissen der oudste Rabbijnen zoowel als in alles, dat
in die dagen uit Schepping, Geschiedenis en zelfbeschouwing
tot mUn ziel sprak, op het klaarst en ondubbelzinnigst terug." 2)
Uit deze woorden leide men niet af. dat Da Costa terstond
daarna tot de erkentenis kwam, dat Jezus van Nazareth de Zone
Gods is. Toen deze gedachte zich aan hem opdrClng, bestreed
hij haar en zocht hij door allerlei veronderstellingen die erkennÏJlg te ontgaan • totdat op een on vergetelijken dag in October
1820, de schellen hem vielen van de oogen, en hij geloovend
mocht nedervallen voor dien Jesus den Nazerener, den Koning
der Joden, als ook zijn Heer en zijn God". S)
Het onderzoek der H. Schrift - dikwijls te zamen met Capadose - bevestigde hem in het geloof, dat Jezus is de Christus, de
I) Na den 24en Juni 1818 te zijn bevorderd tot doctor in de medicijnen, vestigde Capadose zich in Amsterdam als geneesheer.

2) B1'ieven van Bilde1'dijk IV bI. XIV. (Eenigszins verkort). - Een
en ander, bI. 15 v.; .In het jaar 1820 onderhielden wij ons, Bilderdijk en ik zeer ernstig over goddel\jke zaken en waarheden. In den
loop van ons levendig gesprek zeide Bilderdijk tot mij: .de oude
joden hebben een meervoud van personen in de onuitsprekelijke eenheid van God erkend. God zich zeI ven beschouwende en zelf zijn
eigen afschijnsel zijnde, teelde van eeuwigheid af Zijnen Zoon. Deze
Zoon is dezelfde, welke de Christenen in den persoon van Jezus
Christus, den Gekruisigden, aanbidden." Nu werden mijne oogen
door de eerste stralen van het nieuwe licht beschenen",
3) De menseh) bI. ~83.
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Beloofde der Vaderen, evenals het lezen van andere geschriften,
in het bijzonder van Detensa de la Religion Ch1'istiCl/fla van prof.
Heideck 1) en van de werken van den apologeet Justinus
Martyr.
Da Costa, die den 3en Augustus 1821 aan zijn vriend De
Clercq (geb. 15 Jan. 1795, gest. 4 Febr. 1844) in 't geheim
meedeelde, dat de mogelijkheid van nog eens Christen te worden niet was uitgesloten, was toen evenwel nog niet geneigd
den doop te ontvangen, omdat hij wist . met dat teeken aan
het voorhoofd voor zijne belijdenis te moeten uitkomen". 2) Da
Costa's vader stierf den 22 en Februari 1822, zoodat de vrees, zijn vader diep te zullen grieven, sJ hem niet meer behoefde
terug te houden van 't ontvangen van .dat teeken aan het
voorhoofd." Van de zijde zijner echtgenoote had hij geen tegenstand te duchten, daar zij dezelfde gevoelens en begeerten als
hij koesterde. 4) Nadat Da Costa in het midden van 1822 van
een kortstondig verblUf te Z;eist was teruggekeerd, vatte hij het
voornemen op Christus openlijk te belijden, tegelijk met zijn
echtgenoote en zijn vriend Capadose. Alle drie waren overtuigd, .dat zij zich hadden te voegen bij de Gereformeerde Gemeente, waarvan de grond belijdenis aan God de hoogste eer,
') Heideck is in Duitschland rabbijn geweest. Na Roomsch te
zijn geworden, vertrok hij naar Madrid, waar hij tot hoogleeraar in
de Oostersche talen werd benoemd. - Genoemd boek is in 1797 te
Madrid verschenen. Zie B ekee1'ing, bI. 13, 16.
2) Dagboek, I, bI. 184 en 192. - Het had De Olerq's verwondering
reeds gewekt, dat Da Costa steeds met den hoogsten eerbied de woorden van het Evangelie had aangehaald en met scherpzinnigheid de
punten had vastgesteld, waarin Jood en Christen zich vereenigen.
~) Dagboek, I, bI. 190: "Hij (Da Costa) verzocht mij, zoo ik hem
mocht overleven, en de Voorzienigheid hem geene gelegenheid had
gegeven om voor zijne gevoelens uit te komen, deze dan openbaar te
maken, doch ee1'st na den dood zi;jnm' oude1·s". - Da Costa's vader heeft
het geheim niet leeren kennen: Bekeering bI. 28, ofschoon hij wel een
zeker voorgevoel heeft gehad, dat zijn zoon nog eens den Joodschen
Godsdienst zou verzaken : Levensbe1'icht, bI. 326.
4) Zie E en en andm', bI. 17 v. Hanna Belmonte was opgevoed in een
Christelijk instituut. To en Da Costa haar meedeelde wat er in zijn bart
omging, werd zij bern "eene trouwe zuster in Christus".
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aan den zondaar in zUn diepste vernedering, genade en h-e il
toebracht". 1) Bij de vraag, waar de belijdenis zou worden
afgelegd, viel de keuze op Leiden, naar welke stad zij zich in
in het laatst van September begaven. Hier gaf Ds. Lucas
Egeling, de schrijver van het bekende werk De weg de?' zaligheid, hun godsdienstonderwijs. dat den 2ö en September aanving.
Dit duurde slechts korten tijd. Da Costa, zijn vrouwen Capado se legden den 17en October -belUdenis des geloofs af en ontvingen op Zondag 20 October 1822 den heiligen doop. 2)
Met woorden, ontleend aan het Dagboek van een der ooggetuigen van dezen doop, n.l. De Clercq, ~) zullen we de plechtigheid beschrij ven: • Alles was ten uiterste stil gehouden, zoodat er in de Pieterskerk zeer weinig toeloop wa~. . . . Alles
was stil en eerbiedig, en ik beleefde nooit een godsdienstoefening, die mij zoozeer trof. Alles was één geheel. dat reeds begon met de zoo toepasselijke voorlezing van het elfde kapittel
van den Brief aan de Romeinen. Het vijfde vers van dit hoofdstuk ' ) was de tekst die Egeling zeer eenvoudig uit elkander zette ....
1) Bdeven van Bilderdijk IV, bI. XVII. Op hartelijke wijze werden
zij door Bilderdijk ontvangen, die hun komst met verlangen had tegemoet gezien: A. w. IV, bl. 39.
2) Zie Brieven van Bilde?'dijk IV, bI XVII; E en en ande?', bl. 18;
B ekee?'ing, bl. 28 v. v. - 's Daags na het afleggen van de belijdenis
des geloofs, werd • bij geschrifte afscheid genomen van de Synagoge" :
B ekee?'ing, bl. 30.
Dat een zeer geringe tijd verliep tu.scben den datum, waarop het
godsdienstonderwijs aanving en den dag van het afleggen der geloofsbelijdenis, behoeft niet te bevreemden. Om bij Da Costa te blijven, in zijn Dagboek I, bl. 185, teekende De Clercq reeds 3 Aug.
1821 aan:
,En nu, nu deze zelfde man mij dat KriiStendom sterker
aandrong, dan ooit een Kristen mij gedaan bad, toen hij mij de
leerstukken, tegen wellce ik opzag, reeds bij de oudste overleveringen
der mensch en aantoonde, toen hij mij bet gehee le Mysterie des
Kristendoms aankondigde en ik er voor terugbeefde, dat ik dit
nimmer zoo had ingezien, o! toen zag ik een deel van de leiding
van zijn en mijn lot in".
S) Dagboek I, bl. 228 (verkort)_ - O. a. waren ook Bilderdijk, Dirk
van Hogendorp en Carhasius tegenwoordig.

4) .Alzoo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade",
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Hij stelde, hoe er altijd een overblijfsel der genade onder Israël
was geweest ten tijde van Paulus zoowel als nu, gaf eene sChèts,
meestal volgens de mededeelingen van Da Costa, van den tegenwoordigen stand der Israëlieten, en deed den Kristenen zoowel
als den Doopelingen de waarde van den overgang gevoelen.
Alles was eenvoudig maar Kristelijk, en alles toonde hoe daar
waar de geest van Christus heerscht, geen menschelijke wijsheid noodig is. De gebeden kwamen zoo uit het hart, en toen
eindelijk de doopplechtigheid na het lezen der formulieren geschiedde, trof mij meer dan ooit de formule: ik doop u in den
naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Rier
knielde nu Da Costa, en ik deelde in zijne plechtige vernedering voor God. . .. De man [Ds. Egeling] sprak zoo populair,
dat ieder die maar Kristen was, het verstaan kon, en dit moest
veel indruk maken. Ook Bilderdijk was ter kerk geweest, en
zat daar met eene onderwerping, eene ontvangbaarheid, eene
aandacht, die ik wensch, mij lang te kunnen herinneren".
Zoo was dan Da Costa ingelijfd in de Christelijke Gemeente.
Had hij zich in 't voorgaande iaar mede daarom niet willen
laten doopen, omdat hij dan ook voor zijn gevoelens moest uitkomen - nu moest hij spreken, om als Tsraëls profeten te getuigen tegen den afval, dien hij op velerlei gebied ontwaarde,
waar hij "zijn gevonden God en Zaligmaker" niet als "Koning
en Heer" zag gehuldigd. I) Uit Leiden naar Amsterdam teruggekeerd, werd de stem van Da Costa weldra door geheel N ederland gehoord als van den bestrijder van den geest der eeuw,
die getrouw was aan zijn woord: "Vrede in des Heeren naam,
aan d' Ongodisten krijg". ~) Zijn eerste aaIlval was gericht
tegen den eeuwgeest in het algemeen. De teekening van dien
strijd is het doel van het volgend hoofdstuk.
1) Zie B1'ieven van Bildm'dijk IV, bI. XVIII.

2) "Aan Bilderdijk" (I) K. D. II, bI. 103.

HOOFDSTUK II.
DA COSTA TEGEN DEN GEEST DER EEUW.

Verdraagzaam. ruim van begrip, ,verlicht" te zijn, - dàt
was het, wat na de afwerping van het Fransche juk het over·
groote deel van Nederland begeerde en ook meende te wezen.
Een onderlinge verdraagzaamheid moest heerschen, als blijk
van ruimte van blik en verlichting, in tegenstelling met de
bekrompenheid en enghartigheid der "Dordtsche vaderen". Dan
zou niets de verkregen rust vel storen.
De verdraagzaamheid was in den grond der zaak echter
slechts lauwheid en onverschilligheid, di e zich op meer dan éen
gebied openbaarden. ') Ze gold alle burgers van het land 2)
behalve de onverdraagzamen, die nog vasthielden aan de
• waarheden", zooals deze in de symbolische geschriften staan
uitgedrukt. Een .quatenus" ging nog, maar in allen gevalle
geen .quia".
De werkelijke toestand was deze: .Men was tevreden met
zichzei ven en dacht niet aan eigen schuld. Men geloofde, in de
meer beschaafde kringen, nog aan God, aan deugd en onsterfelijkheid, en vooral aan eigen voortreffelijkheid. Diep verachttè
en verfoeide men het overblijfsel van Godvruchtigen in den
lande, vooral op het platteland nog bestaande, waar men, hoe
1) Zie P . J. Blok, Geschiedem:s van het Nederlandsche Volk, Leiden,
1908, VII, bI. 305 v.
2) W e noemen slechts Ds. P. W. Brouwer van Maassluis, die in
1826 zijn Bi;jbellee1' aangaande den p er'soon van J ezus Ch1'is t~~s in het
licht gesteld uitgaf, waarin hij de leer van Christus' Godheid en van
de Triniteit volgens het symbolum Athanasianum heftig bestreed, om
de Ariaansche en Sabelliaansche w\ize van voorstelling te verdedigen
.doch niemand taalde naar een aanklacht" , Dr. J. Reitsma, Geschiedenis van de Herv01"ming en de 'H er'vo1"mde Ke1'k der N ederlanden,
2e druk, Groningen, 1899, bI. 279.
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bescheiden en verborgen, vasthield aan de waarheid door de
vaderen beleden ten koste van goed en bloed)' I)
Hooggestemd was de blijd chap van hen, die den toon aangaven. Zij achtten zich gelukkig in zulk een tijd van verdraagzaamheid en verlichting te leven. 1. J . Dermout .gaf in de
vergadering van 2 Juli 1817 van de Algemeene Syuode der
Hervormde Kerk uiting aan wat het toonaangevend deel van
Nederland dacht, toen hij zei: .De Hervormde Kerk in Nederland mag, met dankzegging aan God, het tegenwoordig tijdstip van haar bestaan roemen, wegens den vrede van hare belijders. de broederlijke liefde van hare Leeraren ; het licht, dat
zich uit hare scholen ver preidt over alle standen, en de verbeterde herstelling van hare inrichtingen". 2)
In het kamp van hen, die met dien lof niet instemden, traden
meer en meer mannen op, . die hun bezwaren niet langer konden
verbergen en op het voorbeeld van Bilderdijk hun grieven uitten.
Een hunner zullen we noemen. In 1819 nam Nicolaas Schotsman)
predikant te Leiden, het met beslistheid op voor de Nationale
Synode van Dordrecht in zijn Ee1'ezuil te1' gedachtenis van de
voor twee hondel't ja1'en te Dord1'echt gelwudene Nationale Synode,

1) W. van Oosterwijk Bruin, Uit de dagen van het R eveil, Rotterdam, 1900, bI. 6 v. Vgl. Mr. G Groen van Prinsterer, De Maat?'egelen
tegen de Afgescheidenen aan het 8taats1'egt getoetst, Leiden, 1837, bI. 21 v. v.
Het rationeel-supranaturalisme voerde den boventoon en wat deze
richting wilde is in korte trekken aldus beschreven: .Deze supranaturalistische richting wilde rationeel zijn, niet rationalitisch in den
zin van Wegscheider, Röhr, Paulus; ze handhaafde de openbaring en
betoogde hare noodzakelijkheid, mogelijkheid en waarheid op allerlei
rationeele en historische gronden. Ze wilde bijbelsch zijn en was
anti-confessioneel, anti-philosophisch, anti-calvinistisch; ze kreeg een
dogmatiek, die deïstisch was in de theologie, pelagiaansch in de
anthropologie, moralistisch in de Christologie, collegialistisch in de
ecclesiologie, en eudaemonistisch in de eschatologie" ; Dr. H. Bavinck,
Ge?'efo7'mee?'de Dogmatiek, 2e druk, Kampen, 1907, I, bl. 191. Vgl. Chantepie de la Saussaye, La C?'ise reUgieuse en Hollande) Leide, pag. 32 v.

2) 1. J. Dermout, Kerkelijke R edevoe?'ing, )s Gravenhage, 1817 (Aangehaald bij Dr. G. J. Vos Az., Groen van Prinste1'e1' en zijn tijd, Dordrecht 1888, I, bI. 29).
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opgeregt dOM' Nicolaas Schots man. 1) In een tijd, waarin .het
meerendeel der godgeleerden en predikanten werkelijk hetorodox
was in hun verklaring der leer van Dordrecht", 2) verdedigde SchotRman in de Eerezuil .de leer van Dordrecht" en voerde het pleit
voor de Contra-remonstranten in hun twist met de Remonstranten vóor, tijdens en na de Dordtsche Synode. Schotsman wekte
op tot waakzaamheid tegen hen, die zich zelf ontdekken .deels
door hunne zijdelingsche aanmerkingen op onzen Catechismus
en Belijdenis, deels door hun vleijend aanprijzen der verdraagzaamheid: 8) gelijk het eerste geschikt is om ons van onze
Kerkleer af te trekken, zoo is het tweede louter bedrog; want
de ondervinding van alle tijden heeft geleerd, dat zij, die het
sterkste in zaken des geloofs de verdraagzaamheid aanprijzen,
het alleronverdraagzaamst zijn tegen elk, die voor de waarheid
spreken durft". 4) Schotsman zelf heeft dit laatste ondervonden.
Zijn voorstaan van de waarbeid was oorzaak, dat fiolen van
toorn op zijn hoofd zijn neergedaald. .)
1) Te Leyden, bij J. Van Thoir, 1819. Voor den 2en druk schreef
Bilderdijk een voorrede, S. verdedigend tegen zijn aanvallers. - De
Ee?'e-zuü bevat twee preeken, de eene over Hand. 20 : 30, 31a, uitgesproken 9 Mei 1819, de andere over Openb. 16 : 15, uitgesproken
16 Mei 1819. Schotsman zegt op bl. 5: .ik wil de Geschiedenis der
Synode, zooveel het n oodig zij, aanvoeren, - de Dortsche Vaderen
van den laster zuiveren, en de voortreffelijkheid van hunnen arbeid
prijzen". - In 1816 verscheen van zijn hand De K1tnstg?'epen} waar'van
het hedendaagsch ongeloof zich bedient om de godsdienst door den bijbel
en de bijbel doo?' de godsdienst te best?'ijden} Leiden, 1816. (Een vertaling uit het Duitsch). Bij den 2en druk in 1829 schreef Da Costa
een narede.
2)

Dr. J. Reitsma, A. w., bI. 367.

S) In een noot maakt S. hierbij de opmerking: .In beide opzigten drukken zij het voetspoor der oude Remonstranten".
1) E ere-zuil, bI. 52.
ó) Zie bijv. ITaderlandsche L ette?'oefeningen, 1819, I, bI. 510 v . v.
waarin o. a. : • Voorwaar elk, die in zulk een tijd . . . den vrede
komt verstoren ... , kwaadaardig den publieken geest weclerstreeft
en zich tegen den openlijk verklaarden goeden wil der hoogste Autoriteiten aankant, neen! er is geen voorwendsel, waarmede zulk een
schuld k an worden vrijgepleit . . . de kerkelijke tuchtroede behoorde
hem te kastijden I'J

3
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Wie ook tegen hem razen mocht - niet Da Costa. In zijn
hart juichte hij den nheld toe, die te midden van een dolzinnige
eeuw spreken durft en de vrijheid, die God hem ingeeft, ontfangen en verkonden"; 1) maar bij gevoelde tevens, dat het hem
niet voegde - 't was nog in 1819 - zich in 't publiek over
een aangelegenheid als deze uit te laten.
Na zijn overgang tot het Christendom kon niets Da Costa
terughouden van in 't openbaar tegen den tijdgeest op te treden.
Weldra werd hij een der nfeestverstoorders". 2) die met jeugdigen geloofsijver den. strijd opvatte tegen den geest van dien tijd,
waardoor zich van nu af neen oppositie van blijvende beteekenis
tegen den zegepralenden geest in Staat en Kerk vertoonde". S)
Uit de geschriften, door Da Costa uitgegeven in zijn verzet
tegen den zegepralenden geest in Kerk en Staat, zullen we zien,
welken strijd hij gevoerd heeft; tevens wordt ons dan de gelegenheid geboden, dien geest nader te leeren kennen.
De eigenlijke aanval begon in 1823, toen Da Costa op ondubbelzinnige wijze in het strijdperk trad met de uitgave van zijn
Bezu;aren tegen den Geest de?' Eeuw. ') Door Busken Huet is
gezegd, 6) dat Da Costa het voorwerp van zijn bestrijding nooit
voor een luchtverheveling heeft aangezien. Dat hij zijn vijand
ook in de Bezu;aren niet gering acht, blijkt al dadelijk uit het
motto op het titelblad: n Want wy en hebben den strijt niet
tegen vleesch en bloet, maar tegen de Overheden, tegen de
Machten, tegen de Geweldthebbers der werelt, DER DUISTER ISSE
I) Uit een brief van 12 Dec. 1819 aan W. Van Hogendorp (Bij
Byvanck, De Gids, 1893, lIl, bI. 133).
S) Uitdrukking van A. Pierson, Oude1'e T'ijdgenooten, 2e druk, Amsterdam, 1904, bI. 17.
S) Dr. J. Reitsma, A. w. bI. 380.
4) Te Leyden bij L. Herdingh en Zoon, 1823. - In 1822 had Da
Costa bij Den Hengst te Amsterdam uitgegeven Aan alle Olwistenen.
Dit geschrift bevat een woord van opwekking tot gebed om den
H. Geest. Geen polemisch geschrift in eigenlijken zin des woords,
laten we ' t buiten bespreking. Bovendien is Jt niet oorspronkelijk,
maar een v ertaling uit het Duitsch. Bilderdijk had hem tot het uitgeven aangeraden: B1'ieven van Bilderdijk IV, bI. 70.
0) In Litte1·. G1'it, en Fantasiifn IJ bI. 163,
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DESER EEUWE, tegen de geestelicke boosbeden in de lucbt. Paulus".
In de n Voorrede" noemt Da Costa als bet doel van de bladzijden, die volgen, de • bestrijding van een vooroordeel, bij bet
tegenwoordig geslacbt algemeen aangenomen, verdedigd, geliefkoosd, en tot bet beginsel van denk- en bandelwijze bijna overal
en in alles op bet krachtdadigst vastgesteld", I) n.l. bet vooroordeel, dat de eeuw, waarin Da Costa en zijn tijdgenooten
leven .in alle mogelijke betrekkingen" boven de voorgaande
eeu wen zou staan. Vooral op bet ongegronde en bet gevaarlijke
van dit nhoovaardige gevoelen der Eeuw" zal Da Costa de
aandacbt vestigen en hij meent, dat zijn doel het best zal worden
bereikt .door middel van eenige vergelijkende opmerkingen
over de voornaamste punten, die tot de verlichting van 's menschen hart eu verstand betrekking hebben, en waarover de
begrippen van onzen tijd zoo hemelsbreed verscbillende zijn
van die der Voorvaderen!" 2)
Op de inleidende woorden volgen elf hoofdstukken, S) waarin
Da Costa dan bet vooroordeel bestrijdt. In het eerste boofdstuk
over den • Godsdienst" stelt hij voorop, dat onder de leuze van
verlichting de • hedendaagsche Verlichtingspredikers" feitelijk
een strijd voeren • tegen de begrippen, waarop de geloovigen
aan een geopenbaarden God hunne hoop en zaligbeid bouwen". ~)
Alleen de eeredienst, die gewijd is aan de kortzicbtige rede
mag redelijk en wijsgeerig beeten. Daarom wordt .Gods onbepaalde en vrijmachtige Voorbestemming in de Uitverkiezing der
begenadigden door J ezus Christus" gerangschikt onder de bijgeloovige begrippen, wat volstrekt niet behoeft te verwonderen,

I) bI. V. 2) bI. VII. - Zeker in 't voorgevoel van den storm,
die tegen hem zou opsteken, wekt Da Costa nog den lezer op, niet
dadelijk te gaan veroordeelen, als de toon • wat hard klinken mag",
doch dan des te meer de gronden te onderzoeken, "waarop dat zoo
algemeen . . . gevoelen van de meerderheid der negentiende eeuw
wel rusten mag".
S) De hoofdstukken hebben achtereenvolgens tot opschrift: Godsdienst; Zedelijkheid; Verdraagzaamheid en Menschelijkheid; Schoone
Kunsten; Wetenschappen; Constitutie; Geboorte; Publieke Opillie;
Onderwijs; Vrijheid en Verlichting; Besluit.
.
') Bl. 2.

daar een .gevoelen, dat zoo zeer ter vernedering van den mensch
strekt, niet anders dan bijgeloof kan wezen in hunne oogen" . 1)
Maar waar is dan de zoo hoog geroemde vooruitgang? Zulk
een gevoelen prijs te geven, getuigt zeer zeker niet van de
verlichting der eeuw. Dit leerstuk toch, door Paulus verkondigd, S) is door de voornaamste hervormers beleden en verdedigd en op de Synode van Dordrecht s) verklaard en bewezen
overeenkomstig Gods Woord te zUn. In plaats van vooruitgang,
is er achteruitgang op een allergewichtigst punt, daar het reeds
zoover is gekomen, .dat slechts weinigen het zich nog durven
herinneren, dat de leer der vrije Genade en Onvoorwaardelijke
Verkiezing Gods aan onze N ederlandsche Kerken eigen is, en
haar kenmerkt; nog minder hare verdediging en de wederlegging der tegen haar ingebrachte sofismen op zich te nemen". - 4)
Da Costa heeft het gedurfd!
Ook andere .fundamenteele leerstukken" als de Godheid van
Christus, de Erfzonde en Verzoening zijn prijsgegeven onder
den naam van bijgeloovigheden of dweeperijen. Nog nooit zijn
deze ,leerstukken" meer schaamteloos bestreden en met minder
ijver verdedigd. Wat in vroeger dagen bij bestrijding ketterij
en afval heette, is .in de onze Godsdienstige verlichting." Da
Costa is overtuigd, dat .die Eeuw op niets minder uit is, dan
om den mensch daarheen te brengen, dat hij liever met zijn
vrijen wil en alles beslissende Rede, een God- en Geesteloos
dier worde, dan dat hij met volkomene afhankelijkheid van God,
en wegwerping van alle eigene voortreflijkheid, aan de Engelen Gods gelijk worde I" 6)
BI. 3.
S) Da Costa verwijst in een noot naar: .Rom. VIII. 29, 30, IX.
11. 13. 15. 16-23. Matth. XXV. 34. Joh. XV. 16. Hand. XIII. 48 enz."
8) Bi. 4 noot: •. .. het is thans mode, om, zonder onderzoek of
kennisse van zaken, hetgeen aldaar gebeurd is, blindelings te veroordeel en ! Juist daarom is het onze plicht, de aandacht op de gebeurtenissen van die dagen zooveel te meer te vestigen".
4) BI. 5. 6) BI. 8. - Op bI. 9 verklaart Da Costa, dat de Jood
.die zich aan Mozes en aan de Rabbijnen vasthoudt", zich onmogelijk
met de verlichting der eeuw kan vereenigen, daar de • verlichten"
zijn ingenomen tegen Mozes' Wetgeving en het bestaan der Joden
1)
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Dwaalleeraars als Socinus zijn voor deze eeuw nog veel te
rechtzinnig, "want zelfs de naam van Christendom is aan de
vrijheid- en verlichtingschreeuwers onzer filosofische tijden onverdragelijk" : I) de "metaphysieke stelsels van Schelling en
Fichte zUn genoeg en de hoogmoedige eigen wetgeving van Kant".
Daar 't een strijd tegen het Christendom als zoodanig is, wekt
Da Costa de aanhangers van welke geloofsbelijdenis dan oqk
op, om de verlichting in de zaak van den Godsdienst toch niet
te erkennen of toe te juichen, terwijl hij er zich van verzekerd
houdt, dat hU onpartijdig onderzoek de oprechte belijders er toe
komen zullen om zich "met ons de eeuw te schamen, die zich
zooveel aanmatigt, en om openlijk hare diepe verdorvenheid en
verregaande dwaasheid te verkondigen". 2)
Op het terrein van den Godsdienst kan de 1ge eeuw zich dus
niet op vooruitgang beroemen. Munt ze misschien boven de
voorgaande eeu wen in zedelijkheid uit? Is het tweede hoofdstuk geeft Da Costa het antwoord. De mensch wil autonoom
wezen en niet gebonden zUn aan Goddelijke of menschelijke
wetten. Is die autonomie bevorderlijk aan de zedelijkheid?
Volgens Da Costa is de zedeloosheid nooit meer algemeen geweest dan in de negentiende eeuw. Allerwege heerscht zedenbederf. 3) Tegenover hetgeen verergerd is staat geen winst te
boeken. Als Da Costa deugd na deugd opnoemt, met de vraag,
of ook maar éen ervan meer dan vroeger wordt beoefend, meent
hij, dat geen "wijdloopige bewijzen" den achteruitgang op zedelijk gebied behoeven aan te toonen: reeds het stellen der vragen
is haar ontkennend beantwoorden. 't Is Da Cos ta genoeg "door
de enkele voorstelling dier vragen het nadenken op te wekken
als afgezonderd volk. Met het N. V. tracht men ook het Oude .hatelijk, bespottelijk, of twijfelachtig te ffiáken, ten einde alle betrekking tusschen den hemel en de aarde in eens af te snijden of werkeloos te maken".
1)

BI. 10.

2) BI. 11. sJ Da Costa noemt o. a. de toename van het aantal
onechte geboorten, de ouveiligheid der straten door de .ongehoordste
en duivelachtigste baldadigheden" en ontheiliging der kerken. Blijkens de drie noten op bI. 15 heeft Da Costa hierbij vooral het
oog op wat in Frankrijk en Spanje is geschied.
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over den door louter napraterij zoo hoog gevoerden lof van de
eeuw, waarin wij leven, van de eeuw der Rede, gelijk zij heeten
moet, en gelijk zij haar gaarne willen noemen, mits men die
Rede versta, die in den loop der Fransche Omwenteling met
heidensche optochten en ommegangen zoo waardig is vertegenwoordigd geworden". 1)
Verdraagzaamheid en menschelijkheid - daarop verheft zich
.de Eeuw", doch zooals Da Costa in het derde hoofdstuk laat
zien, ten onrechte. Daar Verdraagzaamheid mede een der
• begoochelende tooverwoorden" is geworden, acht Da Costa zich
geroepen de begoocheling' weg te nemen, alsof de ware verdraagzaamheid grooter zou zijn dan in voorgaande eeuwen.
Men dient te onderscheiden tusschen ware en valsche verdraagzaamheid en nu oordeelt Da Costa, .dat de verdraagzaamheid van de negentiende eeuw tot de tweede soort behoort!" 2)
Deze verdraagzaamheid uit zich daarin, dat haar predikers de
volken in beweging brengen en hen opwekken .om hunne wettige Overheden niet te verdragen; om de duisterlingen, die aan
Godsdienst en maatschappelijke orde met hun ouderwetsch geweten nog gehecht zijn, niet te verdragen, om de gevoelens
van hun, die in hun Kerkgenootschap geene begrippen willen
ingevoerd hebben met deszelfs geloofsbelijdenis strijdig, niet te
verdragen; en om, in één woord, geene andere rechten, dan
die van eenige oproerige, dwaze, en eerlooze filosofen, te erkennen, of te verdragen". 3)
Dat .onze Eeuw" zich beroemt op een grootere mate van
menschelijkheid, is, evenals met de leuze verdraagzaamheid,
slechts .grootspraak en ijdelheid". Om dit te bewijzen, stelt
Da Costa zijn eeuw voor oogen, wat haar menschlievendheid
met zich meebrengt. Of moet dat misschien - zoo vraagt hij menschlievendheid heeten, dat men thans met een .lafhartige
lauwheid" de misdadigers slechts ten halve durft te • temmen"
en de orde der maatschappij slechts met een zekere schroomvalligheid bewaart. Ook in de armenzorg, schijnbaar menschlievend, komt allerminst meerdere weldadigheid uit. .In die
dagen had men gegruwd van een ontwerp, om een zoogenaamde
1)

BI. 16 v. -

J)

BI. 20. -

3)

BI. 22 v.
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algemeene eeredienst in te voeren ten behoeve van een Armengesticht, en men had den willekeur niet zoo verre gebracht,
als om zich het recht aan te matigen getrouwde lieden, buiten
hunnen wil, uit weldadigheid van elkander te scheiden". I)
Zelfs in het ontwerp tot afschaffing der slavernij kan Da Costa
geen menschelijkheid zien. Zijn oordeel luidt: .Ik houde het
daarvoor, dat de afschaffing van de slavernij del' Negers almede
behoort tot die hersenschimmige menschelijke wijsheid, die de
Almacht wil vooruitloopen, en niets uit zal richten ten goede,
maar veeleer eindeloos veel ten kwade". 2) Men behoeft zich
den toestand der slaven ook niet zoo verschrikkelijk voor te
stellen: ze genieten in · hun staat een veiligheid en welvaart,
die een groot getal vrijen moeten missen . Het maakt Da Costa
warm, als hij het geroep om vrijheid voor den neger hoort en
dan denkt aan de onvrijheid en verdrukking, waaraan zij
dikwijls blootstaan, die .de waarheid" liefhebben, want hij is
overtuigd, dat de negers .in deze slavernij verreweg minder
ongelukkig zijn, dan dit onrechtvaardige geslacht van libemle
dwingelanden, menig eerlijk en Godvruchtig man, die de
'Waarheid lief heeft en verdedigt, getracht heeft te maken". 8)
In het volgend hoofdstuk .Schoone Kunsten" is Da Costa's
resultaat evenmin vleiend voor hen, die zich laten voorstaan
op de verlichting of vooruitgang van hun tijd. Da Costa stelt
in 't licht, dat geen genootschap, geen maatschappij tot aanmoediging of kweeking van de kunst een genie kan voortbrengen .
• Daar alleen bloeien de kunsten, waar de ingeboren genie het
hart opwekt en het verstand verlicht, op Goddelijk niet op
menschelijk bevel. 4) Arm aan kunst is de eeuw. En geen
1)
BI. 26. 2)
BI. 27. Met instemming haalt Da
Costa de woorden aan van .een Fransch Schrijver van veel ver·
stand en naam", die zegt; • De Wijsbegeerte onzer dagen tracht
overal den loop der natuur, zoo wel als die der Voorzienigheid om
te keeren: daarom heeft zij ook met groot geschreeuw de vrijheid
der Negers geëischt, zonder bedenking, zonder voorzorg, zonder onderzoek of deze menschen wel vatbaar of ten minste rijp waren voor
die vrijmaking. Wat is het gevolg geweest? Verwoesting der coloniën, moord der planters, volslagen regeringloosheid, bloedige en
doodel~ke oorlogen".
') BI. 29. 4) Bl. 32.
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wonder. God moest buiten alles worden gesloten, ook buiten
de kunst - Gods Geest, . dien de Heidenen zelfs als de eenige
oorzaak van alle kunstvervoering en verheffing' erkenden". I)
De kunst, die uit God is, moet ook weer tot Hem zijn. Zoo
dacht men in vroeger dagen. Toen werd gedicht, geschilderd
en gebouwd, • uit geloof en om te loven . . . voor den rein en
hemel"; nu • uit weelde en om naam te maken ... voor de
De gevolgen zijn niet uitgebleven: de
afgevallen wereld."
1ge eeuw kan niet roemen op .al hetgeen zij schoons en edels
en voortrefiijks en heerlijks heeft, even weinig als de nacht
op den ochtend, di en zij ziet aanbreken, en waaraan zij grenst,
doch die haar verjagen, vernietigen, verzwelgen zal". I)
Indien op het gebied der »Wetenschappen" de eeuw haar
voorgangsters werkelijk overtreffen zal, dan moet, naar de
opm erking van Da Cos ta eerst worden bewezen, dat naar
evem'edighcid haar vorderingen grooter zUn - een bedenking,
die • bij onze heethoofdige verlichters" niet eens opkomt. Zoo
beschouwd, is er waarlijk geen reden om uit de hoogte neer te
zien op het voorgeslacht met zijn eminente mannen (Calvijn,
Copernicus, Newton, Leibnitz, Boerhave, De CUjtLC), maar wel
om te vragen: »Waarop roemt dan deze negentiende eeuw, als
tegen de domheid der voorgaande geslachten ?" S) Zeer zeker,
in éen opzicht heeft het tegenwoordig geslacht het verder gebracht dan het voorgaande, n.l. .in alle inrichtingen, die dienen
kunnen om hart en zeden en goeden smaak te verpesten en te
verderven". Dit geeft Da Costa aanleiding tot het stellen der
vraag: "Moet dit ons dierlijker dan dieren worden verlichting
heeten?" ')
Niet het minst vervult Da Costa het roemen op de Wetenschap met weerzin, aangezien hij aanschouwt, dat ze volstrekt
niet aan haar bestemming beantwoordt. Ze moet ten doel hebben
de verheffing van het hart tot God en tot Z\jn Waarheid. En
waartoe wordt ze misbruikt? "Als een wapen ter bestrijding
van Gods Openbaring, Zijn geboden, Zijn . bestaan". 6) Dezelfde
wetenschap, met meer goede trouw: nauwkeurigheid, oordeel en
J) Da Costa denkt hierbij aan het bekende: .Est deus in nobis,
agitante calescimus illo". 2) BI. 35. 3) BI. 38.
4) BI. 38. ti) BI. 39.
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kennis beoefend, legt echter getuigenis af van de waarheid der
H. Schrift. Maar van die getuigenissen nemen de • verlichten"
weinig notitie, zoodat door bal ve kennis en gedeeltelijke wetenschap het kwaad voortwo.e kert, .en aldus hebben de wetenschappen mede hun deel in de verbastering van het mellschelijk
geslacht". 1)
In het hoofdstuk "Constitutie" bestrijdt Da Costa de theorie
van de volkssouvereiniteit en voert bij het pleit voor het droit
divin der overheid. Nadat in de verdragstheorie een verklaring
van den oorsprong der maatschappij gevonden was, heeft deze
leer gebracht tot het gevoelen van de oppermacht van het volk
en de oorspronkelijke ondergeschiktheid van vorsten en overheden aan die macht. ') Een gevoelen, dat Da Costa "het
bedriegelijkst, gevaarlijkst en afschuwelijkst" voorkomt, dewijl
het zoo algemeen is aangenomen en "met woede" wordt voorgestaan. De vorst wordt afhankelijk van zijn onderdanen; hij
moet zich schikken naar de geliefkoosde gevoelens van een wufte
menigte of van haar leiders. Daartegenover stelt Da Costa .het gevoelen der Vaderen" over den oorsprong van de macht der overheden, waarmee hij volkomen instemt. Het gezag is uit God en
is niet bij verdrag aan den vorst toegekend. Als een sterk aanhanger van het droit divin treedt Da Costa hier op, zóo sterk, dat
hij, de contra-revolutionair, neerschrijft: .Zoo zijn zij d.w.z. de
Vorsten dan aan God alleen verantwoordlijk, voor hun geweten
1)

BI. 40 v.

2) Bl. 45: .De Romeinsche Rechtsgeleerden dachten er anders
over. Doch die halzen wisten ook niet wat partij men ter bevordering van allerlei heerschzuchtige en oproerige oogmerken trekken
kan van eene leer, waardoor alles wordt terug gebracht tot den
uitgedrukten of onderstelden wil van den menseh, zonder dat hij aan
dien van een hoogere macht iets toe te sChr\jven bebbe". Men is nu
wijzer geworden! • Wij verklaren alles uit verdragen en wat wij niet
verklaren kunnen, dat ontkennen wij !"
Alles is naar de verdragstbeorie bepaald bij verdrag, ook wat .schoon
of onscboon zou wezen". Daarbij maakt Da Costa de opmerking:
.Dit verdrag onderstelt wel noodzakelijk een reeds bestaande taal;
doch zoo naauw nemen het de wijsgeeren niet, en in de daad eene
gezonde logica behoort tot die ouderwetsche vooroordeelen, die men
voor de goede lieden overlaat, die nog in God gelooven".
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en voor het toekomende oordeel, niet aan menschen voor een
oproerige vergadering en voor een opgeworpen rechtbank". 1)
De bevelen der vorsten moeten onvoorwaardelijk worden gehoorzaamd en hun macht is onherroepelijk, behalve dan, als
zij in "openbare strijdigheid" komen met de H. Schrift en met
den kennelijken wil van God. S)
Niet in een "tooverwoord" Constitutie moet dan ook heil
worden ,gezocht. De waarborg voor vrijheid en wederzijdsche
rechten moet en~el liggen in het geweten van den vorst, die
voor zijn ,van God ontvangen aanstelling Hem verantwoordelijk
is en niet »in een elendig stuk papier, dat door een sterke hand
zoo ligt verscheurd wordt." S) Nu er in Nederland een constitutie
is, moet zij worden beschouwd als een van den Koning uitgegaan .Reglement van regering" en niet als een wederzijdsch
verdrag, dat beide partijen verbindt' Dat zou een oorlogsverklaring tegen God wezen' Da Costa weet, dat zijn woorden
velen. vreemd in de ooren zullen klinken, maar hij zal zijn
gevoelen niet verzwijgen; hij acht zich verplicht met woord en
pen te verkondigen: "De Koning is aan den eed, door hem op de
Constitutie gedaan, niet gehouden, zoodra hij oorde~lt (en over dit
oordeel is hij voor zijn geweten alleen aansprakelijk) dat de
intrekking derzei ve, hetzij geheel of ten deele, gevorderd wordt
ter handhaving van zijn gezag als Vader, van zijne waardigheid
als Vorst, van zijne verplichting als Stedehouder Gods in de
wereldlijke bestiering van Zijne volken, en van zijne betrekking
als Christen Koning, die de Hervormde Geloofsbelijdenis, gelijk
zijne Voorzaten, geroepen is aan te kleven en te beschermen ,',.)
In het hoofdstuk, dat volgt met het opschrift • Geboorte", bestrijdt Da Costa de theorie, dat ltlle menschen met gelijke rechten zouden worden geboren en hooge of lage geboorte slechts
1) BI. 47. 2) Da Costa meent: • Uit dien hoofde alleen was
de opstand tegen Filips van Spanje wettig, en volstrekt niet om
eenige overtredene privilegiën. Uit dien ze.fden hoofde was de afzetting van Jacob den Tweeden van Engeland wettig"', BI. 48, noot.
') BI. 5:!. - Da Costa wijst nog naar de landen , waar een constitutie is en .de driften en belangen zich vermenigvuldigen en de
vijandschap toeneemt. - En dit heet nu Staatkundige verlichting".
4)

Bi. 57. ,
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toeval zou wezen. 1) Begonnen met den oorlog te verklaren
aan "al wat adel heet" is het eilLde geweest, dat nooit meer
jacht is gemaakt op adellijke titels en ordeteekenen "dan in de
eeuw, die zoo trotsch is op hare kennis van de rechten van den
burger en van den menseh" ; 2) dit ontlokt Da Costa de ontboezeming: "Onnoozele volken I met welke drogredenen zijt gij
verleid geworden, en door welke elendelingen I" S)
Na voorbeelden uit de geschiedenis van Israël en de heidenwereld te hebben gegeven, betoogt Da Costn. in het hoofdstuk
getiteld "Publieke Opinie", dat de openbare meening, aan zich
zelf overgelaten, alle kwaad heeft berokkend, de or.gerechtigheid heeft liefgehad en godsdienstigheid heeft miskend, vervolgd
en mishandeld. Daar het gedichtsel van 's menschen hart boos
is - een gezegde, hard voor de eeuw, die liever sprak van een
aanleg ten goede - is het den mensch niet mogel\jk zonder nde
alles vermogende en alles herstellende Goddelijke genade recht
te oordeelen, recht te handelen, recht te willen". 4) De pu blieke opinie moet dus door God bestierd worden en wel door middel van de machten, die God over Zijn schepselen gesteld
heeft. .Deze moeten de publieke opinie leiden, zuiveren en
heiligen". 6) Waar "deze Eeuw" wil, dat de publieke opillie 't
richtsnoer zal wezen voor vorst en predikant 6) en de verlichte
mensch zich van allerlei middelen bedient, om haar te doen
zegevieren, daar wekt Da Costa de vorsten op de openbare
meening in het goede spoor te leiden. De overheid dient te
zorgen voor goede leeraars der jeugd en moet de vrijheid van
drukpers beperken. Eveneens is het de plicht der • weldenkenden" , hun in vloed te oefenen op kinderen, leerlingen of op
1) Zonderling vindt Da Costa het, dat men bij zulk een beschouwing altijd den mond vol beeft vau de waarde en den adel van den
mensch: Menscb te wezen is toch niet het gevolg van verdienste;
zijn meerd erheid boven het redelooze dier is een gave. Waarom dan
het onderscheid verworpen tusschen mensch en mensch? "Het is
bier wederom inconsequentie, gelijk overal bij de betweters van de
negentiende eeuw".
2) 3) BI. 66. 4) 6) BI. 69. 6) De publieke opinie wil, dat
de predikanten zullen prediken "dat weinige, hetwelk in zijne leer
nog de eer heeft niet te zeer aan het gevoelig wijsgeerige oor der
gezagvoerende vrijheidschreeuwers te mishagen".
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wie dan ook, de waarheid moedig en aanhoudend te verkondigen en geen haat of bespotting te vreezen.
Het lager onderwijs - waarover Da Costa spreekt in .Onderwijs", - kan op geen vooruitgang bogen. Wat in 't oog der eeuw
vooruitgang is, is volgens Da Costa slechts achteruitgang "sedert
de zoo hoog geroemde leerwijzen der Pestalozzi's en Lancanster's
in het zoo gewichtig grondonderwijs der jeugd meester geworden zijn". 1) De twee voorname fouten zijn het prikkelen van
de eer- en ijverzucht door eere- en schandbord en "de menigvuldigheid van Of onnutte Of onvolmaakte kennissen, waarmede men de vermog~ns der kinderen bij het lager onderwijs
overstelpt, verdooft en onvruchtbaar maakt". 2) De eerste
grondfout maakt "lieve, teedere, onnoozele kindertjes tot duivelen van hoogmoed en tot duivelen van nijd". 8) De voorouders
gebruikten ook wel belooningen, doch deze waren niet de eenige
prikkel tot studie en plichtsbetrachting; het voorgeslacht toch
ging van het beginsel uit, dat kinderen iets te doen of te laten
hebben "uit liefde tot den Verlosser en uit vreeze van den
Vader in de hemelen". 4) Voorheen schrikte men niet terug
voor lichamelijke kastijding, die voor de 1ge eeuw "beneden
haren trap van verlichting" is. Tengevolge der tweede dwaling
vormt men de kinderen tot "ingebeelde wijsgeertjes", die met
minachting neerzien op de onkundige voorouders en zichzelf
voor "groote vernuften" houden, welke recht hebben op de gewenschte betrekkingen in den Staat.
In 't hoofdstuk, dat als titel "Vrijheid en Verlichting" heeft,
kenschetst Da Costa zijn tijd als "een eeuw van slavernij, van
afgoderij van onkunde en van duisternis". - Van slavernij :
"een juk van dwinglandij" is op de schouders gelegd door de
"wijsbegeerte der eeuw" overal waar de zoogenaamde Liberalen
meester zijn". 6) De persoonlijke vrijheid wordt belemmerd
door de bemoeiïngen en aangelegenheden van den Staat. Men
moet eigen zaken verlaten en beslissen over volksbelangen, die
men niet verstaat. Waarachtige burgervrijheid kan men niet
verwachten van een eeuw, die zich heeft "uitgedrukt in het
wandrochtelijk Fransch Wetboek", dat een krachtig werktuig is

I) BI. 75. -

2)

BI. 78. -

8)

4)

BI. 77. -

Ii)

Bl. 81.
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tot bevordering van onrecht, d winglandij en onzedelijkheid". Van bijgeloof. Dagelijks vindt plaats, dat men "ieder raauw
en ongekookt ontwerp van verbetering, van herstel, van uitroeijing van deze of gene lichaamlijke of zedelijke ziekte aangrijpt en met grooten ij ver ten uitvoer brengt". l) Zonder te
rade te gaan met de beginselen van waarachtigen Godsdienst
of zelfs met de rede, verleent men zijn steun aan allerlei
humanitaire ondernemingen, waarvoor men zijn naam teekent en
waarvoor men het zijne bijdraagt. Zoo kan men" voor vijftig of zestig stui vers 's jaars een verlicht en weldadig menschenkind heeten" .
Van afgoderij: Er is een Baäldienst van eigenwaarde en
hoogmoed, Molochdienst van zedeloosheid en bandeloosheid,
Mammondienst van geldzucht en menschvergoding. S) Men spoort
het volk aan den Heiland te verlaten "om de afgoden na
te hoereren, opgericht door filosofen zonder deugd, zonder verstand en zonder ziel I" 3) - Van onkunde. Naar het beginsel van
onfeilbaarheid van den natuurlijken mensch en van de nieuwerwetsche vooroordeelen beslist de geest der eeuw over alles.
Met dat al is er geen nauwkeurig onderzoek, geen grondige geleerdheid; men praat elkander na. 4) ~ Van duisternis. Overal
I) BI. 84. Da Costa heett het oog op de verschillende maatschappijen tot
weldadigheid, waarover hij het niet zachte oordeel velt, bI. 85: nal
die opgeworpene verbeteraars (die men in vroeger tijd naar een verbeter- of gekkenhuis had verwezen) en ijveraars voor het algemeen,
voor algemeen welzijn, voor algemeene weldadigheid, enz. waardoor
in de daad de waarachtige liefde tot den evennaasten in zijn bijzonde1'
verloren en verloochend wordt".
') Jenner! - Een heftig bestrijder van de .koepokinenting" vonden de voorstanders in Dr. A. Capadose, die in 1823 uitgaf Bestrijding
de1' vaccine en in volgende jaren zijn bestrijding voortzette.
3) BI. 87. 4) ~oo wijst Da Costa op de door ,kwaadaardige
partijzucht verdichte heerschzucht en dwinglandij van den echt
Christeli.iken held Maurits ... en onschuld van den advocaat van
Oldenbarneveld" - terwijl velen onbekend zijn met het eigenlijke
punt van verschil; op het bespotten en beschimpen van de Dordtsche
Synode, waarvan velen de eeuw harer bijeenroeping niet weten, of
althans het gebeurde niet met aandacht hebben nagegaan; op het bestrijden van den Bijbel door hen, die de H. S. slechts kennen uit de
schriften van Voltaire, wiens voortbrengselen zij gretig verslinden,
zonder de Schrift in haar eigen zaak te hooren of de bezwaren met
de Schrift zelf te vergelijken.
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is het donkerheid. Geheel Europa is in een staat van verwarring, spanning of gisting. De oude beginselen worden in haat
en verachting afgebroken, terwijl het niet mogelijk is op de
nieu we beginselen te herbouwen "en zoo is de gansche maatschappij in een staat van onzekerheid tusschen zijn en niet
zijn." Een geest van dwaling waart rond; men draaft voort op
het ingeslagen pad, zich al meer verdiepend "in de helsche
duisternis van eene aan 's menschen oorspronklijken en waarachtigen aanleg dadelijk tegenovergestelde Wijsbegeerte: . . .
het lamplicht wordt geroemd en aangebeden, terwijl men de
stralen der zon van Gods waarheid en Openbaring van zich
afweert, lastert en vervloekt".
Schier tegen de verwachting in, is het "Besluit" optimistisch
van inhoud. Da Costa spreekt hier als geloofsheld; hij is er
zeker van, dat God Zijn hulp zal schenken, die dikwijls dan het
meest nab~i is, als de toestand hopeloos schijnt. "In Christus"
mag men hopen op een naderend herstel: "uit deze duisternis
zal wederom licht te voorschijn komen". I) De "kiemen" van
een beter tijd zijn reeds zichtbaar. S) De trotsche geest der
eeuw vermoedt dit echter niet, wijl de Heere "dat groote werk"
in stilte en langzaam bereidt. Nu moet men evenwel niet in
dwazen hoogmoed of in blinde drift God den weg willen wijzen.
"Geen menschlijke ontwerpen derhal ve 1 Geen menschlijke
vereenigingen tot doeleinden, die God alleen kan doen bereiken 1" S) Hiermee wil Da Costa niet zeggen, dat de Christen
nu maar lijdelijk moet zijn; hij moet bidden en waken en in
alles zijn roeping vervullen.
Waarin die roeping bestaat, zegt Da Costa ten slotte. Het is
de plicht der vorsten om zich in alles als Christen te openbaren.
Christus is hun lastgever j aan Hem zijn zij gehoorzaamheid
schuldig en niet aan het volk, hetwelk ze niet ontzien mogen,
I) BI. 90. 2) Da Costa ziet deze "kiemen", wijl meerdere bekeeringen uit d~ Joden en Heidenen plaats vinden, "in het binnenste
van het Pausdom zich langzamerhand een kern van zuivere en oprechte Evangeliewaarheid vormt" en bij alle "Christelijke Gezindheden"
de "rechtzinnigheid de kracht harer Waarheid wederom begint uit
te oefenen".

8) BI. 93.
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alsof ze hun macht van hun onderdanen hadden ontvangen.
"Weest - zoo spreekt hij hen toe - voedsterheeren van de
Gemeenten hier op aarde, bevordert hare uitbreiding, onderwerpt alles aan de beginselen van het Christendom, hebt God
in Jezus lief met geheel u w hart en met geheel u w verstand !" )
Der staatslieden plicht is "met standvastig vertrouwen op den
Almachtige" , zich niet aan het "geschreeuw der hedendaagsche
verlichten" te storen, maar den Godsdienst te handhaven; hun
richtsnoer daarbij moet "het voorschrift van de Godsdienst" zijn.
De krijgslieden hebben getrouw te zijn aan hun vorst en zich
te wachten voor de drogredenen der eeuw, welker wijsgeeren
hun diets maken, dat hun het oordeel zou toekomen over het
recht of onrecht in den te voeren strijd. De leeraars der jeugd
hebben tot plicht terug te keeren van den weg, waarop "de
verderfel~jke Tijdgeest" het onderwijs gebracht heeft; lat6n ze
de harten hunner kweekelingen "bereiden om de invloeden van
het Christendom te ontfangen" 2) en de "zaden aan te kweeken
van Geloof, van Liefde, en van Getrouwheid aan hunnen God
en aan hunne Overheden". 3)
Vooral heeft Da CosLa echter een woord tot de .Bedienaars
van Gods Heilig Woord en Herders van Zijne kudde" . Hij zegt
tot hen: • Heerlijk is in deze dagen u we roeping! ' ) Heerlijke
vruchten kunnen, te midden van de dorheid dezer eeuw, op
uwe akkers rijp worden! Vreest de wereld dan niet, maar
vreest God, van Wien de wasdom komt! ... leert het met
nadruk, met ij ver, met aanhoudende kracht ... , dat alle geest
van eigenwaarde bij den verdorven mensch verloochening is
van den Vader, en alle vertrou wen op eigengerechtigheid, verloochening van den Zoon, en alle roem op een eigen wil vermogen ten goede, verloochening van den Heiligen Geest. Wat
is voor u de wijsheid der eeuw, of de wijsheid van den natuurlijken mensch? Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis! Gij, noch
wij behoeven iets te weten dan Jezus Christus, en dien gekruisigd". &) Aan het einde heeft Da Costa een opwekkend woord
1) BI. 94. ' ) BI. 96.
3) ' ) BI. 97. 4) B1'ieven van Bilde1'dijk IV, bI. 113: ~Ja, gij
hebt gelijk: 't beroep van Predikant in dagen als dezen is heerlijk" ,
(Brief van 22 Juni 1823).
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tot alle Christenen. Het gebed van ieder moet zijn om • geloof,
om liefde, om nederigheid, om zelfverloochening, om heiliging, om ijver, om moed, om standvastigheid, om vertrouwen,
om den Heiligen Geest". 1) En zoo roept Da Costa hun het ·
woord van den profeet toe: "De verstrooije1· trekt tegen uw aangezichte op, bewam-t de vestinge: besichtigt den weg, ste1·kt de lendenen,
verste1·kt de kracht seel·".
Geweldig was de storm, die opstak, toen de Bezwaren bekend
werden. Het boek, dat ons bovenal Da Costa leert kennen als
contra-revolutionair bestrijder van de heerschende denkbeelden van zijn tijd, werd druk besproken, zoo wel in d~ lagere
als in de hoogere standen der maatschappij. Van den schrijver
ervan was de afkeer zóo groot, dat dichters en letterkundigen
zijn omgang meden. 2) Weldra werd pen na pen tegen Da Costa
in beweging gebracht. In tijdschriften en couranten, in tegenschriften en brieven werd op een wijze, die niet Da Costa, maar de
schrijvers onteerde, de pen gehanteerd tegen hem, die gemeend
had, zich de vrijheid toch te mogen veroorloven, zijn bezwaren
in te brengen tegen den heerschenden tijdgeest.
Voor we de tegen Da Cos ta gerichte aanvallen door ée n dier
geschriften schetsen, zullen we de beschrij ving van Da Cos ta's
strijd tegen den geest der eeu w voortzetten. Eerst moeten we
echter nog stilstaan bij een geschrift van Bilderdijk, waardoor
de Bezwaren nog grooter beteekenis verkregen. Wat aan de
Op de vraag, waarom Da Costa na zijn doop in zijn liefde tot de
theologische studie, niet naar de hoogeschool is teruggekeerd om in
de Theologie te studeeren en na volbrachte studie het ambt van
predikant uit te oefenen, zegt Schimscheimer, Bijbellezingen VII,
Narede, bI. 98: • Uit zijn karakter en denkwijs kan ik hierop an twoorden, dat hij daartoe in dien tijd niet heeft kunnen beslui ten.
Vooreerst was zulk een doel voor zijn nauwgezet geweten te eigen
belangzoekend, en ten andere meende hij genoeg door den Heer bevoorregt te zijn, om door zijne gaven, zonder het ambt, Hem te
dienen. Op · lateren leeftijd echter had Da Costa zelf eenigen spijt,
dat hij in het begin dien stap niet gedaan had".
I) Bl. 97 v.
2)

Levensbericht, blo 332.
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Bezwaren, naar de opmerking van Dr. Wagenaar, i) een bijna
officiëel karakter gaf, was juist deze tusschenkomst van Bilderdijk.
Een deel van den toorn tegen Da Costa daalde namelijk neer
op het hoofd van den oud-leermeester, die, naar het algemeen
gevoelen, in het te berde brengen van de Bezwa1'en, wel de
hand zou gehad hebben! In werkelijkheid was Da Costa's geschrift" wel in den zin van zijn geliefden Leermeester, doch geheel buiten diens voorkennis of medeweten ter pers gelegd". 2)
Na de verschijning schaarde Bilderdijk zich dadelijk aan Da
Costa's zijde, gelijk ons zijn briefwisseling toont. Hij vond den
toon eerder tö gematigd dan te stout; om niet uitgelachen te
worden, moet de waarheid zich niet schroomvallig aandienen;
haar recht en plicht is onverschrokken te spreken. .Da Costa
moet, is verplicht, is geroepen, zijn geloof, zijn zuiver geloof in
Jezus Christus, openbaar te betoonen; en dit moet hij doen in
die termen, die hem van Deismus, Socinianismus, Arianismus,
Pelagianismus en Arminianismus vrijstellen en als waarachtig
rechtzinnig Christen doen kennen". S) Dat Da Costa's geschrift
zooveel tegenkanting ondervindt, pleit er ten gunste van en is een
verschijnsel, 't welk in 't geheel niet behoeft te bevreemden: .Dat
er de groote menigte tegen raast is natuurlijk en het is een
zegen. Dat men er tegen schrijft, is natuurlijk, en ook dit is
een zegen. Dit zijn blijken, dat het indruk maakt, dat het schokt,
en die schudding is heilzaam" . .. ' )

1) In H et Réveil en de Afscheiding, bI. 111.
De mensch, bI. 335. - Bilderdijk, D e B ezwa1'en . .. toegelicht,

~)

bI. 1: • Wat mij betreft, die 't geschrift van mijn vriend . . . niet
gekend of gelezen heb, dan toen het genoegzaam afgedrukt was". Eén dag, voordat Da Costa de B ezwaren naar den drukker zond,
stelde hij B. met zijn voornemen in kennis. B. was toen nog onbekend met den inhoud. Herdingh, de uitgever, zond, aan het hoofdstuk over de .Constitutie" toegekomen, 't geschrift naar B. om dezen
over dit hoofdstuk te raadplegen. B. stelde IIerdingh gerust: er behoefde niets in veranderd te worden; Jt geheel had B. uitnemend
voldaan. Aldus zijn de B ezwa1'en eerst door B. gelezen, toen dit boek
"genoegzaam afgedrukt was" . Vgl. B1'ieven van Bilderdijk IV, bI.
116, 122, 127 v.
S) B1'ieven van Bildm'clijk Hl, bI. 164 (aan Wiselius, 28 Aug. 1823).

4)

"

"

"

'"

" 166 ( "

'"

100ct.

,,)
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Bilderdijk achtte zich geroepen ook openlijk voor zUn vriend
partij te kiezen, Hij deed dit, toen in het laatst van September
1823 van zijn hand verscheen De Bezww'en tegen den Geest der Eeuw
van M1' , 1. Da Costa toegelicht, waarvan hij zegt .dat ik plichtig
geacht heb in deze woelingen te schrijven ter gelegenheid van
al dat geschreeu w tegen Da Costa's bezwaren", I) Blijkens den
titel bevat dit geschrift een toelichting, Ze wordt op een alles
behalve zachten toon gegeven aan de .Duisterlingen, zoo verliefd op hun kunstlampjens als schuw voor het daglicht der
Waarheid", die door hun • tegengekrijsch" hem in den strijd
hebben gemengd, Hij zal nu dan spreken ,het moge den aanbassenden honden lief of leed zijn", Hem kan geen jonkheid
worden voorgeworpen, zooals men aan Da Costa deed,~) Was de
.zachte en wel voegende" toon van Da Costa den .kitteloorigen
domkoppen" nog te hard, hij zal spreken, zooals hij dat gewoon is,
In forsche, gespierde taal neemt Bilderdijk het op voor Da
Costa in de zeven .Afdeelingen" na het '. Voorbericht", Niets
van wat Da Costa gezegd heeft, verzacht hij; den inhoud van
de Bezwaren neemt hij voor zijn rekening, Trouwens, Da Costa
had geheel in den geest van Bilderdijk gesproken!
Wat het punt van den .Godsdienst" aangaat, geeft Bilderdijk
een overzicht van het steeds toenemend verval sinds de Hervorming en komt dan tot den toestand zijner dagen, om met den
.rechtschapen Huygens" te zeggen:
Kiest ol Deelt
Wij waren graag neutraal, gelijk 't de wereld noemt,
Maar dat is slechts de zaak verbloemd,
Daar helpt geen wispelturig praten,
Men moet God of de wèreld haten,
Jacobus I V, 4 S)
I) B1'ieven van B'ildm'di;jk lIl, bI. 228 (aan Wiselius, 2 Nov, 1823).
- De Toelichting van Bilderdijk werd uitgegeven bij L. Herdingh
en Zoon, te Leyden, 18~3.
2) Eigenaardig is het, dat Bilderdijk spreekt van den .zeven en
twintigjarige". Voor hem deed in Gedachten ovm' de Bezwa1'en tegen
den Geest dm' Eeuw van Mr. I. Da Costa) Dordrecht, 1823, de schrijver,
die zich J. J. E. F. S. noemt: dit reeds, welke in niemand, maa~
vooral in geen "zeven en twintigjarigen jongeling" kon dulden, zóo
te schrijven, als Da Costa had gedaan.
S) Bi, 23.
.. c"
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In de tweede Afdeeling trekt Bilderdijk evenals Da Costa de
conclusie, dat er op het gebied van zedelijkheid en onderwijs
geen vooruitgang is. Het onderwijs is van dien aard, dat het
kind .letterblokt, volhardt in de hem ingestampte vooroordeelen;
't egoïsme stijgt bij hem ten top, en de bron, 't middenpunt aller
kennis en waarheid is hem onbekend gebleven; hij voert zijne
verblindheid overal om en verspreidt haar ter goeder trouw". _ 1)
Bilderdijk is van oordeel, dat, zoo hij in de derde Afdeeling in
ernst over verdraagzaamheid en menschlievendheid ging spreken, dit .aan elk verstandige" wel zeer vreemd moest voorkomen. Hij leeft toch in een tijd, waarin men van hen, die deze
woorden steeds in den mond hebben, .niet dan dolheden en
scheldwoorden hoort" en men allerwege .onderdrukking, geweld
Zich over de Schoone Kunsten uit te
en bedwang ziet". 2) laten - aldus Bilderdijk in de vierde Afdeeling - "schijnt
overtollig te zijn, daar hij, die er gevoel voor heeft, de oogen
slechts heeft open te doen, om te zien, wat er van geworden
is en nog dagelijks van wordt". S) Dat in de volgende Afdeeling het oordeel van Bilderdijk over de wetenschappen niets
zachter is dan Da Costa's opinie, blijkt uit een opmerking als
deze: .Gelijk men in 't zedelijke leeft of er geen God ware, en
zijn eigen wet zijn wil, zoo is ' t in het wetenschappelijke. In
filosofie of geestelijke aanschou wing, is het Eigen Verstand, in
't lichaamlijke Natuurkracht, waar men alles toebrengt". _ 4)
Niet minder scherp laat Bilderdijk zich in de zesde Afdeeling
uit over de Constitutiën als hij ' t den .hoogmoed van Lucifer" $)
noemt "zelf de staats wet te willen regelen en niet g'elijk vroeger
à poste1'io1'i, maar à p1'io1'i de Constitutiën maakt om ze dan de
vorsten en natiën op te dringen". 6) Maar als er een constitutie is,
gaat het dan aan om met Da Costa te beweren, dat de vorst in bepaalde gevallen uiet gebonden is aan zijn eed op deze grondwet? De verontwaardiging over Da Costa's bewering doet hem
zeggen: .6 Hoe teder van geweten zijn deze schreeuwlelijken I" 7)
Hij stelt hun de praktijken van hun vaders voor oogen, die,
evenals zij zelf, het niet zoo nauw namen met eed en recht.
I) Bl. 27 . 7) Bl. 50.

' ) BI. 28. -

' ) BI. 31. -

4) BI. 38. -

,) BI. 43. _

6) Bl. 44.

,.
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Ter zake komend, betoogt Bilderdijk, dat de koning, die de
constitutie heeft gegeven, schuldig is "die in zich zelf niet verbindende maar alleen door de belofte kracht hebbende regeling" 1)
in te trekken, wanneer hij ziet, dat hij als koning zijn plicht
jegens God niet ten uitvoer kan brengen, -:- In de zevende
Afdeeling zegt Bilderdijk zijn gedachte over de drie laatste
punten: publieke opinie, vrijheid en verlichting, Wat de vrijheid, waarop de eeuwgeest roemt, beteekent "toont de woeste
beweging welke men tegen den braven en edeldenkenden man
aan den gang brengt, en de wijze waarop het geboefte zonder
eer, God of geweten, zich daarin ten toon stelt",~) De pu blicke
Opinie is niet meer, gelijk eertijds, "de stem van het dankbaar
hart, maar , , , zij is wat die schreeuwende aanhang aan eene
onbedreven en voor hunne drogredenen en klinkende bentleuzen, , , niet bestand zijnde menigte tracht in te stampen", 3)
Hiermee staan in verband de menigvuldige pogingen tot vervalsching der geschiedenis, Op de zoogenaamde verlichting past
Bilderdijk toe "een drietal dichtregels uit Love':; labour[s] lost van
Shakespear[e], wiens orakel men immers liever wil aannemen
dan het Goddelijk Bijbelwoord:
"Light, seeking light, doth light of light beguile ;
So, ere you find where light in darkness lies,
Your light grows dark by losing of your eyes",
Dit doen ze "die 't heilig Evangelie-licht uitdooven, de vensters voor den zonneschijn der Goddelijke genade toespijkeren,
om hunne stinkende en verstikkende lampjens van Eigenwijsheid
en Heidenen waan en zoogenaamde kritische wanleer in de plaats
te stellen", 4) Of Bilderdijk het ook eens is met Da Costa's
oordeel over de waan verlichting hunner dagen! Ook uit zijn
slotwoorden spreekt eenzelfde beschouwing over zijn tijdgenooten, als hij met zinspeling op de bestrijding van de Bezwaren
eindigt met de woorden van Jesaja (hoofdstuk 30 : 9-11): "Het
is een wedel'spannig volk, het zijn leugenachtige (verbasterde) kinde1'en, kinderen die des Hee1'en wet niet hom'en willen; die zeggen
tot de ziende1's: ziet niet,. tot de schouwe1's: schouwt ons niet wat

1) Bl, 54. -

2) BI. 56, -

3) BI. 58. -

4) Bl. 66.
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,'echt is j sp,'eekt tot ons zachte dingen j schouwt ons bed,'iege?'ijen,
Wijkt at! uit den weg! laat de Heilige ls)'aëls van ons ophouden /"

Uit dit overzicht blijkt, dat Bilderdijk zonder eenige restrictie
voor zijn rekening nam hetgeen Da Costa had geschreven,
Bilderdijk was er de man niet naar om zich aan het ,tegengekrijgsch" te storen. En Da Costa? De liefde tot de waarheid
maakte ook hem on verzettelijk. De haat en de verguizing, die
hem troffen, weerhielden hem niet den aan val voort te zetten,
In het volgend jaar werd de strijd hernieuwd door de uitgave
van De Sadduceën. 1) Met terugslag op de ondervonden vijandschap luidt het eerste motto op het titelblad: ,Ben ik dan uw
vijand geworden, u de waarheyt seggende?" 2), wat zeker als
bewijs kan gelden van Da Costa's overtuiging niets dan de
waarheid te hebben gesproken; terwijl het tweede motto: ,Indien
ik nog menschen behaegde, so en ware ik geen dienstknecht
Christi" S) te verstaan geeft, dat het geen gunst van menschen
is, die hij zoekt.
Uit het gedicht ,Aan Dr. A. Capadose" 4), door Da Costa in
genoemd geschrift geplaatst als een opdracht aan zijn vriend en
medestrijder, vangen we kla.nken op, die getuigen, dat Da Costa,
zich zijner roeping bewust, blaakte van strijdlust, Zoo zingt
hij:
"Dat de waarheid zegevier' !
Ondergang aan 't rijk der logen!
Onder Jezus krijgsbanier
Riep ons de Almacht uit den hoogen!
Met Zijn vlekloos bloed besproeid,
Zijn wij Ridders Gods geslagen)
Om voor d' eernaam, dien wij dragen,
D' allerlaatsten drop te wagen,
Die onze aderen doorgloeit!"
Terwijl hij voortgaat:
I) Bij L. Herdingh en Zoon te Leyden. - Ook dit geschrift droeg
ten volle Bilderdijk)s goedkeuring weg. B1"ieven van Bilderdijk IV,
bI. 158: ,Met overgroot genoegen heb ik uw Aanteekeningen op uw
Sadduceën gelezen en ze zeer belangrijk gevonden".
2) Galaten IV, 16. - S) Galaten IV, 10. - 4) In K, D, II, b1.103 v.v.
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• Wel dan! waar Zijn wil ons zendt,
Spreken, onverschrokken spreken;
Waar de Wereld Hem ontkent,
Rem belijden, onbezweken; ,
En als alles (moet het) zwicht,
Onverwonnen, schuldloos lijde~,
In dat lijden ons verblUden,
En het Rem ter glorie wijden;
Dit is Christen Ridderplicht."
• Spreken, onverschrokken spreken" - dat doet Da Costa, als hij
in De Sadduceën te velde trekt tegen "het doodelUke Sadduceïsmus,
dat thands in bijna alle de Christelijke landen den kop zoo vermetel
opsteekt" 1) en dat met het Pharizeïsmus samenspant "ten einde
het voorwerp van hun gemeen en haat, de echte en on vervalschte
Waarheid van het Evangelie, aan te randen, te ondermijnen, uit
te roeien". 2) Om aan te toonen, hoe vooral in drie verschillende
tijdperken zich het Sadduceïsme in drieërlei gedaante heeft geopenbaard, gaat hij achtereen volgens spreken:
,,1°. Over de Sadduceën in het Joodsche land;
2°. Over het Sadduceïsmus der hedendaagsche Neologie;
3°. Over het Sadduceïsmus onder de Arminianen van de
zeventiende eeuw". 3)
Da Costa's uitwerking van het eerste punt is voor ons van
minder gewicht. Belangrijker zijn de twee volgende, gelijk nader
zal blijken. Aan het einde van het overzicht van het Sadduceisme in het J oodsche land, trekt Da Costa het gevondene samen
en komt tot de conclusie, 4) dat het zich onderscheidde door
drie hoofdkenmerken, n.l. a. ongeloof en lichtzinnigheid; b. list
en geveinsdheid; c. overhelling tot en samenspanning met het
Pharlzeïsme, wanneer het de bestrijding der Waarheid en de
vervolging en verdrukking van haar belijders geldt.
Deze woorden doen reeds vermoeden, dat Da Costa het voornemen heeft, zonder eenige bedeksels den eeuwgeest in zijn
ware wezen ten toon te stellen, als hij de drie hoofdkenmerken
- natuurlijk gewUzigd naar tijdsomstandigheden en personen zal aanwijzen in de neologie van zijn eeuw. Da Costa doet dit
.1) ')

BI. 3. -

3)

BI. 5. -

4) BI. 15.
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op de volgende wijze. Bij haar ondermijning van het Christen
dom volgt de neologie de m ethode van het Sadduceïsme. De
aan vallen van de Encyclopaedische School waren te ruwen
brachten, evenals de buitensporigheden van de Fransche Omwenteling, velen tot nadenken. Een ander "Weg wordt bewandeld, die tot hetzelfde doel moet leiden. .Nu moest in de plaats
van openlijk geweld, veinzerij en list te baat genomen worden,
en het gruwelijke denkbeeld werd geboren, om door eene nieuwe
zoogenaamde Uitlegkunde de heiligste waarheden te ontzenuwen,
de Godsdienst door het onderwijs in de Godsdienst zelf te vernielen, den Bijbel door de verklaring zelve van den Bijbel weg
te redeneeren, Christus uit het Christendom te bannen, en den
Heiligen Geest uit de Heilige Schriften. Zie daar de Neologie,
basterdkind van eene helsche Wijsbegeerte uit e~ne overspelige
vermenging met den dooden letter des Bijbels! . . . Zie daar
het Sadduceïsmus van onze eeuw, dat zijn ongeloof wil staven
met de boeken zeI ve der Goddelijke Open baring, waaraan het
zich geveinsdelijk zegt te onderwerpen". 1) Door Bijbelplaatsen
uit haar verband te rukken, verkeerde voorstellingen te geven,
en O. en N. Testament van elkaar te scheiden, kwam de neologie tot haar stelsel van godsdienstige en zedel\jke verbetering
van het menschdom. Daartegenover stelt Da Costa het Evangelie, zooals het door de Apostelen is verkondigd en de leer
der Schrift aangaande het Wezen Gods, de verlossing door Christus
en het werk des H. Geestes. En als hij dan ziet op al wat door
.het Sadduceïsmus van onze eeuw" geleerd en gedaan wordt,
kan hij niet nalaten de neologen toe te roepen: .hierin betoont
I) BI. 21. - De hypothese: natuurgodsdienst - Joodsche GodsdienstChristendom, als elkaar opvolgende phasen, is volgens Da Costa een
• wangedrocht" ; .Aanteekeningen", bl. 61 v.: .Immers, alle Godsdienst, hoe verbasterd ook, onderstelt reeds eene Openbaring, en is
derhalve nooit en nergens bloot natuurlijke __ .. Alle volken stammen van éénen Oudvader af, en deelen derhalve op meerder of
minder afstand, met meerder of minder verbastering, in de overblijfsels van die groote Openbaring, waarmede God den mensch van Zijne
Schepping, en later, na den Zondvloed heeft begenadigd; doch welke
alleen bij de Israëlieten onder het Oude Verbond, en bij de Christenen
onder het Nieuwe zuiver behouden is, ten gevolge van een gedurige
vernieuwing (als het ware) en uitstorting van den Heiligen Geest".
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gij u wel te zijn gedreven door den geest van het ongeloovige,
maar geveinsde Sadduceïsmus, dat gij diezelfde leer, die gij met
ter daad in het hart tegenspreekt en te niet doet, evenwel in
zoo verre bruikbaar acht, en zelfs somtijds uwe lof betuiging
niet onwaardig rekent, als zij u toeschijnt aan uwe wereldsche
belangen te kunnen worden dienstbaar gemaakt, of aan de ingebeelde wijsheid, waarmede gij u verhovaardigt een beter middel gevonden te hebben, dan het Christendom is, ter herstelling
van de wereld, waarin gij u verstout de wijsheid van God als
een ondergeschikt hulpmiddel tot uwe eigen ontwerpen te kunnen bezigen I" 1)
Ook komt Da Costa op tegen de wijze, waarop de neologen,
met behoud der geijkte termen, de beteekenis daarvan zoodanig
wijzigen, dat ze hUll tot nu toe gangbare beteekenis en daarmee
hun kracht verliezen. De zuurdeesem van het Sadduceïsme is
ook daar, waar door "laffe en zoetsappige vonden de kracht van
het woord wordt getracht te verijdelen": de H. Geest is slechts
een invloed ten goede; Christus wordt verlaagd tot leeraar en
voorbeeld zonder meer; verzoening en wedergeboorte gelden in
den zin van zedelUke verbetering; verdraagzaamheid bestaat in
het leeren en toelaten van begrippen, die in strijd zijn met de
Geloofsbelijdenis der Kerk. ') In éen woord: ook »daar
1) BI. 29. 2) In »Aanteekeningen", bI. 64 laat Da Costa zich
nader uit over de Belijdenisschriften. Hij zegt daar, dat men niet
meer schijnt te willen begrijpen, dat het onderteekenen van Geloofsbelijdenissen en Formulieren »zelfs naar de burgerli.ike beginselen van
eerlijkheid" verbindt om in overeenstemming met hun inhoud te
leeren, of, indien men dit gewetenshalve niet doen kan, afstand te
doen van het ambt. »Men heeft daarop wel een échappatoi1' gevonden [het quatenus] ; ... maar deze uitvlucht vernietigt geheel de
kracht van de onderteekening, dewelke op deze wijze even goed onder
den Talmud of Coran kan geplaatst worden". - De Geloofsbelijdenissen zijn» verklaringen tegen het leeren van de daarin uitgedrukte
ketterijen en verbindtenissen, om van enkele buiten bet verband
g~rukte plaatsen geen misbruik te maken tot leering van zoodanige
gevoelens, als welke de Gemeente van Christus na wettig onderzoek
heeft bevonden te zijn strijdig met het geopenbaarde Woord Gods".
Wie nu iets anders leest in dat Woord dan de Gemeente kan niet
vorderen, dat men hem erkenne voor een oprecht leeraar »van een
Gemeente, die •.. eene metlzijne gevoelens strijdige belijdenis heeft
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bestaat het Neologische Sadduce'ismus, waar het hart een
naar de wereld geplooide denkwijze voedt, terwijl de mond
de woorden van de Schriften buiten hunne ware beteekenis
ui tspreekt". 1)
Met dit hun • vermomd ongeloof" en daarmee • verbondene
listigheid en veinzerij", treden de neologen, volgens Da Costa,
in het spoor der Joodsche Sadduceën. Maar er is meer. Was
een der hoofdkenmerken van laatstgenoemden verder, dat ze zich
bij de Farizeën aansloten om de belijders van de waarheid te
vervolgen en zoo mogelijk te verdelgen, eenzelfde verschUnsel
heeft zich gewijzigd herhaald: er zijn .punten van aanraking"
tusschen de neologie en het J esuHisme. De reden is niet ver
te 7.oeken: de neologie gaat uit van de zwakke menschelijke
rede; het pausdom van het ijdel menschelijk gezag - • beiden
ééne zelfde afgoderij, ofschoon verschillend gewijzigd". 2) Uit
die eenheid van beginsel laat zich verklaren, dat de neologen
meer haat koesteren tegen .de waarachtige Protestanten" dan
tegen Rome. De tijd zal dan ook aan het licht brengen • wie
van beiden de Inquisitie en de Pauselijke inrichtingen in der
daad meer genegen is, de oprechte belijder van de zoo eerbiedwaardige als diep miskende Gereformeerde Religie ... of de lichtzinnige, altoos van vrijheid en verlichting droomende en dweepende, maar waarlijk dwangzieke en duistergezinde aanbidder
der hedendaagsche Neologie". 3)
Als Da Costa het Sadduce'isme onder de Arminianen van de
zeventiende eeuw bespreekt, trekt hierbij vooral zijn beschouwing over de .Arminiaansche twisten" de aandacht. ZUn verklaring, dat "deze geschiedenis zedert lang door allerlei listen,
verdraaiïngen en vervalschingen aan het algemeen slechts zeer
gebrekkig is voorgesteld geworden", ') geeft blijk, dat zijn beschouwing lijnrecht ingaat tegen die, welke in zijn tijd gangafgelegd". Dit wil naar Da Costa's verklaring niet zeggen, dat hij
het gezag van .menschlijke Schriften" voor onfeilbaar houdt, doch zij,
die veranderen willen .moeten (gelijk de Hervormers tegen het Pausdom gedaan hebben) de onschriftmatigheid van de erkende formulieren,
en de schriftmatigheid van hunne nieuwigheden bewijzen. Doch geen
van beiden is tot heden geschied!"
1) BI. 30. -

2)

BI. 32. -

3)

BI. 32, 33. -

4) BI. 34.
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baar was. Da Costa acht zich verplicht tegenover de valsche
geschiedbeschou wing "de hoofden der Arminiaansgezinden" in
het rechte licht te plaatsen. Hierbij maakt hij de voor zijn
dagen niet onnoodige opmerking, dat niet alleen de geschriften,
van Remonstrantsche zijde uitgegeven} moeten worden geraadpleegd} maar ook die van Trigland} Leydekker e. a. Bij het
"onpartijdig onderzoek", 't welk Da Costa instelt, vertrouwt hij te
kunnen aantoonen, dat de Remonstranten met de Sadduceën
overeenkomst hebben "op het punt van ongeloovigheid, van
onoprechtheid en van overhelling tot het Pharizeïsmus (dat is
hier Pausdom en Jesuïtismus) overal waar het de bestrijding van
de echte leer van Gods Openbaring geldt". 1)
Evenals bij de Sadduceën, ziet Da Costa én bij de neologen
én bij de Remonstranten der 17 e eeuw "ongeloovigheid". Immers, beide maken de rede tot rechter over waarheden, die het
verstand niet doorgronden kan en verwerpen, wat de bevatting
van he~ verstand te boven gaat. Al mag het ongeloof der Remonstranten niet zoo ver gaan als van de neologie, 't heeft in
den grond der zaak éen beginsel: "de Hoogmoed, die de Hemelsche waarheden aan het gebied van de menschelijke bevatting
wil onderwerpen} die beider gevoelens en handelingen bestiert". 2)
Vandaar, dat de Remonstranten het leerstuk der praedestinatie
verwierpen, waaraan de hoogmoed der menschelijke natuur zich
ergert. Gelijk in de Bezwaren neemt Da Costa het ook hier met
warmte op voor "dit zoo hatelijk gemaakte leerstuk, dat in der
daad niets anders bedoelt dan de hoogste eer van God en den
Verlosser, en de meest zaligende en heiligende vernedering van
den mensch voor God". S) Da Costa toont aan, dat, al moge
de leer der praedestinatie moeilijkheden bevatten, de Remonstranten nog veel minder tal van bezwaren, die tegen hun leer
worden ingebracht, kunnen oplossen. Mysteriën blijven bestaan
"zoo lang men slechts het aanwezen van God, dat is, van eene
Oneindige en Ondoorgrondelijke Almacht blijft aannemen. Want
- zoo vraagt Da Costa - hoe zoude het eindige schepsel den
oneindigen Schepper bevatten in den omvang Zijner wereldbestiering ?" 4)
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Het beginsel der Remonstranten moest er toe leiden en heeft
er toe geleid om ook de leer der Drieëenheid en der Verzoening benevens al die stukken t.e verwerpen ~,waarover het
ontoereikende natuurlijke verstand zich de kennisneming aanmatigt." ') Da Costa zegt dan ook, dat het voor de Contraremonstranten pleit, dat ze stonden op een rechtzinnige belijdenis
van de v~jf bekende punten: met scherpte van blik zagen zij,
dat het loslaten van het eene leerstuk tot een steeds verder
ondermijnen van de fundamenteele waarheden zou leiden .• Een
ondermijnend beginsel is ten allen tijde tegen het Christendom
werkzaam geweest; het is het beginsel van alle zonden en van
allen afval: de hoogmoed van het menschelijk verstand; en dat
begin sel is in zijnen aart het zelfde, het zij het in de negentiende eeuw de geheele waarheid van het Christendom, of in de
zeventiende een hoofdartikel derzelve (de leer van Gods Genade) bestrijde" . 2)
Dezelfde .onoprechtheid en listigheid" als bij het Sadducelsme en
de neologie ontwaart Da Costa ook bij Arminius en zijn aanhang, n.l. in de wijze, waarop ze hun meeningen trachtten te
verbergen of ingang te doen vinden. Hun slinkschheid bl~jkt
o.a. uit hun aarzeling om voor hun gevoelens uit te komen en
uit de poging van de voor de Dordtsche Synode geciteerden
om de werkzaamheden der Synode te belemmeren. De rechtzinnige partij daarentegen kenmerkte zich door oprechtheid. S)
Nog zuivert Da Costa de voorstanders van de .Gereformeerde
waarheid" van de blaam van Roomschgezindheid, die men op
hen heeft durven werpen. Hij beweert, dat juist de tegenpartij
overhelde naar de Roomschen. 't Zijn Arminius en zijn volgelingen geweest .die tot de Roomsche leerstukken het meeste
I)

Bl. 39. ') Bl. 41.
Bl. 43: .Het is wellicht juist deze oprechtheid (het kenmerk
van de hoofden der Gereformeerden, het kenmerk van Prins Maurits.
zoo wel als van Gomarus) welke hen bij het misleide nageslacht hatelijk heeft gemaakt, terwijl de in duisternis begravene int?'igues hunner tegenstanders de oogen niet treffen, of waar zij tusschen beide
door het licht der waarheid al eens hier en daar openbaar gemaakt
worden, spoedig evenwel wederom door het rampzalige vooroordeel,
waardoor de lasteringen van Brandt boven alle getuigenissen en bewijzen geacht zijn, onderdrukt en bedekt worden",
3)
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overhelden, met Roomschgezinden het meeste vriendschap hielden,
en het meeste geneigd waren om in den schoot der Roomsche Kerk
terug te keeren". I) Wie voor Jesuïtisme en zijn invloed op het
Protestantisme vreest, moet dan ook bedenken, "dat het krachtigste
bolwerk ter verdediging, in het vasthouden bestaat van die Evangelische leer der Vrije genade, waardoor beide Luther en Calvijn
de geestelijke wapenen tegen de heerschappij van Rome hebben
gevoerd". S)
In het laatste gedeelte van De Sadduceën komt Da Costa met
zijn "Toepassing", welk woord boven de slotafdeeling te lezen
staat. Da Costa wekt op tot een beoefening van de Geschiedenis uit de echte bronnen, opdat aan het werktuigelijk napraten
van partijdige schrijvers een einde kome. Dan zal men zien
wat groote daden God aan .1. ederland heeft gewrocht door de
Oranje's, die Jederland's vrijheid "in Godsdienst en Staat" hebben gehandhaafd; dan zal men aanschouwen "hoe de Gereformeerde Godsdienst in ons land de ziel is geweest van alle zUne
voortrefiijkheid, grootheid en bloei". S)
1) BI. 45. Da Costa wijst op wat de geschiedenis zegt aangaande
Arminius, Bertius e. a.
' ) BI. 50. - In "Aanteekeningen", bl. 67 V.v. zegt Da Costa van
Luther, Calvijn en Erasmus : "De eerste heeft geplant, en de tweede
heeft nat gemaakt en God h eeft den wasdom gegeven. Het geen
Wittenberg is geweest in den eersten aanval op het Pausdom, dat is
Genève geweest tot bevestiging en vastmaking der Reformatie, die
aan Luthers Discipelen en opvolgers oneindig minder verschuldigd
is, dan of aan dezen grooten man of aan de na zijne dagen voornamelijk gebloeid hebbende Geneefsche school". Calvijn lasterend en
hatelijk makend, kennen sommigen in het werk der Hervorming "een
grooter of voornamer deel" aan Erasmus dan aan Luther toe. 't Is
in Da Costa's oogen belachelijk zulke gedachten uit te spreken.
"Goede hemel! Erasmus een hervormer t" Erasmus toch is niet
alleen in de gemeenschap der Roomsche Kerk gebleven, maar heeft
daarenboven zelf betuigd, dat hij nooit tegen de R. Kerk zou optrekken. die hij voor de ware kerk hield en hij zich zelfs niet tegen den
bisschop van zijn stift zou durven verzetten. Da Costa ontkent niet,
dat Erasmus in het werk der Hervorming als geleerde van nut is
geweest, maar dan "bijna op dezelfde wijze als men ook Laurens
Coster in een zekeren zin wegens de uitvinding der Drukkunst onder
de voorbereiders der Reformatie kan rangschikken". Wat de gevoelens en de bedoelingen van Erasmus betreft, heeft hij de Reformatie
eer tegengewerkt dan bevorderd. ~) BI. 56.

f)1
Op de hoede te zijn voor gevaren, die van de zijde der hedendaagsche Sadduceën dreigen, is ten slotte Da Costa's woord van
waarschuwing en opwekking,
Twee beginselen zijn er, die
nimmer mogen worden verzaakt: "on voorwaardelijk geloof aan
het geopenbaarde Woord van God, on voorwaardelijke gehoorzaamheill aan de van God geordineerde Machten 1 In ederland zijn deze beginselen eenzelvig met de belijdenis van de
leer der Vrije Genade in de Kerk, en met de getrouwheid aan
den door den God der legerscharen tot zegepraal gegeven leus:
ORANJE 1" I)
Al was Da Costa in De Sadduceën meer "bezadigd" opgetreden dan in de Beztca1'en, toch vond de eeu wgeest hem lang niet
"bezadigd" genoeg, gelijk spoedig openbaar werd, Ook nu kon
tegenstand hem echter niet tot zwijgen brengen, Nog in 1824
gaf Da Costa uit Inlichtingen omt1'ent . het km'akte1' van den stadhoude1' PI 'ins lVIaw'its van Nassau, waarop als een vervolg een
jaar later verscheen Ophelde1ingen aangaande de rechtspleging van
's lands advocaat Johan van Oldenba1'neveld, 2)
Het gedicht "Aan Bilderdijk" s) in Inlichtingen doet ons zien,
dat Da Costa, gedrongen als hij werd om den begonnen aanval
voort te zetten, ook geloofskracht en lijdensmoed bezat om gelaten den smaad te dragen:
"Met wapenen van vleesch en bloed
Moog ons de haat bestrijden 1
Wij wachten ze af met Chri ten moed :
God heiligt door het lijden 1"
Den vijand tartend, is zijn strijdleuze:
,,'k Heb alles voor mijn Heiland veil,
Ik durf den aanval wagen 1
Neen 1 'k plant het vaandel op het slot,
Dat de Eeu wgeest dorst bezetten 1
Of moog, ter eere van mijn God,
't Geweld mijn hoofd verpletten,
1) BI. 59, ') Beide geschriften verschenen: Te Rotterdam, bij
J. Pippijn, 3) In K, D, lI, bI. 108 v,v,
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I
En blikk' mij, met dien dierbren vaan
Geklemd in stervende armen
De gloriedag van Christus aan
en 't uur van Gods erbarmen 1"
Beide geschriften hebben ten doel de heerschende denkbeelden aangaande een .gewichtig deel der Geschiedenis" te bestrijden. Da üosta doet dit, als hij spreekt over het karakter van
prins Maurits, de rechtspleging van Oldenbarneveld en hetgeen
geschied is ter beslechting van de geschillen op kerkelUk en staatkundig gebied tijdens het twaalfjarig Bestand. Wat in de Bezwaren dienaangaande meer in 't voorbijgaan werd genoemd en
in De Sadduceën breeder werd uitgewerkt, wordt hier uitvoerig
besproken.
Als het voorwerp der bestrijding noemt Da Costa in Inlichtingen .het algemeen gevoelen (waarin zich anderzins oprechte
aanhangers van het huis van Oranje somtijds hebben laten meesleepen) ... , volgens hetwelk Prins Maurits van Nassau moet
gehouden worden voor een heerschzuchtige, voor een d wingeland, voor een wreedaart (en wat niet al meer?) die geen ander
beginsel of wet gekend zou hebben dan zijn eigen grootheid,
glorie en voordeel". 1)
Dit algemeen gevoelen is ontstaan, doordien het den Remonstrantschen schrij vers gelukt is bij de groote menigte ingang te
krijgen, terwijl men niet las, wat • ten voordeele van de goede
zaak" werd geschreven. Tegenover het getuigenis van .mannen van gezag" als Brandt, Wagenaar, Kok, mocht dat van
Trigland, Kluit, Luzac, Duval en anderen niet opwegen. 2)

') BI. 4. - BI. 7: "Eindelijk is het zoo ver gekomen, dat men,
811e verder onderzoek overbodig achtende, het, als door een in het
hoogste 1·eSS01·t geslagen vonnis, voor beslist houdt dat Prins Maurits
is geweest de verdrukker, de heerschzuchtige, die door onwettige
middelen zijn geweld staafde jOldenbarneveld daarentegen de onderdrukte, de belangelooze, he t slachtoffer van een wettigen tegenstand aan een onwettige uitbreiding van gezag".
2) Spoorde Da Costa in D e Saddttceën aan tot het raadplegen van
Trigland, Leydekker e. a.; in "Aanteekeningen" bij Inlichtingen, bI.
71-77 verdedigt hij tegen den laster van tijdgenoot en nakomeling
Trigland, die "bij de tegenpartij onzer Gereformeerde Kerk niet beter
dan alle andere Voorstanders van zijne en van latere dagen behan-,
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Ter weerlegging van dat algemeen gevoelen voert Da Costa
vooral aan wat twee tijdgenooten van Maurits, gezanten I) van verschillende mogendheden, over Maurits en Oldenbarneveld hebben
geschreven. Op grond van hun getuigenissen en die van an·
deren g'eeft Da Costa van Maurits en diens beleid een voorstelling, welke geheel afwijkt van de partijdige oordeelvellingen
zijner tijdgenooten. Hij handhaaft de eer van Maurits niet alleen
op staatkundig gebied, maar ook waar Maurits zich inliet met
de kerkelijke aangelegenheden: "Hij is hierin, gelijk het den
verdediger van zulk eene zaak betaamt, na rijp overleg, met
bezadigdheid, met kracht en stand vastigheid, zonder geweld,
no<:h heersch-, noch wraakzucht te werk gegaan". 2) Maurits
is geweest "de beschermer der verongelijkte Ingezetenen tegen
de Barneveldsche tijrannij, en de handhaver der snood verdrukte Gereformeerde Kerken" en heeft .in de verdediging der
goede zaak niet dan eerlijke, wettige en gematigde middelen in
het werk gesteld". 8)
Wat Da Costa, den trouwen aanhanger van het huis van
Oranj e, in Maurits en de 0 verige Vorsten uit dit huis niet het
minst aantrekt is dit, dat zij de Kerk hebben beschermd en het
opnamen voor de verdrukte rechtzinnigen. Hij kan 't lliet dulden, dat het ondankbaar nageslacht de weldaden, die Nederland
aan onderscheiden Oranje-vorsten heeft te danken, vergeet en
smetten werpt op hun nagedachtenis. - Da Costa hoopt, dat de
tegenwoordige Koning voor Kerk en Staat moge doen, wat de
deld wordt. . . . Een ieder is thans g'ereed den Gereformeerden Leeraar
te veroordeelen, zonder hem (en zomtijds zelfs zonder zijne partij)
eens te hebben gehoord". Buiten Nederland is het, naar Da Costa,
iets ongehoords, op grond van eenige dool' de tegenpartij verspreide
geruchten en losse beschuldigingen, de geschiedenis van het land van
een der rijkste bronn en te berooven, terwijl men daarenboven "het
werk zelve geheel in vergetelheid gebracht hebbende, ook den naam
des Schrijvers of in het geheel niet, of met een soort van onbezonnen
afkeer herdenkt)).

1) J eannin, gezant van Frankrijk en Carleton, gezant van Engeland.
2) BI. 34. 3) Op bI. 41- 65 haalt Da Costa aan uit Bogerman,
Het Ch1'istelijclc Ove1'lijden van den Doorluchtigsten en Hooghghebor'en
Prince MaU1'itius, 9m met de woorden van een ooggetuige tegen de lasterlijke aantijgingen aan te toonen "het christelijk sterven" van M.a uritsl.
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Oranje's eertijds voor beide hebben verricht. Den toestand van
weleer wenscht hij terug. Scheiding van Kerk en Staat is hem
een gruwel. 1) De Koning moet de • voedsterheer" der kerk
zijn. - een herhaaldelijk door Da Costa gebruikte O. Tische
uitdrukking. De Vorst moet het .afgevallen Israël", zooals Da
Costa Nederland noemt, weer maken tot het hersteld • Israël",
zoodat hij den Koning toespreekt: "rijs op, en handhaaf
de Waarheid der Ohristelijke Kerken tegen al wie haar, het zij
in het openbaar hetzij zij in het geheim te versmoren trachten; rijs op, en breng dezen Staat weder onder de onmiddelijke bescherming van dien God, die door Jezus Christus
regeert .
Breng ons land weder in aanraking met
den hemel, groote Koning! en men zal uitroepen met de
woorden
des Profeets : De Heerlijkheid dezes laatsten
Huises sal grooter worden dan des eersten, segt de Heere der
Heyrscharen". 2)
In zijn Ophelderingen tracht Da Costa aan te toonen, dat het
proces van Oldenbarneveld geheel rechtmatig is geweest en geen
smet mag worden geworpen op de nagedachtenis van de rechters in deze zaak of van Maurits. Op eenige beschouwingen
van Da Costa, die voor ons onderwerp van beteekenis zijn,
zullen we wijzen.
Zoo trekt het de aandacht, dat Da Costa den oorlog tegen
Spanje houdt voor een godsdienstoorlog tegenover degenen, die
dezen strijd beschouwen als een vrijheidsoorlog, begonnen wegens
het schenden van privilegiën. Zij, die het laatste gevoelen voorstonden en voorstaan, wilden en willen in den opstand tegen
Filips niet meer zien .dan den kamp van een verdrukte en
vrijheidzoekende natie, tot handhaving en wrake van geschonden privilegiën, gerechtigheden en hoogheden dezer Gewesten,
en als middel om in het genot van vrijheid, aanzien, rijkdom,
1) Van de verhouding tusschen Kerk en Staat na de Fransche
Omwenteling zegt Da Costa, bI. 69: 1 1 ' " die bloedige afscheiding
van onzen Staat uit den boezem van Gods Kerk, om welke Gods
gramschap over het afgevallen Israël der Vereenigde Nederlanden
nog heden is ontstoken".
S) BI. 70. 3) Da Costa wijst allereerst op allerlei zaken door
Oldenb. wederrechtelijk doorgedreven, ten gevolge van zijn hoogmoedig karakter.
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macht en glorie te geraken". 1) Door dit beginsel liet Oldenbarneveld evellals de Loevesteinsche factie zich leiden. Een
andere partU daaren tegen beschouwde dé worsteling met Spanje
.als den Godgeheiligden kamp . van de ware Christelijke Kerk ...
tegen de Roomsche Inqui itie en de drukkende hand van den
Spaanschen Farao". 2) De laatste partij heeft de waarheid aan
haar zijde: voor ieder, die oplettend de geschiedenis van de
16e eeuw onderzoekt, moet het duidelijk zijn, dat de .eerste gronden hoofdoorzaak" van den opstand in de Hervorming is gelegen.
Alleen godsdienstige motieven reehtvaardigen dien opstand. 8)
• Ik beweere het, zoo tegen den Liberaal . . . als tegen den
Roomschgezinde: de opstand teS'en Filips, en zijne daarop gevolgde afzweer'ing, zijn wettig geweest uit hoofde van de kennelijke roeping, waardoor God den Prins van Oranje opgewekt
heeft, niet om de politieke vrijheid dezer ge\ve ten te handhaven, (dit is al weder een bijkomstige omstandigheid, een gevolg
van oneindig hoog er welda,ad), maar om de Hervormde Kerken
dezer landen van den Spaantichen dwingeland te verlossen, om
een Staat te stichten, waarvan God de Heere zelf de Koning
heeft willen zijn, en door Zijne (niet des volks, noch der Staten)
tadhouders doen be tieren". 4)
Oldebarneveld, met zijn averechtsche beschouwing van den
opstand tegen ~panje, kreeg twee "voorwerpen", welke zijn
hoogmoed in den weg stonden: de glorie van Maurits en .de
groote invloed der Kerkendienaren op het volk en de gedurige
tegenstand door hun geboden aan de baatzuchtige oogmerken
der Aristocraten, en van alle de genen, die de Godsdienst of
geheel niet, of als iets bijkomstigs achtten, en de kerk wilden
J) Bl. 11. 2)

t.a.p.

3) Bl. 19: • De privilegiën zUnde n:et anders dan vrijwillige vergunningen van den Vorst aan zijne onderdanen of enkele gedeelten
derzei ven, en geenszius een verdrag tusschen den Vorst en het volk,
door welk de aan zijne verplichting ontbrekende partij zijne rechten
zoude moeten verbeuren, zoo is het openbaar, dat de verkracbting
derzelver den Vorst wel in zijn geweten en voor de vierschaar Gods,
maar geentizins voor die van bet volk of deszelfs vertegen woordigers
verantwoordelijk maakt". Vgl. Bezwaren, bI. 42 V.V., zie boven bI. 41 v.

4) BI. 21.
á
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dienstbaar maken aan de grilligheden van eenige wereldsche
en hoogmoedige Geesten". I) 't Eerstgenoemde, waar nog bijkwam .een bekrompen denkbeeld van 's lands ware belangen",
deed hem het Bestand doordrij ven; het tweede, naast andere
overwegingen, bracht hem aan de zijde der Remonstranten,
.nemende gelegenheid van de door haar [de partij der Remonstranten] verwekte oneenigheden, om zijne macht in het godsdienstige even hoogmoedig en onbepaald als in het politieke uit
te oefenen, en den getrouwen Kerkendienaren het gewicht van
zijne ontevredenheid en de wrake zijner gekwetste eigenliefde
te doen ondervinden". 2) Zoo werd Oldenbarneveld het (politieke)
hoofd van de verdedigers der Remonstranten en de beschermheer van hun belangen in de politieke vergaderingen. Al zijn
invloed wendde hij aan om hun zaak te doen triumfeeren, wat
hem nzoodanige middelen van geweld en opstand tegen de
Souvereine :Macht der Vereenigde Gewesten, en tegen het fundament harer Unie heeft doen in het werk stellen als welke
hem naar alle beginselen van Rechten des doods hebben schuldig gemaakt". 8)
Op de bladzijden 50 tot 142 (het einde) van zijn Opheldel'ingen
tracht Da Costa te bewijzen, dat hij met de laatst aangehaalde
woorden niet te veel zegt, welk betoog we meenen te kunnen
laten rusten, 4) om nog stil te staan bij hetgeen Da Costa opI) BI. 33. -

2)

BI. 35.

3) BI. 36. 4) Alleen dit. Om het bewijs te leveren, geeft Da
Costa eerst .een denkbeeld van de Constitutie der Vereenigde ederlanden en den waren zetel der Souvel'einiteit over de zelve)) in de
dagen van Oldenbarneveld' s ambtsbediening en terecht telling (bl.
50 -68) ; brengt daarna de feiten in herinnering, door welke nO. aan
het hoofd van den Arminiaanschen aanhang zich tegen de grondverordeningen van de Provincie, wier dienaar hij was, zoowel als tegen
het hooge Souvereine Oppertoezicht der Staten· Generaal en het fundament der Unie vergrepen heeft)) (bI. 69 - 109) j rechtvaardigt vervolgens de .aanstelling van Gedelegeerde Rechters" over O. en het
in hechtenis nemen van anderen en handhaaft den goeden naam van
de rechten:; tegen de lasteringen (bl. 110 121) en toont eindelijk aan
.de rechtmatigheid, bedaardheid en. zachtmoedigheid" van Maurits'
gedrag (bI. 124 -134), om met eenige aanteekeningen te besluiten
(bI. 135-142).

merkt, voordat hij overgaat tot het staven zijner bewering.
Vooraf acht bij het toch noodig ,den eigenlijken en wezentlijken
staat des geschils" ') aan te geven tusschen de Remonstranten
en de Contra-remonstranten en daarop zijn beschouwing over de
Formulieren van Eenigheid te laten volgen.
Dat de Remonstranten - gelijk zij het lieten voorkomen alleen bez waar zouden hebben gehad tegen ,het stuk van Voorbeschikking en Verkiezing, en wat onmiddelijk daaraan vast
is" ~) wijst Da Cos ta als onwaar van de hand. Evenair; in De
Sadduceën S) met eenige woorden . was geschied, zoo toont hij
ook hier de onjuistheid van zulk een bewering aan. Indien ziJ
gezegevierd hadden, zou dat ongetwijfeld "het sein hebben gegeven tot den verdel'en aanval op alle overige grondleerstukken,
die achtereenvolgende dopr Arianen, Socinianen, Unitarissen,
Deïsten en Ongodisten bestreden worden". 4) Ten bewijze beroept Da Costa zich op de geschiedenis der Remonstrantsche
Broederschap, die steeds verder afweek van wat Arminius c. s.
nog als fundamenteel hadden erkend en op ,de onbestemdheid
en tegenstrijdigheid" van gevoelens der eerste Remonstranten
(Wtenbogaert - Arminius - Episcopius - Vorstius - Venator). 6)
Welk verschil er echter ook wezen mocht, éen waren ze in hun
"afkeer tegen de Confessie en Catechismus, en andere symbolieke schriften onzer kerken".
Tegenover de besehouwing der Remonstranten 6) van de Formulieren en de opvatting van zijn tijd, geeft Da Costa zijn oordeel
over het ontstaan, het wezen en de noodzakelijkheid van belijdenisschriften. We laten Da Costa's zienswijze hier bijna in
1) BI. 36. 2) BI. 37.
3) Zie De Sadduceën) bI. 38; boven bI. 59
4) Blo 37. ö) Da Costa merkt op, dat juist hun verscheidenheid
van gevoelens hen des te beter ingang deed vinden ,op dezelfde
wijze omtrent, als de orde der J esuiten overal ingang en invloed
heeft weten te verkrijgen, door de verscheidenheid van gevoelens en
zedeleer in de verschillende schriften hunner Autheuren beleden en
geleerd, om zich alzoo bij alle soorten van menschen in te dringen,
een ieder naar zijn smaak en voorkeur, of door meerdere strengheid,
of door de onbetamel~jkste losheid in de beslissing van hunne gewetensquaestiën, voor zich in te nemen zoekende. BI. 39 v.
G) Volgens Da Costa hebben de latere Remonstranten geen zwarigó'
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haar geheel volgen, 1) niet alleen omdat hij in zijn beschouwing
der Formulieren in strijd was met den geest der eeuw, maar
ook, omdat hij zelf in latere jaren te dien opzichte een ander
standpunt heeft ingenomen. Da Costa nu zegt: 2)
,En het is dan ook hier de plaats, om.nog iets aan te merken tegen
die zoo algemeen geworden dwaling, waardoor men de Confessiën en formulieren van eenighoid in de kerken heeft begonnen
te beschouwen, als in tegenoverstelling van de Heilige Schriften
zelve, en bij gevolg als strijdig met het hooge en uitsluitende
gezag van het volmaakte woord des Heeren. Die dit stuk dus
begrijpen, miskennen ten eenenmale de aart en strekking
van deze Openbare Verklaringen eener oprechte Chri telijke
Gemeente. Immers de belijdenisse, die wij afleggen van het
in de Schriften verkondigde stelsel van Waarheden, ter zaligheid noodzakelijk, is niet een toevoegsel van menschelijk gezag
bij en buiten het Woord der Openbaringe Gods, maar het is eene
erkenning van de leer in de gezonde woorden van Profeten en
Apostelen vervat, het is eene betuiging, dat wij niet, gelijk een
Arius, een Socinus, een Pelagius en hunne gelijken, de eene
uitdrukking yan de Schrift door de andere te niete doen, de
eene Waarheid aan de andere opofferen, noch Gods uitspraken
vruchteloos maken door het verzwijgen of verdonkeren van die
menigvuldige Bijbelplaatsen, waarin Waarheden geleerd worden
het begrip onzer natu urlijke rede, naar des Apostels uitspraak
(1 Cor. H. 23-26), geheellijk te boven gaande. Aldus, b.v. wanheid gemaakt te verklaren, dat het kenmerkend onderscheid van hun
Societe it bestaat ,iu hunne on beperkte vrijheid, daardoor dat zij geene
Belijdeni , geen Formulier hoegenaamd hebben, waarmede de Leek
zijne overeenstemming betuigen, of de Leeraar overeenkomstig leeren
moet; zoodat al wie vrij is van afgoderij , gewetensdwang en een
ergerlijk leven, en de Heilige Schrift erkent voor den eenigen regel
van geloof en leven, daardoor alleen tot het Lidmaatschap is gerechtigd". BL 40.
') Na zijn opvatting te hebben gegeven, spreekt Da Costa op bL
47 v. nog over de oorzaak van het verzet der Remonstranten tegen
de Geref. leer der Verkiezing enz., n.l. het mak en van· de rede tot
rechter. Daar Da Costa niets nieuws toevoegt aan hetgeen hij daarvan in De Sadduceën gezegd heeft, komen we er niet op terug.

2) Bi. 41-46.
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neer onze Belijdenis verklaart, dat wij den Heere Jezus Christus
eens wezens met den Vader gelooven te zijn, zoo bevat dit woord,
ofschoon niet uitdruklijk in den Bijbel geschreven, evenwel
niets anders dan de wezenlijke en zeer uitdruklijk Bijbelsche
leer van de waarachtige Godheid des Zoons, en is daar alleen
gebruikt, om met een korte, afdoende en bekende uitdrukking
onzen afkeer te betuigen van alle de valschheden, verdraaijingen,
onschriftmatige en on verstandige wendingen en uitleggingen, die
door de vijanden der gezonde Bijbelsche waarheden zijn uitgevonden, om een leerstuk, dat de opgeworpen rechtbank der '
bloot natuurlijke rede niet wil erkennen, ook uit de bovennatuurlijke Openbaring der Heilige Schriften, ware het mogelijk,
te doen verdwijnen. Hiermede is de practijk van de vroegste
Christelijke Gemeente geenszins in strijd. Immers is er nimmer
iemand door de Apostelen en hunne eerste volgelingen gedoopt
op de bloote erkenning van het ongeoorloofde der afgoderij, en
de waarheid del' Heilige Schriften; maar op de belijdenis van
den inhoud en het groote middenpunt dier Schrift, namelijk, dat
Jezus is de Christus, de Zone Gods, in den echt Bijbelsehen zin
dier woorden . . . . I) En deze eenvoudige belijdenis moest
noodzakelijk in vervolg van tijden meer uitvoerig en meer omschreven worden, llaarmate de ketterijen (van welke Paulus
zegt, dat zij moeten zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar worden. 1 Cor. XI. 19) in haren boezem vermenigvuldigden, en aan de eenmaal ondubbelzinnigste uitdrukkingen een
valsche en onschriftmatige beteekenis toeschreven. Wij zien
dan ook reeds in de eerste tijden der kerk de korte belijdenis
van den Moorman vermeerderd en aangegroeid tot de bekende
twaalf Artikelen des algemeenen Christelijken Geloofs, welke de
Remonstranten, althands de vroegere, (altijd in tegenstrijdigheid
met zich zeI ven) voor fundamenteele en noodzakelijke waarheden,
buiten welke geen Christelijke Kerk denkbaar was, erkenden.
Toen de Hervorming de echte leer des Bijbels uit de diepte der
afgoderij van het Pausdom wederom had te voorschijn gebracht,
hebben de Geloofsbelijdenissen overal op het krachtigste mede-

') Da Costa haalt als voorbeeld aan het doopen van den kamerling, Hand. 8 : 37.
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gewerkt tot het behoud dier zoo wonderbare weldaad van den
Koning Zijner Kerke; en het ware inderdaad de on vergeeflijkste
verontachtzaming van de verordende middelen geweest, indien
men en tegen h et Pausdom en tegen de afdwalingen naar het
andere uiterste een zoo een voudig en wettig middel had verzuimd, als daar is het vaststellen van een Geloofsbelijdenis, dom'
welke de Gemeente openlijk haat' gevoelen en geloof aangaande de
Waarheden van de Schrift '/:oor God en menscl~en betuigt en belijàt,
en geen andet'e Predikanten op ha;'e leel'stoelen toelaat, dan die dom'
de bekentenisse en ondertee7cening det·zelve Belijdenis zich vel'klaren
over de leere del' Zaligheid overeenkom8tig daa'l'mede te gevoelen, en
zich verbinden ook dien volgende hunne schapen te leiden en te weiden. I)
Men verbeelde zich de Christelijke Gemeente zonder belijdenisse
of formulier, te midden van de duizenden ketterUen en d waalleeren, die het de valse he wereldwijsheid gelukt is uit een
verdraaiden en te kwader trouw gebruikten dooden letter over
de gantsche wereld te doen geboren worden! Ik weet wel, dat
de oprechte en onder geloof en gebed aanhoudende beoefening
van het Woord Gods genoegzaam machtig is den invloed dier
dwalingen bij de enkele leden der Gemeente tegen te gaan . Doch
tot instandhouding eener gevestigde kerke behoort nog meer.
Daar moet ook de prediking op den kansel en het onderwUs in
de huizen der Leeraren zuivel' gehouden worden; en de Gemeente moet de macht en het middel bezitten om de genen die anders
leet'en, dan hm'e aan het Wom'd en den Geest bepl·Op.fde ovel'tttiging
medebrengt, van de openbm'e ve'rkondiging af te ueeren. 9) Is dit
zoo, is men verplicht de middelen van God verordineerd te gebruiken, is onze God een God van orde en niet van verwarringe,
zoo mag van een zoo afdoend middel als dat de)' Belijdenisse en
Formulieren tegen de valsche leeringen niet venoel'pen of vet'waarloozen, 3) of de predikstoel staat open voor alle de verregaandste
zoo Pauselijke als Sociniaansche en Neologische dwalingen. Want,
indien de kerkendienaar aan de Belijdenis zijner Gemeente niet
gebonden is, maar vrijheid heeft om al het gene hij, het zij ter
goeder of ter kwader trouwe, met of zonder verstand, in den

1) S) ')

Wij cursiveeren.
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Bijbel meent te lezen, openbaar te verkondigen, zoo zie ik niet,
waarom hij in onze Gereformeerde Kerk niet even goed de
Roomsche misse, de aanroeping der Heiligen, de beeldendienst
en wat dies meer is zou kunnen verkondigen, indien hij meende
of voorgaf daartoe in den Bijbel aanleiding te vinden, als men
hem vrijheid wil geven om Socinianisme en Neologie onder dat
voorwendsel op den Predikstoel te brengen. Ach! dat men toch
deli oorsprong der zaken en de bestieringen der Voorzienigheid
vooral in de regeering van Christus Kerk wilde gadeslaan!
Men zoude bemerken, dat de invoering der belijdenissen niet
het werk is van een opzettelijk voornemen van menschen, maar
een gevolg van kennelijke beschikkingen Gods, die ten allen
tijde tegen allerlei listen des duivels allerlei middelen ter behoudenis van de waarheid aan Zijne geloovigen heeft in handen
gegeven, en die geen zegen geeft daar, waar men de middelen,
die Hij aanwijst en getoond heeft Hem welgevallig te zijn, moedwillig van de hand wijst en verschopt".
Tot zoover Da Costa over het ontstaan en het wezen der belijdenisschriften en haar noodzakelijkheid voor de zuiverheid der
leer. Vooral wat dit laatste aangaat, sprak Da Costa gedachten
uit, die zeer verschilden van die van het toonaangevend deel
van Nederland. Maar juist daarom sprak hij, om ook op dit
punt den eeuwgeest aan te vallen.
Twee geschriften van Da Costa vragen nog onze aandacht,
daar ook zij ons na Costa doen kennen als bestrijder van den
algemeenen geest. In 1825 verscheen de Geestelijke Wapenheet, I} een geschrift, dat niet gepubliceerd werd met het
doel om den vijand op diens erf aan te vallen, maar om de
vreesachtigen op te wekken hun schroom af te leggen en moedig
voor hun belijdenis uit te komen. Dit neemt echter niet weghoe kon 't ook haast anders? - dat Da Costa op menige plaats
den eeuwgeest bestrijdt. De rust, waarin de vreesachtig en verkeeren, doet hem zeggen, dat niets .moordender is dan een
laffe rust, een uitwendige vrede, een zwakke tegenstand en een
misdadige werkeloosheid van onzen kant, wanneer van den
I)

man.

Te Rotterdam, bij J. Pippijn. - Motto: De HEERE is een KrijgsExod. XV. 3. - Op de keerzijde van het titelbla·d: Staat!
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anderen kant geweld noch list gespaard wordt, om alle de grondleerstukken onzer gezegende Godsdienst uit de Kerk te bannen,
en, ware het mogelijk, in eeuwi CTe vergetelheid te brengen". ')
Krachtig spoort Da Costa de vreesachtigen aan niet langer te
zwijgen en in stilte te .zuchten en te ween en over het verval
van Kerk en Staat", maar te sp reken en te handelen. Da
Costa wil ze wakker schudden uit hun dommeling, opdat ze toch
optreden tegen het verval. Door dit te
'hilderen, geeft hij
tevens aan, waartegen de 'trijd moet worden aangebonden. Zoo
zegt hij: "Waarom plooit gij zoo dikwijls op de predikstoelen,
uit vreze van aan de heerschende Filosofen of Verlichters van
onzen tijd aanstoot t e geven, of in hunne vijandschap te vervallen? Waarom ziet gij het aan. zonder van ,jver te ontbranden en te verteeren, en u tot den wettigen en heiligen trijd
aan te gorden, dat huurlingen en valsche profeten het gezegende
Bijbelwoord binden of vervalschen, door nie uwe (op zijn best
genomen gantsch onnuttige) vertalingen, vergiftige en Jesuitische
aanteekeningen, of uitgaven (zoo bet heeten moet) naar de behoeften des tijd., als of de zondaren van dezen tijd wellicht geen
verzoenden God, en geen verzoenenden Zaligmaker noodig hebben' Waarom ziet gij met kalmte en onverschilligheid de vermenigvuldiging aan van al die verderfl,jke l\Iaatschappijen en
Genoot chappen, die onder den naam van Zedelijke Verbete1'ing
de kracht der Evangelische heiligmaking willen wegnemen, en
onder den naam van Algemeen Nut alle standen gelijkelijk
rampzalig maken en ontchristenen willen '" S)
Da Costa weet, dat de vreesachtigen al te spoedig zich tot
zwijgen laten brengen door de valsche leuzen van zijn tijd. Vandaar dat hij, om de schroomvalligen op te wekken tot den str,jd,
de valschheid dier leuzen aanwijst. We zullen aanhalen wat
hij zegt van de leuze liefde. 4)
1) BI. 6. -

2)

BI. 4. -

3)

BI. 7 v.

4) Behalve over de leuze liefde, spreekt Da Costa over de leuze vrede,
gematigdheid, verdraagzaamheid, en spoort aan zich niet te laten .ontwapenen en ontzenuwen door de in onze dagen zoo gruwlijk en
godlasterlijk misbruikte en ontheiligde woorden van liefde) m'ede)
gematigdheid) ve?'dmagzaamheid)). Op bI. 13-17 zegt Da Costa, waarin
de ware liefde enz. bestaat.
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Hij vraagt:. Is dat liefde tot God. . . wanneer men Hem in
het Rijk der Genade de Sou vereiniteit en Almacht over Zijne
chepselen laat ontnemen, om de verkiezing ter zaligheid uit de
macht des levendigen Gods tot den dooden afgod van 's menschen Vrijen Wil over te brengen? . . . Js dat liefde tot Christus,
wanneer men het zonder zich te roeren aanziet en aanhoort,
hoe men in den boezem zeI ven der Christelijke Kerken Hem
van alle zijn e Goddel\jke waardigheden en hoedanigheden ontkleedt en ontbloot, en Zijn e eeuwige Godheid, Middelaarsampt,
Verzoeningsoffer, Hoogepriesterschap, Verlossingswerk en Onfeilbaarheid door verfoeilijke verdraaiïngen wegredeneert;
het Woord der Waarheid tot een kunstig verdichte fabel of
zedespreu k vernedert, en van den Gezegenden Godmensch . . .
een filo soof maakt, die . . . niets anders uitgericht of geleerd
zal hebben, dan dat de mensch - zedelijk verbeterd moet worden.
Is dat liefde t0t den
aasten, . . . wanneer men hem, beide
voor zijn tijdelijke en eeuwige belangen, alles van zich zelven,
alles van de waarde van den mensch leert verwachten, niets
van God, niets van den Heiland, niets van Zijnen Heiligen
Geest?" 1)
Da Costa kan 't niet uitstaan , dat nog zoovelen zich vreesachtig betoonen en zich door bedriegelijke leuzen laten meeslepen. 't Is niet genoeg, den afval te betreuren: het zwUgen
moet worden verbroken: • Laat u toch niet meesleepen door dat
ijdele geschreeuw, dat de lichtzinnige en ongegronde denkwijze
dezer Eeuw een bewijs is vu.n vordering en van verlichting!
Houdt het gene qij hebt! Dat niemand uwe k1'oon neme". 2) Da
Costa bindt het den Leeraars .die nog met het hart aan het
grondbeginsel des Christendoms, en u.an den Geest der ware
kerk- en harthervorming gehecht" zijn, op het hart, openlijk voor
hun gevoelen uit te komen. Der Ouderlingen plicht is het eveneens getrouw te zijn: "Verzegelt niet roekeloos met uwe toestemming alle die booze aanslagen, waardoor men thands zoo
stoutelijk in de Kerken allerlei gevaarlijke en ergerlijke nieuwigheden invoert. de formulieren vervalscht, predikbeurten afschaft
en ten gevalIe van eenige ontrou wen en luiaarts de gansche
1) BI. 11 v. -

2) BI. 18.
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inrichting der voorvaderlUke dienst wil ver~nderen en verbasteren." I) V ooral richt Da Costa het woord tot de jongelingen,
die zich voorbereiden voor het predikambt. Fier luidt zijn verklaring: .Laat u toch door u we Leeraren en Hoogleeraren niet
misleiden, om te gelooven, dat men u in onze dagen een zoo
veel gezonder en verstandiger Uitlegkunde of Kerkelijke Geschiedenis onderwijst~ dan in de dagen der Godvruchtige, ernstige, doorvoedde en doorgeleerde Vaderen. Gelooft hen niet,
wanneer zij door allerlei drogredenen . . . de leer der Verzoening en van de toepassing derzei ve door den Heiligen Geest,
trachten ijdel te maken . . . Slaat uwen Bijbel open! Deze
alleen bevat onfeilbare Waarheid. Bidt om den Heiligen Geest!
Hij alleen kan u de Scbriften openen, en met het hart en verstand doen bevatten. En komt hier nog de kracht van menschelijke voorbeelden te pas, vergeet nimmer, dat een Luther,
een Calvijn, een Beza, een Witsius, een Vitringa, een J ohn
Newton, een Millner, en zoo vele anderen . . . mannen waren,
in wier schaduwe geen der tegenwoordige balf Neologische, half
Sociniaansche of Arminiaansche Uitleggers verdient te staan,
dat zij die leerstukkell, welke men thands zoo gruwelijk durft bespotten en versmaden, met het harte geloofden, in leven en dood
beleden, en tegen de toen reeds oude Sofisterijen, waarop men
heden ten dage zoo trotsch is, met de allerkrachtigste bewijsredenen verdedigd hebben". 2)
Met een gedicht, aan dit geschrift toegevoegd, 3) eindigt Da
Costa den Geestelijke Wapenheet. Een enkele aanhaling uit dit
gedicht zij genoeg, daar het in hoofdzaak een weerklank is op
het voorafg'aand proza. Dat Da Costa het zwijgen der vreesachtigen moede is, blijkt uit de versregels:
• Te lang reeds zuchten Zijn getrouwen,
Bij 't hemeltergend outerbouwen
Aan d' Oppervorst der duisternis!

1) BI. 19. 2) BI. 21. 3) Boven het gedicht staat: Niet
dom' kracht) noch dom' gewelt) mam' door mijnen Geest zal het gesch-ieden) zeyt de Hee1'e der heirscha1'en. Zach. IV. 6. - Dit gedicht is afgedrukt in K. D. II, bI. 111 v. v.
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Te lang reeds heerschen onverlaten,
Die Jezus bloedverzoening haten,
En wien Zijn kruis een gruwel is". 1)
Denzelfden vijand als altijd heeft Da Costa voor zich, maar
hij weet ook, dat de wijze van strijd voeren van den tegenstander een andere is geworden en deze niet meer zoo stout als te
voren optreedt. De toestand is deze:
De godsdienstbater durft niet meer
Zijn gruwelleer zoo stout belijden!
Hij plooit, hij zoekt den strijd te mijden,
Hij wijkt, hij vliedt; of, keert hij weêr,
Zoo huichelt de onmacht van zijn woede
Een vrede, dien zijn hart nooit voedde,
En neemt een laffe list te baat,
Om gif te mengen in Gods woorden,
Gericht om in 't geheim te moorden,
Doch reeds verijdeld in Gods Raad". 2}
Naast God is tegenover het verval en den afval Da Costa's
hoop op de Oranje's gevestigd, van wie hij verwacht, dat zij
zullen "Sions voedsterheeren zijn, de wrekers der verdrukte
vromen". Dan zal Nederland .eens weêr het Israël van 't Westen
worden". Ook hier verheelt Da Costa niet, dat hij de inmenging des Konings in de kerkelijke aangelegenheden allerminst
afkeurt, mits ze der Kerk ten goede komt. De Oranje's moeten
"voedsterheeren" zijn - een uitdrukking, die we reeds meer
dan éen keer hebben ontmoet. Dan zal het de Kerk en zoo
1) BI. 26 v. 2) BI. 29. Dat' Da Costa den dageraad van
nieuw leven ziet gloren, zegt ons het vers, dat op het bovenaangehaalde volgt:
.Maar Jezus vrienden scheppen moed!
Zij doen op nieuw de kruisbanieren
Met hartbezielend golven zwieren,
En branden weêr van ijvergloed !
Zij voelen zich door God gezonden,
Om 't aan elkander te verkonden,
Om 't te verkonden aan 't heelal!
Ja, Jezus is voor ons gestorven,
Hij heeft ons met Zijn bloed verworven i
Gered van d' eindeloozen val.
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mede het land wel gaan, gelijk eens Israël in Kanaän bloeide
onder de vrome koningen. Nederland het Israël der toekomst
onder zijn Koning - 't is een door Da Costa geliefkoosd toekomstbeeld. En in 't geloof aan deze toekomst, zingt hij in zijn
slotvers:
.Nog éénmaal, ja! zal 's Herders stem
Ons Neêrbnds lammrenwei regeeren,
Wij, weêr de Oranjehelden eeren
Als trouwste wachters onder Hem!
't Land, in der Kerken boezem bloeiend,
Van melk en honig overvloeiend,
Gesterkt door d' echten hemelwijn,
Zal wederom, als in de dagen
Van 't snood verbeurde welbehagen
Een wonder op het aardrijk zijn!" J)
Naar aanleiding van een pestilentie, die tal van slachtoffers
eischte en overstroomingen, die veel schade aanrichtten: schreef
Da Costa in 1826 Aan Nederland. 2) Met den algemeenen afval
brengt Da Costa deze bezoekingen in verband. Gelijk de profeten Israël bij rampen opwekten tot den Heere weder te keeren,
zoo vermaant Da Costa het afvallig' Nederland, te letten op de
teekenen der tijden en zich voor den Heere te verootmoedigen. S)
Waarom God zijn gerichten uitoefent, wijst Da Costa in de
volgende vragen aan: .Is het bij toeval, dat dit alles u overgekomen is in een tUd, waarin de ijdele filosofie eener Gode
vijandige wereld ongestoord in Kerk en Staat heerschappij voert,
dat de . verregaandste goddeloosheid, lichtzinnigheid en ontucht,
van de hoogste tot de laagste rangen, geheel 1I we Maatschappij
hebben ingenomen, en dat . . . Nederland ... , schier onverdeeld, de goddeloosheden der Godsbestrijders en KoningsmoorI) BI. 32. !) Te Amsterdam, bU J. H. den Ouden. Op het
titelblad staat
0 Zant, Zant, lant) hOO1,t des H eeren WOO1't Jer. XXII.
29, en op de keerzijde van het titelblad: Tot de wet, ende tot het getuigenisse : so sy niet en s1weken na desen wo01'de, 't sal zyn dat se geen
dagemet en sullen hebben. J es. VIII. 20.

3) Da Costa laat uitkomen, dat de gerichten niet aan bloot natuurlijke oorzaken mogen toegeschreven worden: de middeloorzaken zijn
ook in de hand van den Almachtige.
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ders der voorbijgegane gruweleeuw, zonder afschuw of droef·
heid herdenken blijft, ja, hun verfoeilijke en bij God ten vloek
gestelde beginselen onder allerlei bedekselen, en van uit allerlei
leer- en bewindstoelen, overal blijft koesteren en verspreiden?" I)
Om het volk tot de erkentenis te breng'en, dat de Heere een
twist met Nederland heeft, spoort Da Costa bet aan bij het licht
der geschied schriften het tegenwoordig geslacht te vergelijken
met de voorvaderen, die God dienden en weldaad bij weldaad
van God ontvingen. 2) Da Costa vindt tal van punten van
overeenkomst tllsscben de geschiedenis van Nederland en de
historie van Israël. De belofte, die God eens aan "oud Israël"
beeft gegeven (Deut. 28 : 1 v. v.), heeft God ook over Nederland in vervulling doen gaan. 3) Doch goelijk Israël in zijn voorspoed den Heere verliet, zoo ook ons land; beiden hebben den
vloek van God op zich geladen (Deut. 28 : lb v. v, ).
Rechtmatig is Gods toorn wegens de menigvuldige afdwalingen van ons volk. "De naam van Nederland bestaat weder.
Maar de naam van den God van Nederland wordt niet meer
over u genoemd. De vijanden van Gods Kerke; LHye vijanden,
o Nederland! zien (hun zei ven tot een oordeel) hunne zedert
meer dan twee eeuwen gekoesterde wenschen vervuld. De Staat
is losgemaakt van de Kerk. De Kerk heeft bare onafhankelijkheid verloren. De leer van Arminius en Socijn beklimt ongestoord de predikstoelen. God wordt van Zijne Oppermachtigheid,
de Heere Jezus van Zijne Godheid opentlijk ontkleed. De nog
eenigzins aan het woord der 'W aarheid vasthoudende Herders
zien het aan, en zwijgen; ja! geveu de broederhand aan dezulken, die er zich openbaar aan schuldig maken, roepende: Vrede,
I) BI. 7. 2) Een der weldaden, door Da Costa genoemd, is
deze (blo 10) . "De helden van Nassaus uitverkoren Stamhuis stelde
HU tot Stadhouders ZUner vaderlUke regeering over U, tot bewaarders
u wel' vrijheid en u wel' wel vaart, tot bescherm- en voedsterheeren
uwer kerken".
3) Bl. 12
"Heeft de Heere niet op de onmiskenbaarste wijze al
deze beloften aan uw voorgeslacht vervuld? Zijn alle deze zegeningen niet over Nederland, zoo wel als over Israël, woord voor woord,
ten uitvoer gebracht?"
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vrede I en zij helpen de tempels bouwen en herbouwen voor
degenen, van wie z\j weenende behoorden te zeggen, dat zij vijanden. des kl'uijses Gh1'isti zijn (Phil. lIl. 18). De Vrijmetselarij, vijan-

dinne van God en alle van God gestelde Machten, steekt onverhinderd het hoofd op. Het onderwUs der jeugd is geheel onder
de heerschappij der ongoddeltjke filosofie gebracht. De kinderen
der eenmaal Nededandsche Christenen leeren thans heidensche
schijndeugd voor Christel\jke heiligmakinge, uit kinderbijbels van
ontrou we leeraars, in plaats van het Woord des levenden Gods.
Zij leeren alles, behalve Jezus Christus, en dien gekruisigd. Ja I
Nederland is in haar tegenwoordig en (verhoedt de Heere den
verderen voortgang niet) in haar opkomend geslachte gantschelijk ten verderve gevoerd I" I)
Alleen bij verootmoediging mag verwacht, dat des Heeren
toorn van Nededand zal worden afgewend en Jehova zich weer
aan Kerk en Staat, aan Nederland en Oranje zal verheerlijken.
Uit de bestrijding, die Da Costa ondervond, bleek maar al te
duidelijk, dat men slechts verdraagzaam was jegens gelijkgezinden en dat men daarentegen in den ban deed, wie zich de
vrijheid meende te mogen veroorloven zijn protest te laten
weerklinken. Wat prof. P. D. Chantepie de la Saussaye opmerkt
over den tijd, toen Beets te Heemstede kwam, geldt evenzeer
van de voorafgaande jaren; de hoon, waarmede Da Costa's
geschriften werden ontvangen, bevestigt de bewering: "Wij
kunnen ons van de zelfgenoegzaamheid en on verdraagzaamheid
bij de kerkelijk conservatief liberalen nauwelijks een beeld vormen: .. , tegenover de dwepers achtte men verdraagzaamheid
misplaatst; die rustverstoorders stonden buiten het gemeene
recht". IZ) Tot "die rustverstoorders" behqorde ook Da Costa
met zijn domperachtig geschrijf, zooals de term luidde. De
eeuwgeest, die niet in zijn behagelijke rust gestoord wilde worden en zijn denkbeelden voor onverbeterlijk achtte, moest krachtens zijn aard, heftig tegen hem optreden.
I) BI. 14,

2) P. D. Chantepie de la Saussaye, Nicolaas Beets, Haarlem, 1906,
bI. 90.
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Van de wijze, waarop Da Costa werd bestreden, I) zullen we
een proeve geven - ex uno disce omnes. We nemen daartoe
het tegenschrift van Mr. S. lp. zn. Wiselius: De Sadduceën van
M1'. J. da Costa getoetst aan Redelijkheid, Geschiedenis en Bijbel, S)

een geschrift dat daarom iets merkwaardigs heeft, omdat het
vloeide uit de pen van een oud-vriend.
Niettegenstaande de uitdrukkelijke verklaring, dat een zakelijke weerlegging bedoeld wordt, is Wiselius van het begin tot
het einde persoonlijk en hatelijk een openbaring van den
algemeen en afkeer van Da Costa. Zie hier slechts eenige staal1) We verwijzen naar de volgende tijdschriften uit 1823 en volgende jar en: De R ecensent ook de?' R ecensenten j Vade7'landsche L etteroefeningen j Algemeen lettm'lievend lIIaandsch?'ift. Verder: J. P. Arend,
Kl'itische Aanmel'kingen op Da Gosta's B ezwa1'en j N . G. van Kampen,
Verdediging van het goede der 1ge Eeuw j J. Roemer, Vool'deelen van
den Geest der E euw j J. J. E. F . S . . . , Gedachten over de lJezwa1'en
tegen den Geest dm' Eeuw van Af?'. I. da Costa. Z;ie ook De m ensch,
bI. 336 v. v. : Dagboek I, bI. 26 v., 282 v., 285; U, bI. 69, 116, 270;
Dr. A. Pi erson, Isaèic da Gosta, E en Gedenlcl'ede, Haarlem 1865, bI. 43.
Het was voortaan een daad van moed een band van vriendschap
met Da Costa te sluiten. Van Oosterzee, I ets ove)' Da Gosta, in
Verspl'eide Geschriften I, Amsterdam 1877, bI. 165 spreekt van .opgegroeid bij de traditioneele antipathieën tegen zijn persoon en denkwijs"; Groen van Prinstel'er, Bj'ieven van Da Gosta I, bI. 1 van .het
bedenkel\jke van toenadering, voor hem daarin gelegen als kabinetsecretaris. Wie aan da Costa de hand r eikte, werd van zamenspanning tegen verlichting en vrijheid verdacht. Dergelijke bUzonderheid
kenmerkt den toenmaligen thans voor velen ongeloofelijken graad der
antipathie tegen ieder die bezwaren tegen den geest der eeuw had" ;
D. Chantepie de la Saussaye, Rede, geho~ulen te?' gedachtenis aan Mr.
I saäc da GostCt, Leiden, 1860, bI. 12 zegt: • ... verbeeldt u hem voor
het eerst [184.2J in aanraking met twee mannen, die als Corypheën
golden van de rigting die hij aan de academi e vaak als de obscurantistische bij uitnemendheid had hOOl'en beschrijven en waartegen hij uit
den mond van hooggeachte leermeester s meer dan eens waarschuwende stemmen had hooren opgaan, Willem de Clercq en Is.aäc da
Costa" .

2) Te Amsterdam, bij Johannes Van der Hey en Zoon, 1824. Een rangschikking, den geest der eeuw teekenend : redelijkheid, geschiedenis, Bijbel. - In ' t volgend jaar gaf Wiselius nog een geschrift
tegen Da Costa uit.
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ties: 1) wtoen ik zijne Sadduceën vlugtig had doorloopen, deed
ik mij zeI ven nog geweld aan, om hem te rangschikken onder
die soort van kranken, welke zich verbeelden glazen beenen of
het aangezicht vol vliegen te hebben" "de verkeerde en
weet niet van geen schaemte (Zephanja IH vs. 5)" - "zoolang
hij niet helderder leert denken en niet kalmer van hoofd is" nog jeugdige personen, even verward van herssens en even
onkundig als hij zelve". "Ach! dat hij in het Jodendom
gebleven ware! In het Christendom is hij eene bittere gaLle,
doende den naam des Heeren smaetheit aan en den Geest bedroevende."
Algemeen nam men het Da Costa kwalijk de zoete rust te
hebben verstoord. Wat was zijn onruststoken anders dan een
blijk van on verdraagzaamheid. Tegen zulk een lastig persoon
moest men waken, want waartoe kon deze on verdraagzaamheid
hem niet brengen I Tolk van dit algemeen gevoelen is Wiselius,
die op Da Costa's strijd zeer toepasselijk vindt de woorden van
Alassé in diens Essai sU1'l'Intolél'ance: "Troubler la bonne harmonie
dans quelque pays que ce soit, c' est non seulement mériter
l' animad version des hommes estimables de toutes les opinions,
mais encore c' est exposer les Peuples, les Chefs des Eln.ts et
tous ceux qui en tiennent quelques adventages, à des bouleversements irritables. - Rien n' est plus capable d' ameuer ces
tristes résultats que l' intolérance politique et religieu 'e, ainsi
que les calomnies et les outrages que d' aveugles déclamateurs
osent se permettre. - C' est conséquemment servir la cause de
tous les Peuples et tous les Gou vel'llements, que de combattre
l' intolérance". 2)
Da Costa is met zijn onverdraagzaamheid dan ook niets minder dan in opstand tegen den Koning. Als diens wil maar gehoorzaamd werd, dan zou het rust wezen! "Of heeft niet de
Vorst . . . duidelijk betoond, voorbij te willen zien, wat achter
is, om te streven ééniglijk naar hetgene vooruit is? Deed hij
niet steeds . . . den wensch kennen, dat alle oude verdeeldheden
I) De aanhalingen ziju achtereenvolgens te vinden op de bladz. 7,
62, 70, 73 en 89. De staaltjes zouden met meerder, waaronder vrijwat scherper, aanhalingen vermeerderd kunnen worden.

') BI. III v. van" Voorberigt".
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mogten vergeten worden, ten einde, uit de, sedert eeuwen zoo
jammerlijk twistende, Nederlanders, als 't ware, een nieuw
volk te scheppen, éen in bedoelingen, éen in wil tot het prijslijke en goede ?, 1)
De oude verdeeldheden moeten worden vergeten en even zoo
de verouderde rechtzinnige leer. Zoo wilde het de geest der eeuw.
En nu had Da Costa het nog voor deze leer opgenomen in het
publiek! Als een private liefhebberij mocht ze er nog op na gehouden worden, maar meer ook niet. Of zij, die zoo oordeelden,
de oude rechtzinnige leer wel kenden? Men oordeele: .Laat hij
[Da Costa] ook vrijelijk met hand en tand vasthouden de echte
regtzinnige leer: dat God, volgens zijn eeuwig raadsbesluit,
zelfs kinderen der geloovigen en die in den naam van Christus
gedoopt zijn, in hunne kindschheid stervende, in de verdoemeniss6, door Zijn regt vaardig oordeel laat blij ven, tot verklaring
Zijner regt vaardigheid, en dit, zonder eenige aanmerking van
bekeering en geloove in den eenen, of van onbekeerlijkheid en
ongeloove in den anderen". ')
Trou wens, de eeu w had geen lust om in te dringen in duistere
leerstukken, zooals men het geliefde te noemen. Daarin. verdiepte" men zich niet langer. 3) Zoo spreekt dan ook Wiselius
er zijn blijdschap over uit, dat men "zich niet langer verdiept
in het uitpluizen van verborgenheden", 4) waarmee Da Costa's
spreken over die "verborgenheden" volkomen is veroordeeld.
Dat Da Costa, di e nog in de negentiende eeuw over het verbindende der Formulieren durfde spreken, zich daarmee de
ongenade der "verlichten" op den hals haalde, is van zelf spre1) Bl. 13. In 't antwoord van den minister op het Adres van
de classis AmsteTdam aan den Koning werden de adressanten ten
slotte tot gehoorzaamheid aan hun vorst vermaand. - Ook Schotsman werd voorgehouden zich te hebben .aangekant tegen den openlijk verklaarden goeden wil der hoogste Autoriteiten"; Zie boven bL
33 nt. 5. Wat met Molenaar is gebeurd na de uitgave van zijn Adres
aan alle mijne H e1'vormde Geloofsgenooten is leerrijk om te doen zien,
welk een ernst men maakte met dat in opstand' zijn tegen den Koning!
S) BI. 19 noot. 3) Gaarne beriep men zich daarbij op teksten
als 2 Tim. 2 : 23: .En verwerp de vragen, die dwaas en zonder
leering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen".
4) BI. 3.3.
6
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kendo Men mocht verwachten, dat de "verlichten" de on schriftmatigheid van de erkende Formulieren en de Schriftmatigheid
van hun nieuwigheden gingen bewijzen, maar liever dan dit 't was ook gemakkelijker - gaf men lucht aan zijn afkeer van
de Formulieren eR meende men Da Cos ta te weerleggen in bewoordingen als deze: "Zoo is de voormalige eerbied van den
Heer Da Costa voor zijne Massora ... slechts van voorwerp
veranderd: de uitspraken der Dordsche Vaderen en de daarmede hairklein overeenstemmende uitleggingen der H. Schrift,
zijn zijne tegenwoordige Massora". 1)
Dat Da Costa terecht had gewezen op eenheid van beginsel
bij de Remonstranten en bij de kinderen der negentiende eeuw,
toont ons de warmte, waarmee Wiselius de zaak der Remonstranten verdedigt. De Contra-remonstranten hebben slechts de
vruchten geoogst van hun onverdraagq;aamheid; wat men hun
bijv. in Rotterdam heeft aangedaan (Geselius), was alleen het
gevolg van "derzei ver on verdraagzaamheid en ongehoorzaamheid". ') De scherpe resolutie, het aanstellen van waardgelders
wordt goedgekeurd; 3) gelaakt wordt, dat Maurits partij koos
door zich met zijn gevolg naar de kloosterkerk te begeven en
door zijn verder bescherming der Religie.~) Van een onpartijdige
beschouwing van de twisten der Remonstranten en hun
tegenpartijders is dan ook geen sprake; zelfs wordt bij voorbaat
het getuigenis van Contra-remonstrantsche geschiedschrijvers
verdacht gemaakt. 6) Bij zulk een partijdigheid is slechts veroordeeling van Da Costa's geschiedbeschouwing te verwachten.
1) BI. 97. - Op bI. 135 zegt W. van Bogerman: .In eene gehoudene Conferentie ontzag hij zich dan ook niet te beweren, dat men
Gods Woord moest uitleggen volgends de Geloofsbelijdenis en den
Katechismus" .
' ) BI. 60. - 3) BI. 60 V., 118.
4) BI. 119: .Zoo drukte Maurits het zegel zijner goedkeuring op
dat bedrijf; een staal zijner denkwijze en een proefje van hetgeen
hij zich in het vervolg veroorloven zoude".
i) BI. 53: • . . . van eenen Trigland, omtrent welken laatsten ik
echter altijd dubbelop mijne hoede zoude zijn". BI. 91 " . . . Trigland en Leydekker, welke laatstgenoemde, al wat Trigland goedgevonden heeft te schrijven, blind en zonder een grein oordeel (bijna
zeide ik, zonder een grein waarheidsliefde) heeft nageschreven",
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Hiermee stappen we af van het verzet tegen Da Costa, doch
mogen niet eindigen alvorens de opmerking te hebben gemaakt,
dat deze proeve slechts een flauw beeld geeft van hetgeen
tegen Da Costa werd geschreven. Juist deze tegenstand bracht
aan het licht, hoe noodig het was, dat een man als Da Costa
opstond, om vrijmoedig in de kracht zijns Gods, de vooroordeelen te bestrijden en aloude waarheden te verdedigen. En wat
den smaad en de verguizing aangaat, die op zijn strijd tegen
den algemeenen geest is gevolgd, wellicht, dat de oorzaak hieryan niet het minst moet worden gezocht in wat Dr. Vos zegt:
"De Geest der Eeuw schaamde zich voor zijn eigen beeld". I)
I) Dr. G. J. Vos Az., aroen van P.rinsterel' en zijn tijd, Dordrecht
1886, I, bI. 41.

•

HOOFDSTUK In.
DA COSTA TEGEN DE GRONINGER SCHOOL.
In 1829 trad aan de Universiteit te Groningen in de theologische faculteit als hoogleeraar de man op, wiens naam onafscheidelijk verbonden is aan de richting op godgeleerd gebied,
die gewoonlijk als de Groninger School wordt aangeduid. Bet
is P. Hofstede de Groot (t 1886), die in Mei van genoemd jaar
zijn ambt aanvaardde, nadat eenige maanden te voren de gelijkgezinde J. F. van Oordt (t 1852) een theologisch en leerstoel
aan dezelfde Universiteit had ingenomen. Een geestverwant
vonden zij in G. L. Pare au (t 1866), die in November 1831 hun
ambtgenoot werd en, na het vertrek van Van Oordt naar Leiden
in November 1839, in diens opvolger W. Muurling (t 1882). Bij
verschil in ondergeschikte punten was er onder hen eenheid
van denker.. en willen, mede het gevolg van den invloed, welken
de "platonische" philosoof Van Heusde te Utrecht (t 1839) op
hen heeft geoefend. Met deze hoogleeraren waren éen in
geestesrich tillg onderscheiden predikan ten, vooral in de
Noordelijke provinciên; de invloed der nieuwe school wies met
het getal harer leerlingen, die straks den kansel beklommen. I)
Behalve door het onderwijs aan Groningen's Universiteit zijn
de denkbeelden der Groninger School verbreid door de geschriften van de hoofden dezer richting, die deze Of afzonderlUk Ofin
medewerking met anderen uitgaven. In 1834 zonden Hofstede
de Groot en de Groninger predikanten Amshoff en Van Herwerden in )t licht Christelijke Betmchtingen. Eene bijdrage tot de
stichtelijke lectuur nam' de behoefte dezer tijden, waarin ze hun

•

Ze zijn allen leerling van Van Heusde geweest, behalve De
Groot, die echter niet minder den invloed van Van Heusde heeft
ondergaan. P. Hofstede de Groot, De Gi'oninge1' Godgeleerden in hunne
eigenaa1'digheid) Groningen, 1855, bI. 19, 29, 33, 43, 215; J. B. F.
Heerspink, DI'. P. Hofstede de G1'oot)s leven en wer'ken) Gron. 1898, bI.
19 v. v., 35. - T. A. Clarisse, de leermeester van Hofstede de Groot,
onderwees "als een volkomen Heusdiaan)) , A. w. bI. 18.
1)
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beginselen neerlegden. De breeder ontwikkeling daarvan geschiedde inzonderheid in het voor de kennis der Groninger
School zoo belangrijk tijdschrift Waarheid in Liefde. 1) Dit tijdschrift verscheen sedert 1837 te Groningen en bedoelde populairwetenschappelijk te zijn om ook meer of min ontwikkelde lezers,
de "beschaafde Christenen", te bereiken. Ten behoeve van de
theologische studenten, vooral van hen, die te Groningen studeerden, gaven de hoogleeraren een "series compendiorum
theologicorum" 2) uit. Voorts verschenen nog o. m. van de
hand van Hofstede de Groot Voorlezingen over de Geschiedenis
de?' Opvoeding des menschdoms doo?' God tot op de ?comst van
Jezus Gh?'istus, 1847 en De G?'oninge1" Godgelee1'den in hunne eigenaW'digheid, 1855, een uitwerking van een toespraak, door dezen

hoogleeraar gehouden na zijn vijfentwintig-jarige hoogleeraarsbediening.
Da Costa's polemiek is gericht tegen hetgeen we het kenmerkende van de Groninger School mogen noemen. In plaats van
een samenhangend overzicht van deze theologische richting te
geven - wat niet op onzen weg ligt, - zullen we de voornaamste stukken telkens bij Da Costa's polemiek bespreken. Dit
bewaart voor noodelooze herhaling; wat van de Groninger School
onze aandacht vraagt, komt dan van zelf aan de orde.
Het heeft der Groninger School niet aan bestrijders ontbroken
(Taats, Capadose, Elout, van Hogendorp, Molenaar, Mackay,
Barger, Chantepie de la Saussaye, Scholten). Tot hen, die de
I) De uitgave was vrucht van de werkzaamheden van een Godgeleerd Gezelschap, in 1835 opgericht. Naast de professoren van Oordt,
Hofstede de Groot en Pareau waren redacteuren de predikanten J. J.
Swiers en J . Sonius Swaagman. Swiers werd in 1839 vervángen
door A. Rutgers van der Loeft'.
' ) Tot deze series behooren: Van Hofstede de Groot: Institutiones _ 'l'heologiae natura lis, 1834 (volgende uitgaven in 1839, 1845 en
1861) en Instit~~tiones Hist01'iae Ecclesiae Oh1'istianae, 1835 lherdruk
in 1852 met gewijzigden titel: Lineamenta Histo1"'iae Ecclesiae Ch1'istianae) j van H. de Groot en Pareau Encyclopaedia Theologi Christiani,
1840 (volgende uitgaven in 1844 en 1851) en Lineamenta Theologiae
Ch1'istianae unive1'sae, 184.0 (volgende uitgaven in 1845 en 1848); van
Pareau : Initia institutionis Ch1'istianae momlis, 1842 en Hermeneutica Codicis sacri, 1846; van Muurling: Pmctische Godgeleerdheid 1857.
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pen tegen haar hebben opgenomen, behoort ook Da Costa. Schier
van haar eerste optreden tot den tijd, waarin haar in vloed afnam, is zij het voorwerp geweest van zijn kritiek. Laat ons er
echter dadelijk bijvoegen, dat Da Costa den strijd op ridderlijke
wijze heeft gevoerd, zonder de persoonlijkheid zijner tegenstanders aan te randen; meer dan eens heeft hij de voormannen
dezer richting genoemd .Godgeleerden van zoo gelukkige gaven". I)
In plaats van met eenig .dusgenaamd dogmatisch vooroordeel",
had hij de Groninger School in den aanvang zelfs met ingenomenheid zien opkomen. Niet voor zoo ver zU de waarheden der
Schrift miskende - een miskenning, die volgens Da Costa van
het begin af in de geschriften dier School is aan te wijzen, doch .met betrekking tot het versche, in sommige opzichten, en
levendige, althands in het leven ingrijpende, waardoor zich deze
verschijning op Godgeleerd grondgebied, in tegenoverstelling van
het dorre Rationalismus van een vroeger tijdvak, en vooral van
het althands niet minder onvruchtbare en levenlooze Rationalismus . . . scheen te gaan onderscheiden" . 2) Voorts juichte
Da Costa het beginsel der Groninger Godgeleerden toe, dat de
geheele Godgeleerdheid neerkomt op de kennis van den persoon van Christus. 3) Verder ging Da Costa's ingenomenheid
echter niet. Wat door de Groningers geleerd werd, droeg zijn
goedkeuring niet weg, maar is door hem met gloed van overtuiging bestreden. Dit deed hij in de volgende geschriften.
De denkbeelden, in de Christelijke Betrachtingen ontvouwd, gaven
aanleiding, dat Da Costa in de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Lette1'kunde de aandacht voor het eerst
vestigde op een Theologie, die hij in strijd achtte met de H.
Schrift. Latere artikelen van zijn hand in 't zelfde tijdschrift
bevatten opnieuw kritiek op deze School. Toen na vier en een
1) Rekenschap van Gevoelens, blo 35; Opstellen IV, blo 120 noot,
186; B1'ieven van Da -oosta I, blo 235.

2) E enige Opme1'kingen omt1'ent het ondm'scheidend kamktm' der
Groningsche Godgeleerde School} bI. 1.
3) Eenige Opmerkingen enz.} bI. 1, 6, 7; Rekenschap, bI. 20.
~) In Deel lI, blo 77 V.v. pe plaatsen in dit en in de nog te
noemen tijdschriften of geschriften worden in het vervolg van dit
hoofdstuk genoemd.
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half jaar (Nov. 1838) de titel van genoemd tijdschrift werd veranderd, heeft Da Costa zijn bestrijding voortgezet in het maandschrift, dat nu als titel had Stemmen en Beschouwingen. De uitgave hiervan werd in 1840 gestaakt. 1)
In zijn Vom'lezingen over de Vel'scheidenheid en de Ovel'eenstemming de?' vier Evangeliën 2) valt Da Costa hier en daar de Groninger School aan. Wel is het eigenlijke doel van dit werk de
verdediging van de echtheid der boeken van het N, T., maar
Da Costa vindt hier tevens de gelegenheid zijn bezwaren in te
brengen tegen de Theologie der Groninger Godgeleerden; menige
bladzijde is gewijd aan de bestrijding van deze richting, die
veler geest heeft geboeid en beheerscht, vooral in het Noorden
van ons land.
Da Costa's oordeel week af van dat van z\jn vriend Groen
van Prinsterer c. s. ten opzichte van de wijze, waarop de heerschende Godgeleerdheid moet worden bestreden. 8) Toen Groen
van Prinsterer e. a. in 1842 een adres aan de Synode zonden
en zij dit adres een jaar later lieten volgen door een geschrift,
getiteld Aan de Hervol'mde Gemeente in Nedel'land, achtte Da
Costa zich geroepen zijn gevoelens bloot te leggen. Wel onderschreef Da Costa alles, wat Groen van Prinsterel' c. s, tegen de ·
Groninger leer hadden ingebracht; zelfs oordeelde hij, dat die
richting door hen verplet was '), maar daar hij zich met hun
I) Hetgeen Da Costa in deze twee t\jdschriften schreef, heeft Mr.
H. J. Koenen na Da Costa's dood verzameld en, na het van een
Voorrede te hebben voorzien, uitgegeven in vier deel en onder den titel:
Opstellen van Godgeleel'den en Geschiedkundigen Inhottd, Amsterdam,
1861-'62. In het vierde deel zijn ook eenige van Da Costa's artikelen
in and~re tijdschriften of de Heraut opgenomen. - Uit de uitgave, door
Koenen bezorgd, doen we gewoonlijk onze aanhalingen als Opstellen.

2) In twee deelen in 1840 en '42 uitgegeven te Leiden bij S. en
J. Luchtmans. - Voortaan aangehaald als Voorlezingen N. T. (Zie
over dit boek het volgend hoofdstuk).
3) Zie hierover nader Hoofdstuk VI.
4) B1'ieven van Da Costa I, bI. 122. (De brieven van Da Costa,
aan Groen van Prinsterer gericht, zijn door dezen, met eenige van
zijn brieven aan Da Costa, uitgegeven in 1872 in drie deelen bij
Höveker en Zoon te Amsterdam. - Ze worden voortaan aangehaald
als Brieven).

88
wijze van bestrijding niet vereenigen kon, ging hij zijn eigen
weg in Rekenschap van Gevoelens .~) Behalve een uiteenzetting
en verdediging van het standpunt, dat Da Costa tegenover zijn
vrienden inneemt, bevat dit boek een bestrijding van den inhoud van Waarheid in Liefde.
In Rekenschap 2) zei Da Costa toe weldra uitvoerig een verhandeling van Dr. A. Rutgers van der Loeff te zullen beantwoorden . Aan deze toezegging voldeed Da Costa bij de uitgave
ván zijn Voorlezingen ove?' de Wam'heid en Waw'dij der Schriften
van het Oztde Testament. 8) Van de bladzijden, in dit werk aan
de bestrijding van de Groninger School gewijd, zijn die het belangrijkst, welke de weerlegging bevatten van hetgeen Rutgers
van der Loeff in zijn verhandeling had opgemerkt.
De lezer ziet, dat Da Costa's polemiek met de Groninger
School, behoudens een enkele uitzondering, werd ingevlochten
in zijn Voorlezingen, Da Costa ontbrak het aan tijd voor het
schrijven van een afzonderlijke brochure, ') Toch gevoelde hij,
ook na zijn Rekenschap, de behoefte aan een geschrift, dat zich
uitsluitend met de Groninger School bezig hield, Zijn wensch,
dat hij hiervoor nog eens tijd mocht vinden, werd vervuld, Na
het verschijnen van den tweeden druk van Lineamenta Theologiae
C7~?'istianae unive?'sae, 5) plaatste Da Costa in het tijdschrift De
Ve1'eeniging : Ch1'istelijke Stemmen, eenige artikelen tegen dit handboek, die hij daarna afzonderlijk uitgaf onder den titel Eenige
Opmerkingen omtrent het onde1'scheidend km'akte?' dm' G?'oningsche
Godgelee?'de School, 6)
1) Uitgegeven te Amsterdam bij G, Van Peursem, 1843. taan aangehaald als Rekenschap.
2)

Voor-

Rekenschap, bI. 39 noot 1.

3) In 2 deelen in 1844 en '45 uitgegeven te Leiden bij S. en J .
Luchbmans. - Voortaan aangehaald als Voorlezingen O. T. (Zie ook
over dit boek het volgend hoofdstuk).

' ) B1'ieven I, bI. 172.

5) In 1845, Zie bI. , 85, noot 2. (De' 3de druk is door mij gebruikt).
6)

Voortaan aangehaald als Lin,

Te Amsterdam bij H. Höveker. -

Opmerkingen,

Voortaan aangehaald als
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Is dit geschrift geheel gewijd aan de bestrijding van leeringen
der Groninger School, in Paulus, Eene Schriftbeschouwing ') heeft
Da Costa weer hier en daar zijn pijlen tegen haar gericht. Het
weinige, dat Oa Costa nog meer tegen haar heeft geschreven,
is van geringe beteekenis en bestaat hoofdzakelijk in het constateeren, dat haar invloed aan het dalen is en de Leidsche
School haar gaat verdringen: 2)
In zijn polemiek met de Groninger School concentreert zich
de strijd vooral op een drietal punten, n.l. de Godheid van
Christus, de voldoening door Christus en het gezag der H.
Schrift. 3) Liever dan ons te verliezen in de vermelding van
het betrekkelijk minder belangrijke, willen we ons beperken tot
dez e drie hoofdpunten. Daar de Groninger School zich even
goed als Da Costa op de H. Schrift beroept, neemt in het biJzonder bij het eerst.e punt de exegese van sommige Schrift u urplaatsen een nog al groote ruimte in.
A.

DE GODHEID VAN CHRISTUS.

De Groninger School gaat in haar Christologie, die in
haar Dogmatiek voorop gaat, uit van de beschouwing van
de menschelijke verschijning van Jezus. 4) Wat dezen Jezus,
wien z~j slechts éen natuur toekent, onderscheidde van
andere menschen, is dit, dat Hij een volmaakt en zondeloos mensch was en uitmuntte door uitstekende gaven. 5) Hij
I) In 1850 compleet verschenen in 2 deelen met Nalezing bij H.
Höveker. - Voortaan aangehaald als Paulus en Nalezing.
S) Zie Nalezing, bI. 92; Wat er' door' de 1?teolog. Fac. te Leiden enz.,
bI. 8; Hemut 1858 (In Opstellen IV, bI. 333); Br'iet aan Mr'. G. Groen
van Pr'insterer', bI. 57. (In Br'ieven lI, bI. 2541; De Apostel Johannes,
bl. 426 v., 430; Beschouwing van het tweede Boek van Lucas, bI. 203;
Het Evangelie van Lucas lI, bl. 25; B edenkingen tegen het synodale
plan ee11er' nieuwe Neder'duitsche Vertaling van het N. T., bI. 15.
S) In zijn De ber'ichten omtrent het onderscheidend kar'akter' der'
G'roningsche Godgeleerde School van Mr'. I. Da Costa toegelicht, Gron.
1848, bI. 66 erkent Hofstede de Groot, dat Da Costa zijn tegenstanders
vooral deze "drie dingen" ten laste legt,
4) Zie bijv. Godgeleer'den, bI. 160 v. v.
i) Lin., pag. 30: "Quia homo erat, humanitate cum reliquis hominibus omnibus junctus, idem ab his omnibus eo distinctus erat, quod
perfectus erat homo, merito Y.<XT' Ê~ÓXYJlI dictus Ó lJiet; TOÜ b.lI:JpW7rOIJ, ingenio quippe praeditus excellentissimo, eoque per peccatum non turbato neque impedito, b.lI<XP.f/.pTYJTOt;."
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was altijd zonder zonde; daardoor volmaakt en geheel en al
geschikt om anderen te volmaken. 1)
Dat Jezus zonder zonde bleef, is alleen mogelijk, doordien Hij
reeds "in een vorig leven" is geworden, "die Hij in dit leven
toonde te zijn". 2) Jezus' praeëxistentie is der Groninger School
feitelijk een postulaat van Zijn blijvende zondeloosheid, of wil
men, dient slechts tot verklaring van Zijn zondeloosheid en
heiligheid op aarde. Aan zijn naardsche leven" is voorafgegaan
een nhemelsch leven," dat Hem tot het eerstgenoemde heeft
gevormd. S) Die praeëxistentic is niet van eeuwigheid. Uitdrukkelijk verklaart Hof: tede de Groot, dat hij naan Jezus niet
een voorbestaan van een onbegonnen eeuwigheid durft toe te
schrijven". 'I) Christus is dan ook niet waarachtig God, maar
een Goddelijk wezen. Dit laatste is Hij, omdat Hij als "Godde lijk persoon ten nauwste aan de Godheid is verbonden." Meer
dan een "conjunctio" tusschen Christus en de Godheid is er
echter niet; maar toch geeft de wetenschap, dat er zulk een
nconjunctio" bestaat, het recht om Christus den Zoon Gods of
God in den zin van Goddel~jk te noemen.
Zoo zien we, dat de Groninger School Christus' waarachtige
Godheid miskende, al bleef zij van Hem spreken als van den
Zoon Gods Geen wonder, dat Da Costa haar op dit punt aanviel, als we bedenken, dat volgens hem een Godgeleerdheid, die
de waarachtige en eeuwige Godheid van Christus miskent, het
fundament van het Christendom wegneemt en daarmee heel het
Christelijk geloof ondermijnt. Als Chris~us slechts nGod is in
naam of in schijn", dan leidt deze onware opvatting van Chri tus
tot een pseudo-Christendom. Zijn overtuiging is: "Zoo het geene
I)

Godgelee1'den, bI. 167, 173; Lin. pag. 31 sqq.

2)
Waa1'heid in Liefde, 184t, bI. 97: n • • • Maar die [dwaling of
zonde] had er wel in Hem moeten komen, zoo Hij voor het eerst
onder zondaren zijn vermogens had moeten oefenen. Waarlijk, de
wijsheid en heiligheid, die Hij zich heeft moeten verwerven, heeft
Hij . . . zich reeds vroeger moeten verwerven . Reeds in een vorig
leven moet Hij geworden z~jn , die Hij straks in dit leven toonde te zijn."

3) Wam'heid in Liefde, 1 41
Lin., pag. 37 sq.
')

Godgelee1'den, bI. 163.

bI. 67 v.v.; Godgelee1'den, bI. 163;
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duidelijke en wel bewijsbare Bijbelleer is, dat de menschgeworden Zone Gods, in volmaakte wezenseenheid met den
Vader, God is, dan zijn zij, die zulk eene leer bedachten of
navolgden, waardig om van Christenen zoo wel als van Joden
en Mohammedanen voor de grofste en stoutste onteerders van
den eenig waren en levenden God gehouden te worden; maar indien daarentegen Gods Woord datgene tellig en herhaald verkondigt, waarvan wij aanbiddend belijden in ons hart
den weerklank, in ons geloof de dierbaarste zekerheid te gevoelen, dan is die leer, welke in den meuschgeworden Zaligmaker
niet God maar alleen een Goddelijk wezen erkent, onteerend
voor God en Zijne waarheid, ondermijnend voor geheel die Godsdienst, welke juist deze verborgenheid de verb01'genheid del'
Godzaligheid verklaart te zijn". ') De miskenning van de Godheid van Christus is naar het woord van Da Costa .het 7fpWTOV
feiiJct; der geheele Gl'oningsche richting". 2) Dat Da Costa zich
deze woorden niet in een onbewaakt oogenblik laat ontvallen,
maar als een welbewuste uitdrukking van zijn gevoelen
neerschrijft, blijkt duidelijk, als we hier iets van zijn ChristoDe volgende aanhalingen mogen daartoe
logie weergeven.
volstaan. "Nergens in de Schrift wordt het denkbeeld van God
in den naam alleen van Vader begrepen.
In de benaming
van Vader, heilig en volheerlijk als zij is, wordt, om het dus
uit te drukken, alles wat in de Godheid is en leeft, nog
niet openbaar. a) - Binnen het wezen zelve van God leeft .. ,
van eeuwigheid, eene kracht van Liefde, die zich in alle de
volheid en volkomenheid der Godheid uitbreidende en mededeel ende, dat Afschijnsel harer heerlijkheid, dat volmaakte Afdruksel harer heerlijkheid, dat volmaakte A.fdruksel van zich
zeI ve voortbrengt (genereert), hetwelk de Zoon heet en is", 4)
') R ekenschap, bI. 21. Zie verder A. w. bI. 37; Opstellen I, bI. 99;
H bI. 56; IH bl..40; IV bI. 186 v.; Voo1'wzingen N. T. I, bl. 357;
Nalezing, bI. 11.
2) VOOl'lezingen N. T. H, bl. 508.
S) Zie over de Drieëenheid: Nedel'landsche Stemmen H, bl. 77 v.,
IH, bI. 29 V.v., IV, bl. 72, 241 V.v., 265 V.v ., V. bI. 179 v.; Stemmen
en Beschouwingen I, bI. 412 v., H , bl. 185 v.v.; Voo1'wzingen N. T. H,
bI. 480 v.v.; VOOl'lezingen O. ']'. 1. bl. 520 v.v.; Opme1'kingen , bI. 22 V.v.
4) VOOl'lezingen N. T. H, bI. 480. Vgl. de plaatsen in voorgaande
noot en Paulus H, bl. 127.
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Ten sterkste handhaaft Da Costa de eeu wige generatie. De
Vader is nimmer gewee t zonder den Zoon, noch de Zoon zonder
den Vader. "Zelfs binnen de palen der zichtbare en uitwendige
schepping is het voortgebrachte niet noodwendig later dan het
voortbrengende, maar is het gelijk ' Cd. i. zonder eenig onderscheid van vroege?' en later) bestaan van een voorwerp en van
zijne werking en voortbrenging geene tegenstrijdigheid. De zon
en haar schijnsel, de bron en haar stroom, de wortel en zijne
scheute, bestaan te zamen, zonder eenig onderscheid in tijdsopvolging ; de zon is zelfs ondenkbaar zonder dit haar schijnsel,
de stroom is alleenlijk de uitbreiding van de bron, de scheut
of boom ligt in den wortel. Zoo ook, en nog veel meer, de
denkbeelden verplaatsende buiten de grenzen van den tijd, is
God niet eenmaal begonnen Vader te zijn, maar Hij is Vader
evenzeer van eeuwigheid, als Hij van eeuwigheid God is, en
zoo is dan ook de Zoon, als Zoon, als Woord of uitgedrukt beeld
van den Vader, te gelijk met den Vader bestaande, evenzeer
God", 1)
Uit kracht van deze eeuwjge praeëxistentie en ÓfJ,ooIAr{rx met
den Vader wordt de Christus Gods Zoon genaamd. Door Hem
Gods Zoon te heeten, maakt de Groninger School zich volgens
Da Costa aan niets minder dan aan menschvergoding schuldig.
Hij betoogt dat aldus: »de Christus in zijn voorbestaan is [der
Gron. School] een goddelijk (dat beteekent hier, een geheel menschelijk, maar naar God zeer' gelijkend, door God om Zijne Gode
gelijkvormigheid hoog bemind) wezen, zonder eenige rang in de
hierarchie van Gods schepselen; een menschelijk wezen, zeggen
wij, waarvan wij ons geen ander denkbeeld mogen maken, dan
naar hetgeen wij ,van den mensch Jezus Christus op aarde weten.
Zijn aardsch leven is dan ook alleenlijk de voortzetting van
daL vroegere in den hemel, waarin Hij tot een werk op aarde
werd voorbereid en gevormd. Al wat de Apqstelen Hem toe,
schrijven, al wat HU zelve zich toekent als van eeuwigheid het
Zijne, dat wordt bij deze Theologen teruggebracht op dien idealen hemelmenseh, en is derhal ve, in plaats van onvervreembaar
eigendom der eeu wige Godheid, eigenschap evenzeer eener lang
1)

Opme1'kingen, bI. 37.
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voor Adam, en buiten Adam, bestaande menschheid;
de
meest onbeperkte menschvergoding derhalve, die zich op het
gebied van Godgeleerde philosophie denken laat", 1)
Nu zegt de Groninger School wel, dat wegens de nauwe vereeniging (conjunctio) tusschen d,en Vader en den Zoon - God
heeft een zekere vereeniging met alle overige naturen, die van
Hem afkomstig zijn en te nau wel' met die, welke met de
Godheid .homogenae et indole cognatae" zijn - terecht God
zijn Vader en Hij de eenige Zoon van God genaamd wordt. 2)
.Maar, zoo zegt Da Costa, ook deze voorstelling der Groningsche School, waarop komt zij neder? God is de Vader van
alle menschen; - Christus is op het nauwst vereenigd met
den Vader; - derhal ve mag Christus te ?'echt Gods eenigE' Zoon
heete n! Gaat zulk eene redeneering door? Immers neen!
Indien God de Vader is van alle menschen, dan heet met hetzelfde recht ieder mensch Zoon van God, en is God met hetzelfde recht de Vader van elk mensch te heeten; dan geeft de
naau were gemeenschap vt'tn Christus met God Hem geen recht
op dien titel van eeniggeborenen, van eigen Zoon, daar toch, volgens de Groningsche School, ook eene on vergelijkbaar mindere
gemeenschap reeds aan ieder mensch dienzelfden titel verzekert. Maar wat beteekent hi er in het geheel dat woord van
vereeniging ? Indien er tusschen den Vader, den Zoon en den
Geest geene wezenseenheid is, waarom wordt in de Christelijke
Openbaring dan zoo bepaald op den voorgrond gesteld de ver·

1) OpmC1'kingen, bI. 10 v. Vgl. Opstellen I, bI. 94; Voorlezingen
N. 'P. I, bI. 357 v.v.; lI, bI. 143 V.v., 505 v.v., R ekenschap, bI. 22 V.v.
- De sleutel van geheel het stelsel der Groninger hoogleeraren ligt
volgens Da Costa, Opmerkingen, bI. 11, nt in wat gezegd wordt Lin.
§ 33 [pag. 36 van 3en druk] : .Natura quae Jesu Christo propria
est, humana tam parum cum Divina ipsius natura [3e dr.: excellentia]
pugnat, ut dicendus sit Divinitatem suam humanissime patefecisse et
homo esse plane Divinus. Unusquisque enim homo ingenio divinus
est, et natura humana usque adeo ad perfectionem, nullis limitibus
circumscriptam, e"x coli potest, ut indole quoque, si minus sola hae in
terra certe in vita [su a in 3en dr.] aeternä, Deo fiat simillima."
2)

Da Costa haalt in Opmerkingen, bI. 34 aan:

§ 52, pag. 92 sqq].

Lin. § 51 [3e dr. :
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eeniging dier d1'ie (door Groningen dus gehetene) naturen, daar
toch die vereeniging niet is iets uitsluitends, maar in meerdere
of mindere mate tusschen God ' en elk van Hem afkomstige
natuur bestaat. Zoo k?mt men, de verborgenheden willende
wegredeneren of ontloopen, tot ongerijmdheden!" 1)
Aldus betoogt Da Costa, dat de Groninger School geheel ten
onrechte op haar standpunt nog van Christu als den Zone Gods
spreekt en dat alleen krachtens de óp,oo/)(J"irx. Christus Gods Zoon
kan en mag worden gen.tamd. Het is niet een .goddelUk Wezen",
een zeer hoog staande .hemeling", doch de Zone Gods, die
waarachtig en eeuwig God is en blijft, die ware menschelijke
natuur heeft aang·enomen. Da Costa vindt het verschil tusschen
hem en de Groninger School bepaald door de vraag, .of het
God zelf is, of een geschapen wezen, (om het even, hoe hoog
of heerlijk van rang), die tot verlossing van zondige menschen
in het vleesch verschenen is" . 2) Om het onderscheid te doen
uitkomen, verklaart hij: ~ Wij . . . belijden Jezus Christus, naar
Zijne hoogere natuur, als God van eeuwigheid, als den Jehova
Israëls, die in de volheid der tijden gekomen is als mensch in
de wereld". 8)
Nu beriepen zich beide partijen tot staving van haar beweringen op de H. Schrift, waarbij de polemiek in hoofdzaak ging
om de volgende plaatsen.
Johannes 1 : 1. 'Ev ócPX~ ~v ó Àó'Y0r;, y"oc i ó À0'Y0r; ~v 7l'pèr; 7"011
0EOV, lGoci 0eor; ~v ó Àó'Y0r;.

Uit het ontbreken van het lidwoord voor 0eór; in het laatste
lid dezer woorden, leidde Hofstede de Groot in een artikel in
Wam'heid in Liefde ~) af, dat de Logos niet .God of de Godheid" was. Het Woord was wel ten nauwste aan den eenigen
waarachtigen God verbonden (ó Àó'Y0r; ~1I 7l'pOr; 7"OV 0eóll) maar niet
God; het Woord was een God (y"oci 6eor; ~1I Ó ÀÓ'}/or;), d. w. z.
Opmerkingen, bI. 35.
ll) Rekenschap, bI. 20.
1)

S) Rekenschap, bI. 23. - Op deze en andere uitdrukkingen komen
we later terug.
') Jaargang 1841, bI. 67 V.v.
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~het

Woord was ook zelf een Goddelijk pel'soon, een Gocldelijk

wezen" .

Da Costa kan zich niet vereenigen met het onderscheid, dat
Hofst~de de Groot maakt tusschen b 0é:óç (met het artikel) en 0eóç
(zonde?' het lid woord). Volgens hem is in de Schrift 0eóç evenzeer als b 0eóç "de hooge, alleen ware God", wordt evenmin
0eóç als b 0eóç ergens "absolu ut en in het enkelvoudig getal, van
een mindere dan de alleen ware Godheid" gebezig"d en wordt
meermalen 0eóç, zonder lidwoord, van God den Vader of ook
van het Goddelijk Wezen in het algemeen gebruikt. Da Costa
wijst op de voorbeelden in de GI'ammatik van Winer § 18.
Toch is de weglating van het lidwoord niet willekeurig. Het
al of niet weglaten veroorzaakt hetzelfde onderscheid als wanneer het partikel in het. Grieksch soms niet en soms wel voor
eigennamen staat, b.v. IJociiÀo/O en bIJ., )II)CToiiç en b 1., waardoor
geen meerderheid of minderheid in beteekenis, maar alleen een
"wijziging in den spraakkunstigen samenhang wordt aangegeven,
zooals soortgelijk in 't N ederlandsch wordt gezegd: Hij is de
bruidegom of hij is bruidegom. In 't eerste geval wordt de
nadruk gelegd op den pe?'SOOIZ, in het tweede op de eigenschap,
maar in beide gevallen wordt niets meer of minder ten aanzien
van de hoedanigheid zelve bedoeld". 2)
De reden, waarom Johannes het lidwoord weglaat, is deze.
0e6ç is hier praedicaat en moet als zoodanig geen lid woord voor
zich hebben. Da Costa haalt aan de vertaling der LXX van
Jesaja 44 : 12) waar de woorden "Ik ben God en niemand meer",
zijn vertaald k')lw el[-'I 0ek De oorzaak van de weglating van 't
artikel in deze plaats bij Jesaja ligt toch zeker niet daarin, dat
hier sprake is van een mindere Godheid! 0eó; is daar praedicaat.

1) Vool'lezingen N. T. I, bI. 357 v.v.; vgl. II, bI. 121 V.v., 143 V.v.,
505 v.v.; Rekenschap, bI. 24; Opme1'kingen, bI. 11) 30, 63 v.
2) Als soortgelijk voorbeeld noemt Da Costa ook dit: "Het is
zeker niet hetzelfde of onze Vorst zegge: Ik ben de Koning, of
blootelijk: Ik ben Koning. In't eerste geval geeft hij zijne persoonlijkheid, in het tweede zijn rang en hoedanigheid te kennen; doch in
beide gevallen zegt hij, hetgeen hem geen onderdaan, hoe hoog ook
geplaatst, kan nazeggen zonder majesteitsschennis".
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Niet anders is het in Joh. 1 : 1. ' 0 0dç ~11 Ó Àóyoç zou naar
Grieksch taaleigen .onzin en wanklank" wezen. Derhalve:
,, 0 l'Ç ~11 ;, Àóyoç sluit de hoogste Godheid van den Logos niet
uit, maar eigent Hem die toe, als praedicaat, naar J ohanneïsche,
altijd verrassende, puntige, diepzinnige zegswijze: Het WOQ1'd
was bij God, en (zelf) God /"
Dit betoog van Da Costa vond, in een paar korte opmerkingen, tegenspraak in den daarop volgenden jaargang van
Waal'heid in Liefde, het eerst bij Van Herwerden, die .den naam
van Da Costa wel niet noemt C. men heeft beweerd" enz.) maar
hem toch duidelijk genoeg bedoelt, daarna met het noemen van
zijn naam bij cle redactie. Een beroep op 2 Cor. 3 : 17 moet
dien en om de bewering van Da Costa haar kracht te ontnemen:
.' . . als Paulus 2 Cor. III : 17 zegt Cl X,;;pIOÇ T' 7rll€ÜfJ-ó: ZÛTllI, is
daar evenzeer 7rll€ÏJfJ-rX praedicaat, en toch staat het met het artikel, en moest het aldus staan, omdat de AposteL hier niet zeggen wilde, dat de Heer Jezus Christus een geestelijk wezen, maar
wel dat hij de geest, die Zijne Gemeente bezielt, zelf is, En zoo
zou J ohannes, indien Hij niet had willen uitdrukken, dat het
Woord een Goddelijk wezen, maar dat hij de Godheid, God zelf
was, desgelijks hebben moeten zeggen ó 0eóç, Van zulk een
artikel bij het praedicaat heeft Winer , . , voor het minst wel
. T. aangewezen. Doch dat wij
veertig voorbeelden uit het
dit voorbijzien bij den Heer Da Costa vreemd noemen, is omdat
hij juist ter zelfder plaatse, p, 357, met regt zooveel gewicht
hecht aan het bijgevoegde artikel, en zelfs p. 359 het onderscheid
opmerkt, dat er ook bij ons is tusschen de zegsw~jzen: hij is de
bruidegom en hij is bruidegom, Door het eerste toch duiden
ook wij eenen eenigen persoon, door laatste eene aan meer
personen gemeene eigenschap uit".
In zijn Voorlezingen N. T. II I) dient Da Costa van dupliek.
Het beroep op Winer acht hij ongegrond. Diens voorbeelden bewijzen alleen dit, gelijk Winer zelf zegt, dat het substantief met hei
artikel evengoed praedicaat als subject kan zijn, .obgleich letzteres
der Natur der Sache nach häufiger Statt fin den wird," Dat dit
in Wam'heid en Liefde werd voorbijgezien, is echter niet de
eenige fout; erger is, dat de bijgebrachte voorbeelden in W. en L,

1) BI. 505 v.v. Zie ook noot 1 op voorgaande bladzijde.
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ten . onrechte op Joh. 1 : 1 zijn toegepast. Hier staat immers
. het praedicaat niet achte?', maar VOO?' het werkwoord en alleen
uit de weglating van het lidwoord kan blijken, dat in het eerstgeplaatste substantief het praedicaat is te zoeken. "Naar de
analogie juist van 2 Cor. lIl. 17 zoude Ó 0eót; (met het artikel)
+,11 ó Àó'Y0t; te kennen gegeven hebben: God was het WOQ1'd, d.i.
Ó 0e6t; zoude noodwendig subject, en Ó Àó'Y0t; praedicaat zijn.
Doch
nu geeft de weglating van het artikel op het duidelijkst te kennen,
dat niet Ó À6'Y0t; maar 0eót; het praedicaat is, en wij alzoo te recht
vertalen: het Woord u;as God" .
Met haar beschou wing van den Christus, hing samen de wijze
waarop de Groninger School et woord Àó'Y0t; vertaalde, nl. den
Woord voerder, den Tolk, den Openbaarder van God. 1) Het fou tieve
van deze vertaling is eveneens door Da Costa aangewezen. 2) Deze
overzetting is volgens Da Costa in strijd met het Grieksche taaleigen, daar zoo wel in de Grieksche als in onze taal het" woord"
alleen beteekenen kan wat gesproken wordt en niet wat spreekt.
"De zoo eenvoudige als zekerstaande beteekenis van het Grieksche
Logos is Woord, uitgesproken WOQ1·d. Gelijk de mensch zich
zeI ven verklaart, uitdrukt, te rug geeft (schoon als schepsel op
altijd onvolkomene wijze) in de taal die hij spreekt, het woord,
dat hij uit, zoo drukt zich op volmaakte wijze de allenolmaakste God insgelijks in Zijn Wom'd, Zijn levend Woord uit," Vervolgens is Da Costa van meening, dat de vertaling Woordvoe?'de?' geoordeeld is door de wijsbegeerte, uit welker denkbeelden en geschriften naar zijn inzien het woo?·d Logos afkomstig
is. 3) Da Costa is van gedachte, dat Johannes de uitdrukking'
van Philo heeft overgenomen. Van die premisse uitgaand, stelt
hij in 't licht, dat Philo met den Logos niet den Woordvoerder,
maar den deiJTepoli ~hóll bedoelt. Johannes, die de uitdrukking

I) In W. in L. 1841, bI. 75 vertaalt Hotstede de Groot Joh. 1 : 1:
"In den beginne aller dingen bestond reeds de Woordvoerder der
Godheid; en deze haar Woordvoerder was bij de Godheid; en deze
haar Woordvoerder was ook zelf een Goddelijk persoon".
2)

VOO1'lezingen N. T. 1I, bI. 143 v.V., 504 v.

3) Zie behalve Da Costa's Voorlezingen N. T. t. a. p., ook zijn De
Apostel Johannes en zi}ne 8ch1'itten, bI. 65 V.v.
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van Philo overneemt, heeft dit woord in zijn zuivere beteekenis
gebruikt 1), zoodat "in de Theologie van onzen Evangelist het
Woo)'d, ja BIJ God is, als van den Vader persoonlijk onderscheiden,
doch tevens (geen tweede God, maar) volstrekt in wezenséénheid
met den Vader, God (.9-eóç)",
Johannes 10

30,

'Eyw y"cxi 0 IIcxT1P ËII trrp.ell.

Deze woorden van Jezus zeggen, naar de Groninger School
wil, niets voor de op.o,/)rricx van den Vader en den Zoon, Er
valt alleen uit te concludeeren, dat tusschen den Vader en den
Zoon eenheid is van plan en wil. Zoo beweert Hofstede de Groot
in Waa1'heid en Liefde, ') dat Jezus in Joh, 10 : 30 »het onderscheid van twee afzonderlijk bestaande personen aanwijst" en
dat "Hij de versmelting van zich met God uitdrukkelijk van zich
wijst", Dit blijkt daaruit, "dat Jezus zich niet in het mannelijke EÎç rr~1I 0e0 noemt, maar in het onzijdige ËII rr~1I 0e0 ·"
Naar aanleiding van deze exegese verklaart Da Costa S) niet
te zullen tegenspreken, "dat bij de volstrekte eenheid des Vaders,
des Zoons en des Geestes, in het Wezen der Godheid het onderscheid der Personen onvermengbaar en onve1'smeltbaal' (om de
uitdrukking van den Hoogleeraar te behouden), blijft vaststaan",
De • meervoudigheid der Personen" wordt uitgedrukt "door dat
meervoudige .Ik en de Vader" verbonden door het meervoudige
wij zijn (frrp.~II) met dat woord der allervolstrekste éénheid: ~'v, dat
is één", Da . Costa laat ni.e t na Hofstede de Groot diens »verwarring van denkbeelden", gelegen in de uitdrukking: éen met

1) Dit geeft Da Costa aanleiding neer te schrijven, Voo1'l, N. T.
II, bI. 146: .En ziedaar ons tevens het rechte gebruik van alle
menschelijke philosophie en wetenschap in de dingen van God en
Godgeleerdheid aangewezen: opneming van alle waarheid, die in
dezelve moge liggen, of door dezelve aan het licht gebracht zijn , maar met uitzuivering van alle daarin gemengde d waling of wanbegrip".
')

Jaargang 1838, bI. 210 V.v.

S) In Opstellen 1I, bI. 213 v.v. en Opmerkingen, bI. 29. Uit beide
citeeren we. - Vgl. De AposteL Johannes en zijne Schriften, bI. 426.
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God, voor oogen te houden; I) hij van zijn zijde beweert, dat
Jezus Zijn eenheid met den Vadel' te kennen geeft, niet als een
eenheid slechts van plan, wil of samenstemming, maar als "eenheid van Wezen, van heerlijkheid, van Almacht, van Godheid".
Da Costa leidt deze eenheid af uit het verband, waarin de woorden van Jezus voorkomen, Nadat Jezus Zijn schapen beloofd
heeft, dat niemand ze uit Zijn hand zal rukken, zegt Hij) dat
niemand ze kan rukken uit de hand Zijns Vaders, waarop Hij
onmiddellijk laat volgen: Ik en de Vader zijn één , .De eenheid
hiel' bedoeld is dus zeer eenvoudig de eenheid van de HAND, dat
is (als bekel!d is) in de taal der Schrift, waar het Gods onzienlijke eigenschappen geldt, de MACHT. De uitdrukking geeft alzoo
te kennen: Mijne macht en die des Vaders is dezelfde. En indien
nu de macht des Vaders en di e des Zoons eene zelfde is, moet
dan ook niet noodwendig de natuur, het wezen, dat is, de Godheid
van beide insgelijks dezelfde zijn ?"
Dat Jezus niet E"~ maar €1I z(jf-GE'.1 heeft gezegd, pleit niet tegen,
doch juist voor deze uiteenzetting, Het "eene der Godheid, waarin
zoo wel de Zoon als de Vader bestaat en werkt) wordt juist door
dat onzijdige woordeke (€1I), waarop de Hoogleeraar zoo bijzonder
dru kt, allernadrukkelijkst te kennen gegeven",
Met voorbeelden uit het . T. (Cor. 3 : 8; Joh 17 : 11,21) 22)
toont Da Costa nu aan, dat, als in het N. T. €V bij "een twee- of
meerdertal personen" voorkomt, dit een absolute gelijkheid te
kennen geeft) "eene gelijkheid van waarde, van soort, van wezen;
of eindelij k) de gemeenschap aan één en hetzelfde geheel".

Johannes 20 : 28.

'A7r€x,pi2rfJ Elw(-L;:;~ Y-CXl e!.7r€V cxl,rii"
(-LOU

X,CXl Ó El€Ó~

ó K&pló~

(-LOU .

Gaarne erkende de Groninger School, dat de woorden van
1) .Jezus heeft zich, noch in het mannelijke, noch in het onzijdige
immer één genoemd met GOD; maar (hetgeen geheel iets anders, oneindig diepers is,) ?net den V ADER. Ik en de Vadel' zijn één, in den
mond des Zoons, is Goddelijke waarheid; Ik en God ziJ n één, ware
in de harmonijen des Bijbels, wankl ank. Wanklank in de uitdrukking,
om dat het denkbeeld, daaraan ten grond .liggende, wanbeg1'ip is ' de
onderstelling namelijk, alsof de benamingen van God en Vade1' eenerlei waren".
7·

lOÖ
Thomas de opstanding van Christus boven allen twijfel stellen,
maar voor nonmenschkundig" hield zij het, uit de ontboezeming
van Thomas .fijne bepalingen" af te leiden omtrent de natuur
ván Christus, al mocht men er ook niet alle beteekenis aan
~ontwringen". ,)
Zij zou het Godslastering hebben geacht, dat
Christus zich aldus liet toespreken, .indien HU niet zoo verre
boven alle denkbare schepselen verheven en zoo naauw met God
verbonden was, dat Hij met ?'egt dien titel konde dragen". 2)
Christus met recht God genaamd en toch niet eenswezend
met den Vàder, - Da Costa ziet in zulk een bewering slechts
ongerijmdheid en meent uit Thomas' woorden wel degelijk tot
Christus' waarachtige Godheid te moeten besluiten. 3) Bij zegt,
dat gelijk elders in de Schrift de • titel" K/Jploç en 0eóç aan den .Allerhoogste", zoo hier deze aan Christus wordt toegekend. Christus
neemt de beide benamingen aan .als Hem toekomend". Nu
zou het een Godslasterlijke overbrenging van den naam God
op ~en • wezen buiten God" zijn, indien Christus niet waarachtig
God ware. Komt de "titel" K/Jploç en 0eóç aan Christus toe,
dan is Hij waarachtig God en heeft men niet het recht Zijn
Godheid in absoluten zin te loochenen. .Daar is ... toch wel
naar Gods Woord geen ander recht om H eel' en God genaamd
te worden, dan de Heer en God van Israël, dat is Jehova, te
zijn. Daar is toch wel geene andere verhevenheid boven alle
denkbare schepselen denkbaar, om tot zulk eene aanroeping te
wettigen, dan die van den Allerhoogste zeI ve. Daar is geene
andere verbondenheid· met God, om met recht onze Heer en onze
God genoem~ te worden, mogelijk, dan eenzeI vigheid van Wezen
met den Vader".
Wel draagt elders in de Schrift 4) een geschapen wezen den
naam van God, maar in dezen zin kan een geloovig discipel
Jezus niet als Beer en God hebben toegesproken. 't Is toch
I)
2)

Wam'heid in Liefde, 1838, bI. 463 en noot op dezelfde bladzijde.

" ,1841, bl. 103 v. Cf. Lin., pag. 34.
3) Opstellen IV, bI. 120, 187 v.v.; R ekenschap, b~. ~6 v.v.; Opme1>kingen, bl. 11 V. , 30; Voorlezingen N. T. lI, bI. 433.
»

4) Da Uosta wijst op Ps. 82 : 6, Exodus 4 : 16 en 7 : 1. (In Opstellen IV, bI. 190 staat bij vergissing Exodus 6 : 1).
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niet hetzelfde, of aan menschen, dje in den naam vall God recht
spreken, .de algemeene titel Elohim" gegeven wordt, dan of
umet dat sterke en alles bestemmende enkelvoudig getal, met het
krachtige en veel beteekende : Mijn I de titel van Hee?' en God,
op volstrekt dezelfde wijze, als aan den Allerhoogste overal
elders, wordt to egekend". In denzelfden zin waarin Mozes de
God van Aäron wordt genoemd, kan Christus niet de Heer en
God van Thomas heeten. Om dit te gevoelen, zette men de
plaatsen uit het O. T. om in den vorm van een soortgelijke
toespraak als die van Thomas tot Jezus: . Men stelle zich voor,
dat iemand in Israêl zulk eenen Richter of Koning, dat Aäron
of Pharao Mozes zoude hebben aangesproken met den titel van
mijn God I"
Het onderscheid, men gevoelt het, is hem elsbreed tusschen
hetgeen men hier als gelijksoortig wil doen voorkomen. .Doch
het is juist dat een voudig gezon d verstand, dat zuiver gevoel
eener duidelijke en gansch ondubbelzinnige uitdrukking, hetwelk
bij de hooge Wetenschap maar al te dikwerf op schier onbegrijpelijke wijze verstompt, zoodra zij zich ten taak stelt, om
hetgeen haar ten aanstoot is, uit de Schrift te verwijderen,
uitlegkundig weg te cijferen". 1)
R,o meinen 9: 5.

;;'1/ oi 7rrxT€poq, x,rxi é~ ;;'1/ ó XpuTToq TO

y"cm" CTrx.Py.,rx, ó i~1/ t7ri 7rrx.l/TWl/ 0dq oUÀ0'rYl'r:oq
oiq TO/'q rxiwl/rxq, ixp,~l/.

Hadden we ons niet te houden aan wat Da Cos ta bepaaldelijk
tegen de Groninger School inbrengt. wij zouden bij dezen tekst
zeer geschikt zijn weerlegging kunnen nagaan van hen, die de
woorden Ó ~~l/ o~ÀO'rY}TÓq in plaats van op Christus, op God laten
slaan . 2) We hebben ons echter te beperken tot zijn polemiek
tegen de Groninger School.
I) Opstellen IV, bI. 191. Zie verder over de .ongelijksoortigheid"
van Thomas' uitroep met schriftuurplaatsen, waarin een geschapen
wezen den naam van God draagt : Rekenschap, bI. 26; vOO1'lèzingen
N. T. II, bI. 508, Paulus li, bI. 277.
') Zie Opstellen II, bI. 56 v.v.; Jam'boeken voo'/' Wetenschappelijke
'l'heologie, 1852, bI. 706 v.v.; Hemut 1858; vgl. Opstellen IV, bI. 310 V.v.
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Da Costa dan zag Romeinen 9 : 5 .zachtkens, maar toch
kenbaar genoeg mishandeld" I) door de exegese in een artikel
in Wam'heid in Liefde. 2) Dacht de sch rij ver van dit artikel
bij de woorden Ó W!I €&},oYy]7"ÓC; gaarne aar. Christus; in plaats van
er nu ook een bewijs van Christus' waarachtige Godheid in te
zien, zocht hij liever - aldus Da Costa - de oplossing in de
bij die Godgeleerden gebruikelijke verzwakking en verwatering:
Christus als del' Goddelijke natuur deelachtig, is te prijzen tot in
eeuwigheid,
Zulk een verklaring van Schriftuurplaatsen vindt Da Costa ongepast bij hen, die anderen dogmatische vooroordeelen toeschrijven.
Waar de Apostel zegt ,God" en de exegeet in Waarheid in Liefde
.der Goddelijke natuur deelachtig", is er voor Da Costa geen
grooter exegetische willekeur of taal verkrachting denkbaar .
• Indien met zulke woorden en volzinnen dus te werk gegaan
mag worden, dan is geen betrouwbare taal meer van God of
onder menschen, tot te kennen geving van denkbeelden, mogelijk". Da Costa geeft den raad soortgelijke uitleggingen aan
bloote taalkenners voor te leggen met de vraag, wat hun dunkt
van zulk een grammaticale verklaring!
De door ons aangehaalde Schriftuurplaatsen heeft Da Costa
het uitvoerigst besproken, In sommige zijner werken heeft Da Costa
echter ook, schoon minder uitvoerig, gewezen op andere plaatsen
van de H. Schrift, misschien ook met het oog op de Groninger
School, wat echter niet uit zijn woorden blijkt. We zullen daarom de overige bewijsplaatsen van Da Costa weergeven, zooals
hij dit gedaan heeft in zijn Opme1'kingen, om aan den voet der
bladzijden te verwijzen naar andere zijner schriften .
• Wordt de Vader, wordt de God van Israël, Hee1' genoemd in
dien hoogsten en aan geen schepsel mededeelbaren zin des woords,
waarin het den Rebreeu wschen J ehovahsnaam uitdrukt, ook van
CHRISTUS wordt bij even dezelfde uitnemendheid de naam van
Heer door de Zijnen gebezigd. Waar (onder vele andere voor1)

Voo1'lezingen N. T. lI, bI. 508.

2) Jaargang 1842, bI. 587 v. (Niet bI. 187 en 188, zoo als abusievelijk door Da Costa wordt opgegeven in Rekenschap, bI. 29).

S)

Opme1'kingen, bI. 30 V.v.
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beelden) de Propheet JOËL ') gesproken heeft van de aanroeping des Heeren (Jehovah), daar, brengt de Apostel (Hand. Il. 21)
zoo den naam als de aanroeping over op JESUS. (Men vergelijke verder Joh. XII : 39--4 1 met Jes. VI : \:l) 10). •Aangeroepen wordt dan ook die Jesus tot in de ure des doods, zoo als
alleen God door den stervenden geloovige kan of mag worden
aangeroepen (Hand. vn. 59, 60). Is de Jehovah des Ouden
Testaments, bij uitsluiting van al wat sch~psel of ondergeschikt
is) de Eerste en de Laatste (Jes. XLIV: 6), JESUS noemt zich zelven
met dien eigenen naam (Openb. Il : 8) : Ik ben de Em'ste en de
Laatste; en opdat niemand twijfele, of Hij hier wel in Zijn eigen
persoon en niet (misschien!) als woord voerder des Vaders
spreekt, zoo volgt onmiddelijk en onafscheidbaar het karakteristiek Zijner mensc helijke natuur: Die dood geweest is en weder
levend geworden. _ . Daarom heet Hij dan ook Zaligmaker, Ve1'losser, Heiland, een naam in het Oude Testament, in zijn enkelvoudig getal en volstrekte beteekenis, uitsluitend Goddelijk
(J es. XL VII : 4) : Onzes Verlossen naam is Hee1'e der hei1'scharen,
en (XLIII: 2) : Ik) Ik ben de Heiland, en behalve Mij is 81' geen.
En deze gemeenschap van naam en kracht tusschen den Vader
en den Zoon doen vooral ook de Zendbrieven aan TIMOTHEUS
en TITUS uitkomen, alwaar de uitdrukking Zaligmake1' (rrwrhp)
als ware het beurtelings aan den Vader en aan den Zoon wordt
,geëigend, - alwaar de uitdrukking God onze Zaligmaker eene
telkens herhaalde is, -- alwaar CHRISTUS met den stelligsten nadruk genoemd wordt: onze g1'oote God en Zaligmaker.~) - En gelijk
1) Hoofdst. 2 : 32. - Vgl. Rekenschap, bI. 30 v., waar meerdere
voorbeelden evenals in Paulus H, bI. 275.
' ) Vgl. over Titus 2: 13 Opstellen I, bI. 90 v.v.; IU, bI. 85;
Paulus 11, bI. 207 nt j Nalezing, bI. 18 v.v., in welke plaatsen Da
Costa de woorden TOf) {-l€'Ycx),OIJ El€of) y.od rrwTnpor; "Î1{-lWII 'l'lirrof) Xp{rrTof) vertaalt: • van Jezus Christus onzen grooten God en Zaligmaker)) en
de grooden voor deze vertaling uitvoerig aangeeft. In Opm., bI. 31
nt: .Niet slechts de É7r,cpcxll€irx, welke nergens aan den Vader, maar
overal aan den Zoon wordt toegeschreven. maar ook de plaatsing
naar Grieksche eigenaardigheid van de woorden El€of) lGrx/ rrwT'iJpoc; tusschen het artikel en het persoonlijk voornaamwoord ... stellen deze
overzetting thands boven allen twijfel". - Vgl. over 1 Tim. 3 : 16
Opstellen I, bI. 85 V.v. j IH, bI. 87 nt j Paulus H, bl. 209 v. j Nalezing, bI. 80.
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Bij met en evenals de Vader Zaligmake1' is, zoo is Hij ook Schepper.
Door JESUS CHRISTU is de wereld gemaakt. Tot den Zoon
wordt, met het woord van den Psalmist aan J ehova, door den
Apostel (Heb. I : 8-10) gezegd: Gij Heel' ! hebt in den beginne
de aarde geg1'ond, en de hemelen zijn werken Uwer handen.
Het slot eens zendbl'iels 'van Johannes [1 Joh. 5 : 20] ' ) heelt deze
wo01'den: Wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heelt
ons het verstand gegeven, dat wij den Wam'achtige kennen j en wij
Zijn in den Waamchtige, namelijk in Zijnen Zoon JESUS CHRISTUS.
Deze is de Wam'aclttige God en het eeuuige leven . - Maar Gij
zegt: door den Waw'achtigen God verstaan wij hie r niet den Zoon,
maar uitsluitend den Vader. 2) Het zU zoo voor een oogenblik. S)
Maar dan wordt ook de Vader het eeuuige leven genaamd! de
uitspraak is één, en de zamenhang on verbrekelijk: Deze is de
waamchtige God en het eeuwige leven. Zoo zij dan het eeuwige
leven te zijn eene eigenschap des Vaders en dus wel buiten
eenige bedenking, der waarachtige Godheid. Maar elders in denzelfden brief (1 : 2) wordt door het eeuuige leven verstaan de Zoon,
het Woord. Zoo is dan wederom van dezen kant beschouwd,
de Godheid des Vaders ook die des Zoons. Hoe zoude ook een
bloot schepsel heeten het eeuwige leven? een ander, een minder
dan God de Bron~ de Werker, het Inbegrip des eeuwigen levens
zijn, en alzoo in waarheid het eeuwige leven?"
Ook deze Schriftuurplaatsen dienen, ofschoon korter uitgewerkt,
tot staving van de waarachtige Godheid van Christus.
1) Vgl. over 1 Joh. 5 : 20 Opstellen I, bI. 94, 95 v.v., waarin Da
Costa de onbestaanbaarheid der opvatting, dat o'&róç ÉI1'TtlJ 1'-, T, À. van
den Vader zou moeten worden verstaan, vooral op drie gronden aantoont, welke zijn: de kracht van het aanwijzend voornaamwoord
o'&roç, de samenhang der apostolische rede en de samenvoeging der
beide "titelen": de waarachtige God en het eeuwige leven. - Vgl.
verder De Apostel Johannes en zijne Sch1·iften.
I) Bijv. Lin. pag. 104 s.q.: " ... Referri [sc. proDomen O~TOÇ]
autem ad Deum Patrem, debe1'e, ex oratione contexta constat, itemque
ex eo liquet, quod Johannes, qui ipsa Magistri verba, imprimis ultima
vitae mortal,is vespera proiata, adhibere amat, sine dubio hîc respexit
ipsius Jesu dictum, Joh. 17 : 3."

') Zie echter noot 1.
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B. DE VOLDOENING DOOR CHRISTUS.
Het vooropgaan der Christologie 1) in de Dogmatiek der Groninger
School heeft hierin zijn reden, dat "Gods opleiding" in Jezus
Christus haar "de hoofdzaak van het Christendom" it>. Het kenmerkende van haar richting is .het alles beheerschende gronddenkbeeld, dat in het Christendom het voornaamste is de openbaring en opleiding door God in Jezus Christus gegeven, om ons
Gode steeds gelijkvormiger te maken" of wil men "God in Jezus
Christus, en wel God in Hem ons openbarend, wat wij moeten
aanschouwen, en door Hem ons opleidend tot hetgeen wij moeten
worden". t) In de taal der Groninger School is "openbaring" een
andere naam voor opvoeding, opleiding, vorming -- woorden, die
b,j haar schering en inslag zijn - van het menschelijke in den
mensch; ze ontwikkelt de goede, sluimerende krachten en vermogens en maakt tot goede, steeds betere, volmaakte menschen.
Door Jezus is het, dat God. "de menschen heeft gevormd [de
Apostelen onmiddellijk] en nog vormt [door middel der kerk] in
het Rijk, )t welk de Zoon op aarde heeft gesticht en nog regeert". 3)
Christus is het opvoedend middel, het opvoedend ideaal. Om
dat te kunnen zijn, was de menschwording van den Zone Gods
noodig. Ter verduidelijking gebruikt de 'Groninger School de
volgende beelden. Wie kinderen wil "opheffen", moet met hen
als 't ware kind worden. Ten einde Wilden te "beschaven",
zetten de zendelingen zich in hun land neer en worden hun
volksgenoot. .Maar wat moest dan Christus zelf, om eene regtmenschelijke Gemeente te stichten, om menschen niet als menschen te vernietigen, maar ... uit hen zelve te ontwikkelen tot
kinderen Gods, die uit eigene, vrije beweging, alleen uit inzigt
in de groote, geestelijke voortreffelijkheid van het leven, 't welk
Christus hun aanbood, dit wilden aannemen? Wat moest Hij,
Gods Zoon, anders, dan zelf mensch worden?" 4)
J) Zie bI. 89 boven.
') Godgeleerden, bl. 42. Vgl. bI. 33, 85, 133 a. W.,; Lin., pag. 42
sqq. : Pareau) Initia, pag. 54.
3) Godgelee1'den, bI. 85. Vgl. bI. 42 a. w.; Lin., pag. 9, 42 sqq.,
122, 134 sq.; Initia, pag. 38, 143; Waarheid in Liefde, o. a. 1838, bI.
529; 1842, bI. 480 v .
4) Wam'heid in Liefde, 1841, bI. 87 v.
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Zoo heeft Christus door Zijn komst in deze wereld gewerkt
en werkt Hij nog op de "animos" der menschen "hac insigni
amoris significatione". Tot gelijkvormigheid aan Hem komt de
mensch verder door Christus' heilig en liefdevol leven, zooals dat in
't bijzonder is geopenbaard in :Zijn goede werken, wonderen,
uitnemende leer en onderwijzing.
Ook de dood van Christus wordt bij voorkeur uit hetzelfde
geZichtspunt beschouwd. Uit Jezus' sterven, dat relatief noodzakelijk was, is door Gods leiding heil voor den mensch voortgevloeid. De bedorven wereld kon Jezus, die "tam excellenti
vita" uitmuntte, niet verdragen, zood at zij Zijn dood begeerde.
Aan dien dood wilde Jezus zich niet onttrekken, om ook door Zijn
sterven het heil der wereld te bevorder~n. De dood van
Christus toch, "eene zaak door menschen gedaan, door Christus
geleden en door God toegelaten", heeft een krachtige uitwerking
ten gevolge, daar hij "de menschen voor hunne boosheid doet
schrikken, Jezus grootheid leert bewonderen en Gods liefde
gelooven, zood at dit sterven en herleven van Gods Zoon aan de
wereld een en schok geeft en haar eene opleiding wordt, waardoor zij langzamerhand meer sterft voor het zinnelijke, aardsche
leven . en opstaat voor het geestelijke hemelsche leven". ') De
"schok" wordt telkens hernieuwd door Jezus te prediken als
den Heiland, die door de menschen is gedood, maar door God
is opgewekt! Zoo kon en kan Zijn dood uitwerken, wat Zijn
woorden niet vermochten.
Het behoeft geen betoog, dat zulk een beschouwing over het
doel van Christus' mensch wording en over Zijn dood ingaat
tegen de leer der satisfactie. Sterk is deze leer dan ook door
de Groninger School bestreden, waarbij Anselmus het vooral
ontgelden moest, 8) terwijl van Cal vijn gezegd wordt dat hij
,in deze zaak verlegen" is geweest. 4) In hoofdzaak brengt de
1) Zie vooral Wam'heid in L iefde 1843, bI. 673 v.v. Vgl. W. in L.
1838, bI. 487 V.V.; 1841, bI. 241 V., 314 v.v.; 1842, bI. 186 v .v.; Lin.
pag. 42 sqq.; Godgelem'den, bI. 181.
2) Godgeleerden, bI. 181, Cf. Lin., pag. 43 .
3) Zie bijv. Waarheid in Liefde 1841, bI. 315; 1842, bI. 186 v.;
1843, bI. 231 V . , 752; Lin. , pag. 56, 78 sqq.; Godgeleerden, bI. 181 v.v.

4)

Wam'heid in Liefde 1842, bI. 834 V.v., 1843, bI. 232; Lin., pag. B3 sq.
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Groninger School tegen de satisfactie-leer bet volgende in. Zij is
in strijd met het wezen van God, die liefde is en uit genade, om
Zijns zelfs wil vergeeft, wat voldoening uitsl uit. Reeds onder het
O. T., dus vóor Christus' komst in het vleeseh, werden de zonden
vergeven. In de gelijkenis van den verloren zoon is van geen
voldoening sprake. Het sterven van Christus was niet volstrekt
noodzakelijk, zooals blijkt uit de gelijkenis van den wijngaardenier, die ten slotte zijn zoon zendt, niet opdat deze gedood worde,
maar in de hoop: zij zullen immers (trrwt;) mijn zoon ontzien.
Het woord moeten (oei ) in Matth. 16 : 21, Marc. 8 : 21, Luc.
9 : 22 kan alleen in zedelijken zin worden verstaan, zoodat het
moeten sterven van Christus slechts een zedelijke .noodwendigheid"
kan 7.ijn. 2) In de offeranden van ' het O. T. is het denkbeeld
van een plaatsvervangend dragen der straf niet uitgedrukt. En
waar de Schrift woorden g,· bruikt: waarin Viln verzoenen wordt
gesproken, is dit een verzoenen van den mensch met God of
een verzoenen door of van wege God.
Da Costa ziet in wat de Groninger School leert aangaande het
doel van Jezus' menschwording, slechts lijnrechte tegenspraak
en strijd met de leer van geheel de Schrift en in 't bijzonder
met die van het N. T. "Volgens die Schrift is het eindoogmerk
van Christus komst in de wereld de verzoening onzer zonden in
het bloed Zijns kruises; ... is de dood van Christus het beslissend
moment van geheel het werk der verzoening van 's menschen
doodschuld, en van zijne daaruit voortvloeiende wederbrenging
tot God; - volgens de Groningsche School is de dood van Christus slechts een zeer bijkomstig iets in het groote werk onzer
wederbrenging tot God". 8) Het staat bij Da Cos ta vast: dat de
Groninger School aan Christus' dood een onschriftuurlijke beteekenis toekent: .Het verschil kon wel niet grooter, niet
1) Zeer sterk in Waa?'heid in Liefde 1843, bI. 673 nt 4, als daar
gezegd wordt, dat zij, die beweren, dat God niet vergeeft, dan zoo
Hem genoeg gedaan worde, den Allerhoogste niet alleen stellen beneden Zijn Zoon, die zonder genoegdoening vergaf, maar ook beneden
de menschen, die hetzelfde moeten doen en ook dikwijls werkelijk doen.
2) Bijv. Waa1'h eicl in Liefde 1843, bI. 80 v.v., 721 v.v' ) 724, 749 ,
779 v.v.; Lin., pag. 146 sqq.

3)

Opmm'kingen, hL 21.
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wezenlijker! Het geldt niets minder dan den aart van het doel,
en den aart van het middel; - niets minder dan het wezen
der zonde, en het wezen der verzoening j niets minder dan de
vraag of CHRISTUS door Zijne komst 'in de wereld, leven} sterven
en opstanding alleenlijk op de menschheid heeft willen werken,
dan of Hij ook waarlijk voO?' menschen, en dat als zondaren, een
groote daad volbracht heeft, een eeuwig heil verworven' heeft,
een machtig werk van verlossing vervult" . 1)
Da Costa is overtuigd, dat de Schrift .met geheel de kracht
van haar totaal-indruk en inhoud" ontkennend staat tegenover
de atfirmatiën der Groninger School en bevestigend tegenover
haar negaWir.. De Schrift toch laat het niet bij een algemeene verkondiging, dat Christus is gekomen om het menschlijk geslacht
tot God op te leiden, maar geeft zeer bepaald aan, waarin het
terugbrengen van hen, die de Vader Hem gegeven heeft, bestaat.
De Schrift brengt Christus' komst in het vleesch in verband met
Zijn lijden voor de zonden, met de wegneming van den vloek
der wet, de vervulling van het recht der wet, de verzoening
der zonden door het dragen van haar straf in onze plaats. Zij
laat het moment van Christus' komst met het .eindoogmerk"
daarvan samenvallen en leert de verzoening van den zondaar
met God door "tusschenkomst van een heilige Zoenotferande met
bloed". Op grond van onderscheiden Schriftuurplaatsen SI) vraagt
Da Costa: • Wat anders leeren, wat anders onderstellen, herinneren, ja om zoo te zeggen ademen alle deze en dergelijke uitspraken anders, dan dat . . . grondbeginsel: daar is bij God
eene aanneming van den Heilige en Rechtvaardige in de plaats
en ten goede van onrechtvaardigen en onheiligen, zich zeIven
buigende en overgevende onder eene wet, waaronder Hij van
nature niet geplaatst was, onder eene schuld, die Hij niet begaan,
onder de gevolgen van een geschonden Majesteit, die niet Hij
beleedigd had. Liefde alleen kon het bedenken, Liefde alleen kon
het ten uitvoer brengen, Liefde alleen kan het ook doen vatten.
1) Opme1'kingen, bI. 22.

' ) Da Costa haalt aan en bespreekt:

1 Petrus 3 : 18, 24; 'Galaten

3 : 13; Rom. 8 : 3, 4; 2 Cor. 5 : 21; Hebr. 10 : 3-10; Joh. 1 : 24,
36; 1 Joh. 1 : 7; 2 Joh. 1 : 2; Openbaring.
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Maar die het tegenspreekt, spreekt hU hier wederom slechts eene
menschelijke theorie van ANSELMUS 1), of eene Goddelijke openbaring en verklaring van des Heeren geroepene en door Zijnen
Geest geleerde Apostelen tegen ?" 2)
Dat God zonder krenking Zijner rechtvaardigheid aan geen
schuldelooze "leed of last" kon opleggen tot redding van zondige
schepselen, tracht Da Costa te weerleggen door den nadruk te
leggen op het Zoonschap van Christus. Is Christus "de Zone
Gods, zelf GOd, dan heeft de Vader zonder voorbijgaan van eenig
recht tusschen schepselen onderling, de wereld zoo lief kunnen
hebben, dat Hij Zijnen eigenen Zoon overgaf; - dan heeft die
Zoon zich zeI ven kunnen geven, zich zeI ven kunnen offeren,
zonder eenige krenking, maar juist integendeel ter voldoening
en verheerlijking der Goddelijke rechtvaardigheid". S)
De bewering der Groninger Godgeleerden, dat het begrip genade het borgtochtelijk lijden van Christus uitsluit, houdt volgens Da. Costa geen steek . Dat het een niet met het ander in
tegenspraak is, betoogt h\j o. m. in bewoordingen als deze:
"Alsof dat om niet, dat uit enkele liefde tusschen God en den
mensch, onbestaanbaar ware met een verwerving voor duren
prijs (gelijk geschreven is: Gij zijt duu1' gekocht I) ten aanzien
van de handeling tusschen God en Zijnen Gezalfde? alsof eene
vrijheid, eene weldaad, die mij geschonken wordt op kosten en
om de verdifll1sten van een derde, daarom niet even waarachtig
mij kan zijn geschonken om niet met betrekking tot hetgeen ik
zeI ve daarvoor gedaan of betaald zou moeten hebben". 4)
Dat in de gelijkenissen van Christus, met name in die van
' ) In een noot verklaart Da Costa te moeten opmerken van de
Anselmus-theorie, dat zij meer in het algemeen in de hoofdzaak, dan
in den vollen samenhang en bijzonderheden de Bijbelsch-rechtzinnige
voldoeningsleer uitdrukt.
2) Opme1'7cingen, bI. 44.

S) Opmer7cingen, bI. 41 v. In Opstellen [, bI. 112 v. werkt Da Costa
de gedachte uit, dat de Zon e Gods "door Zijne menschwording één
is geworden met de menschbeid die gezondigd had" en "zich aldus
. . . in de mogelijkheid gesteld bad ... om menschen, zondige, doodschuldige menschen te vertegenwoordigen".

4) Opme1'7cingen, bI. 44 v.
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den verloren zoon, niet gesproken wordt van losprijs of voldoening, moet DEi Costa natuurlijk erkennen. Toch geeft hij
allerminst toe, dat dit iets zegt ten voordeele van het gevoelen
der Groninger School. Immers, de gelijkenissen doen slechts
een hoofdmoment uitkom en en geven slechts recht tot het derde
der vergelijking. Als men uit het stilzwijgen omtrent losprijs
of voldoening moet concludeeren tot de ontkenning van de
noodzakelijkheid en n wezenlijkheid" daarvan, zal men uit het
feit, dat in de gelijkenis van geen middelaar sprake is, moeten
besluiten tot het niet bestaan van den Middelaar. Dit laatste
durft de Groninger School toch niet beweren! Als reden voor
het stilzwijgen over deze voldoening in de gelijkenis geeft
Da Oosta op, dat Christus gedurende Zijn omwandeling vooral
getuigt van den Vader en het koninkrijk Zijns VadE'rs en Rij
Zijn eigen persoon en werk als het ware meer verborgen
houdt. Eerst dan, als alles volbracht is, verkondigen de Apostelen het kruis in al zijn volheid, "als een gebeurde zaak." 1)
Met instemming doet Da Costa een aanhaling uit een opstel
van A. des Amorie van der Roeven Jr. in De Gids. 2) Met
uit het woord ïo-w,; in de gel~jlcenis van den wijngaardenier de
mogelijkheid van Christus' komst zonder bloedstorting af te
leiden, gaat de Groninger School veel te ver, n want la-w,; staat
niet gelijk: met ons misschien, in den zin van het kan wel zijn
(het mag geschiên) ; ia-w,; drukt eene stellige of zeer waarschijnlijke
verwachting uit, even als ons immers. De plaats zou dus [veel]
te veel bewijzen". 8)
Eveneens neemt Da Costa van den referent in De Gids over,
wat deze zegt van de bewering der Groningers, dat Christus'
dood niet de causa meritoria kan zijn van de vergeving der
zonden, wijl onder het O. T. de zonden vergeven werden, zelfs
1) Opme1'kingen, bI. 45.
Lucas lI, blo 25.

Vgl.

B eschouwing van het E vangelie van

2) De Gids 1846, bI. 689 v.v. Het artikel in De Gids is overgedrukt in Abm. des Amorie van der Hoeven Jr. , P.roza en Poëzfj,
welke overdruk door mij gebruikt is. (2e druk, Leeuwarden, 1857,)
bI. 45 v.V.
3) De Gids 1846, bI. 701 nt; P1'oza en Poëzij, blo 58.
Costa aangehaald met 'w eglating van het tusschen [

J.

Door Da
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zonder offerande, zooals uit Psalm 32 zon blijken. • Tn Psalm
XXXII wordt niet gezegd, dat de vergeving zonder offer is geschonken; [eer zou men dit uit Ps. LI kunnen opmaken; schoon
ook daar tegen het uiterlijke, zinnebeeldige offer de waarachtige
geestelijke offerande wordt overgesteld, die ook bij het zinnelijke offer altijd hoofdzaak was, die ook van den christen gevorderd wordt, zal hij zich het offer van Christus moeten toeeigenen]. Ook moet hier in het oog gehouden worden, dat de
dood van Christus, in verband met de vergeving der zonden
te voren in den raad van God bepaald was; en het zou eene
zeer bekrompene opvatting wezen, geheel strijdig met de Apostolische voorstelling, wanneer men dit verband niet wilde laten
gelden vóór den dag en de ure, waarop Christus aan het kruis
den geest gaf". ')
Dan toont Da Costa aan, door een aanhaling uit hetzelfde
Gidsartikel, tot welke onschriftu urlijke conseq uen tie's de ontkenning van de noodzakelijkheid van Christus' kruisdood moet
leiden . We nemen van die aanhaling het volgende over: .Maar
toch meenen wij ook verder te mogen gaan, en blij ven vragen:
Waarom moest de Christus deze dingen lijden? Zoo men ons
wilde antwoorden: dit moeten is geen noodzakelijk moeten geweest; de kruisdood van Gods Zoon behoort tot die gebeurtenissen, welke ook niet hadden kunnen gebeuren, - dan gelooven wij, dat het Ch ristelijk bewustzijn der gemeente, al ging bij
velen het regt verstand der zaken verloren, zich ten stelligste
zou verklaren tegen zulk eene mogel ijkheidstheorie, die het ten
slotte, om consequent te zijn, van Pilatus moet laten afhangen, of het bloed van Christus vergoten zal worden tot vergeving der zonden". 2)
Leerde de Groninger School, dat in de offeranden vàn het
O.T. het denkbeeld van een plaatsverv<.wgend dragen der straf

I) D e Gids 1846, bI. 702 nt; P1"OZa en Poëzy, bl. 59.
Costa aangehaald met weglating van het tusschen [ ].

Door Da

2) D e Gids 1846, bI. 701 nt: P1"OZa en Poëzy, bI. 58.
Costa aangehaald met weglating van het tusschen [ J.

Door Da
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niet is uitgedrukt 1), Da Costa heeft het tegendeel krachtig
gehandhaafd. De aanleiding was een artikel van Rutgers van
der Loeff in Waa'rheid in Liefde over de Verzoening der zonden
door Jezus Christus. 2) De schrijver van deze verhandeling
trachtte aan te toonen, dat de N. T.ische woorden iÀ~(]"y"E(]"S-a(,
lÀa(]"p.ót;, iÀa(]"T~p(Oll alleen kunnen weergegeven worden door het
Lat. expiare of het Duitscbe sühnen, zoodat de beteekenis
propitiare, placare, versöhnen is buitengesloten. S) Dit leidde
hij af uit de woorden i~~, i~'J en Z1)El~, O. T.ische .spreekwijzen en offertermen", waaraan de N.T.ische schrijvers de
beteekenis hebben ontleend, terwijl zij uit het profane Grieksch
slechts het u;oo/'d hebben overgenomen. Daar de Hebreeuwsche
woorden, die we noemden, alleen beduiden • bedekken, wegmaken, uitwisschen, afzoenen", ligt die beteekenis evenzeer in
lÀcX(]"y"E(]";J-CX( enz.
Rij dit bewijs draagt hij zijn .offertbeorie voor,
waarin geen plaats is voor een plaatsvervangend dragen der
straf.
In het reeds door ons genoemd gescbrift 4) beoordeelt Da
Costa de verhandeling van Rutgers van der Loeff, vooral in
verband met diens "offertheorie". Da Costa geeft eerst het
gevoelen van zijn tegenstander weer, waarna hij .de redenen
der wederpartij op den voet volgt". We zullen ons aau deze
orde houden, terwijl we de .redenen der wederpartij" aanvoeren in Da Costa's bewoordingen, met verwijzing Daal' de
bladzijden in Wam'heid in Liefde, waarop Da Costa het oog
heeft.
Na positief zijn .offertheorie" te hebben ontwikkeld en alvorens
tot de bespreking van de afzonderlijke punten over te gaan, komt
71

!)

Zi~

bI. 107 boven.
2) Waa1'heid in Liefde 1843) bI. 277-345. De volledige titel is:
Verhandeling over de Verzoening der zonden door Jezus Christus,
bevattende een onderzoek naar de beteekenis en het gebruik der
woorden lÀcx(]"T"hptOll, iÀx(]"p.ót;, iÀ~(]"y"EI]';J-at in de Schriften des N. T.

3) Waarheid in Liefde 1843, bI. 283 V., geeft Van der Loeff de
beteekenis van y"aTaÀÀcXo-(]"Elll en )(.ocTocÀÀay"h weer als: vrede maken
tusschen twee partijen, die wederkeerig of slechts van eene zijde
gescheiden zijn, het Lat. reconciliare.

4) Voorlezingen O. T. lI, bI. 212 V.v. - Zie bI. 88 boven.
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Da Costa nog evel1 neer op het feit, dat de tegenpartij zijn opvat.
ting en die van zijn gelijkgezinden ' gaarne bestempelt als de
juridische opvatting van de leer der offeranden, I) "waarmee men
soms al wonderveel tegen haar meent te hebben ingebracht". Nu
is het toch niets vreemds, dat .in een zaak van Gods Wet en
Recht", bij een vraag over schuld en vègeving, rechtsbegrippen
uit het Mozaïsche wetboek en het Evangelie der genade worden
afgeleid. Trou wens, ook de tegenstanders bewegen zich op
,juridisch grondgebied", wanneer zij spreken van niet toerekenen,
zuiveren, enz. • Waarom, vraagt Da Uosta, zou dan niet een
vraagstuk, dat uiteraard juridisch-Godsdienstig is, naar rechtsbegrippen mogen worden uitgemaakt, mits uit Gods Woord
wettig afgeleid ?"
Maar Da Costa wil niet verder ingaan op • bloote benamingen" en liever het onschriftu urlijke bewijzen van de beschouwing zijner tegenstanders over de Mozaïsche offeranden.
In de eerste plaats komt de aanklacht tegen de .rechtzinnigkerkelijke opvatting" volgens Da Costa hierop neer: .Gij miskent geheel den aart der zonden vergeving zoo onder het Oude
als onder het Nieuwe Verbond, die beschouwende al eene bevrediging van God met den zondaar door tusschenkomst van
het bloedig plaat bekleed end offer, terwijl daarentegen de Schrift
nergens spreekt van een verzoend worden van God met den
mens eh, maar van een verzoend worden van den mens eh met God
(Y-OCTOCÀÀ'X'Yi)) of wel van een veI'zoenen (iÀá(]'y,.E(]'~.xI) del' zonde door
of' van wege God. - Gij miskent verder de kracht van dat
woord veI'zoening (IM.(]'f1-6t:;), niet bedenkende dat de beteekenis
van het Hebreeuwsche woord ( iP~), dat aldus in de Vertaling
der Zeventig overgezet, en vandaar in de taal des N.T. overgenomen is, te kennen geeft: bedekken. God bedekt de zonden
van den offeraar, Hij ziet ze niet meer aan; Hij rekent ze
niet toe" ')
Da Costa beweert niet, dat God met den mensch moest ver1) Zoo Waarheid in Liefde 1843, bI. 307 v.v. nt., die grootendeels
een aanhaling uit Bähr, SymboUk des Mos. Cultus bevat.
2) Voorlezingen O. T. 1I, bI. 213. - Zie W. in L. 1843, bI. 283 v.v.,
287 V., 304, 311, 313 v.v., 328 v,v.

s
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zoend worden in den zin van Y-<X'T<xÀÀcXCTCT€CT9-<Xi of dat God op eenigerlei wijze het object der verzoening kan zijn in den zin van
lÀcXCTy..ECT9-<Xi. 1)
Verzoening, die vijandschap onderstelt, is van
Gods zijde ondenkbaar, dewijl .God den zondaar geen vijand"
is. Vijandschap, niet tom'n, brengt het denkbeeld mee van een
zondige of onheilige gezindheid. God tom'nt van wege Zijn heiligheid en rechtvaardigheid tegen de zonde, niet bloot in het
afgetrokkene, maar ook tegen den zondaar. Zelfs vergeving in
den zin van bedekking of niet-toerekening, onderstelt dien toorn.
Zonder die bedekking' zou immers op de zonde straf gevolgd
zijn en zou Gods toorn zich hebben geopenbaard. Wanneer God
nu de zonde verzoent - in den zin, zooals Da Cos ta dit opvatdan brengt Bij iets teweeg, stelt Bij iets tusschenbeide, waardoor Bij, zonder krenking van .de rechtcaw'digheid, die in Zijn
wezen ligt", de zoude niet aanziet en den zondaar behoudt. Zoo is
ook naar Da Costa's opvatting verzoening bedekking. De zonde, die
gedaan is en niet ongedaan gemaakt kan worden, wordt verzoend,
dat is, bedekt, toegedekt, niet meer aanschou wd, toegerekend. !)
Nu is het evenwel de vraag, wat het zeggen wil, dat het
bedekken der zonde geschiedt door bloed. Bet antwoord der
Groninger School is: .En dat die bedekking geschiedt door bloed,
heeft eene gantsch andere beteekenis, dan u we opvatting van
de Verzoeningsleer daaraan hecht. Bet bloed toch des offerdiers beteekent niet zijn dood, maar, juist integendeel, zijn leven.
De Heere eischte een rein leven; en dit is het, wat Bern opgeI) Vóor Rutgers van der Loeft' heeft Da Costa reeds op het onder·
scheid tussehen Y-<XT<xÀÀ . en lÀ",CTY-. gewezen, dat in de Staten-Vertaling
niet uitkomt. Zie Opstellen I, bl. 109 V.v.,. waarin op bI. 110 v.:
~ Waar de Schrift het eerste ('S menschen wederbrenging tot, of verzoening met God) bedoelt, daar bezigt zij zonder uitzondering een
woord van meer dagelijksche beteekenis (Y...?CT"'ÀÀ.); terwijl daarentegen
een ander van hooger, plechtiger, en om zoo te zeggen priesterlijker
beteekenis liÀ"'CTY-. ) op andere plaatsen gebruikt, de bevrediging van
den Goddelijken toorn, de voldoening aan de Goddelijke gerechtigheid
te kennen geeft j eene verzoening derhalve ook van de zijde Gods".
- Zie verder Opstellen I, bI. 235 j IJ bl. 91 v.v.; 220 v.; Paulus II,
bI. 285 v .v.

I) VOO1'lezingen O. T. II, bI. 215 v. (De cursiveering is gedeeltelijk
van mij ).
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dragen wordt in het bloed van een rein offer. De offeraar, door
zijne handen op het offerdier te leggen zich met hetzei ve in
gemeenschap stellende, geeft te kennen, (dat h\j zijn vorig zondig leven overgeeft in den dood?) dat hij zijn ziel, zijn leven
voortaan wil wijden aan den Beer.
Deze beteekenis van het bloed des offerdiers, dat namelijk niet
op dood, maar juist integendeel op leven in zijne overgave voor
God gezien wordt, blijkt vooral daardoor . . ., dat het geen de
verzoening eigenlijk uitmaakt geenszins is de slachting van het
dier of het storten van zijn bloed, maar de inb1'enging van dat
bloed in het heiligdom. Na het slachten en dooden begon eerst
het Goddelijk werk der verzoening (bedekking).
In dat alles (dus besluit men) ligt dus geenszins het denkbeeld
van plaatsbekleedend stmtdmgen uitgedrukt, maar alleenlijk dat
van eene algeheele toewijding des levens aan den Heer; - en,
voor zoo ver ook in den dood van het offerdier het plaatsbekleedende beaamd wordt, zoo is ook aldus aan geen symbolische
overneming van schuld en straf, maar wel aan eene symbolische dooding van het zondige Ik des zondaars te denken.
De gevolgtrekking met betrekking tot de kracht van Christus
dood als offerande voor de zonden, blijkt van zelve. Evenmin
als het symbolische offer op een plaatsbekleedend straftijden zag,
even min heeft ook Christus voor den zondaar plaatsbekleedend
de zondestraf des doods geleden, en ons door dien weg van den
toorn Gods gered" . I)
De allesbeheerschende vraag is voor Da Costa deze, of het
bloed van een rein offerdier, onder de symbolische bedeeling
van het O. T., wordt vergoten en in Gods heiligdom ingebracht
als symbool van een nieuw leven 2), of als symbool van den
1) Voo1'lezingen O.T . lI, bI. 213 v.v. 301 V.V., 304, 307, 321 v.v.

Zie W. in L . 1843, bI. 296

V.,

2) :Met instemming haalt Da Costa aan wat Kurtz, Moza'Î8ches Opfe1',
s. 51 opmerkt bij een ~gelijksoortige wegredeneering van het denkbeeld van verzoening door voldoening", n.l. dit : nSonderbar! Was
man doch nicht Alles aus dem alten Testament herauslesen kann :
die Einen ärgern sieh über den nzornigen JudenGott", der nur durch
Blut zu besänftigen ist, die Andern finden darin einen liebenden Vater,
der ohne Weitel'es vergibt".
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verdienden, maar door een ander gedragen ·stmtdood. Op de
volgende gronden wijst Da Costa het gevoelen af, dat het bloed
zinnebeeld van een nieuw leven, of het symbool des doods van
het zondig ik zou zijn. , Men verplaatst · zich bij zulk een verklaring geheel "buiten de grenzen van het grondgebied des
O. T."; men schrijft aan de oude bedeeling het "symboliseeren
van een denkbeeld" toe, dat zich eerst onder de nieuwe bedeeling
belichaamde, althans in dien vorm: het dooden van den ouden
mensch, het opwekken van den nieuwen ' (Rom. 6 : 1 - 6).
Het O. T. kent wel een vernieuwing van hart en van leven,
maar de "vorm, waarin dat denkbeeld toen nog werd uitgedrukt," is de besnijdenis van het hart, waarvan de besnijdenis
van den voorhuid "afbeelding en voorschrift" was (Gen. 17 : 10).
Eerst na de komst en den dood van Christus kon bekeering en
hartvernieuwing door het denkbeeld van den dood van des
zondaars eigen Ik worden uitgedrukt.
Met de "gronddenkbeelden van geheel de O. T ische geschiedenis en profetische Schrift" stemt juist overeen de beteekenis,
die de zgn. juridische opvatting aan het bloed des offerdiers
hecht, nl. het afschadu wen van een • plaats bekleed end doodslijden". In het O. T. ontmoeten we het denkbeeld van overdraging van schuld, straf en dood op meer dan éen w\jze .altijd
uit het groote grondbeginsel niet van plaatsbekleeding in den zin
van bloote vertegenwoordiging, maar van in de plaats stelling".')
Ook leidt het ,denkbeeld" der Groninger Godgeleerden tot
ongerijmdheid. Indieu in de offertaal van het O. T. bloed geen
dood, maar leven afbeeldt,. moet ook in het N. T. het bloed van
Christus Zijn Zeven en niet Zijn dood zijn. Maar het is niet
mogelijk de plaatsen, die van het bloed van Christus spreken,
in dien zin te verstaan. Dan is het bloed van Christus, ' t welk
I) Da Costa haalt als voorbeelden aan Gen. 22 : 2 (de ram, die in
de plaats van Izaäk wordt geofferd, wat niet een volgend rein leven
van J. kon afbeelden , maar den dood, waaraan hij ontkomen was) en
Deut. 21 : 1 - 8 (" Wie zal hier zonder de stuitendste ongerijmdheid
aan het zinnebeeld van een nieuw, rein leven kunnen denken, en niet
veeleer moeten erkennen, dat het geslachte dier de plaats bekleedt,
de schuld (symbolisch) overneemt, den dood ondergaat, die door den
onbekenden doodslagel' verdiend, zoo lang deze ongestraft bleef, een
schuld en ban bracht over stad en land ?").

117

van alle zonden r einigt, niet meer zijn »bloediD'e kruisdood",
maar vertegen woordigt het Zijn heilig leven: is Christus niet,
zooals de Schrift zegt, ter verzoening onzer zonden gestorven,
maar heeft Hij daarvoor geleefd. Wil men aan het leven van
Christus in den hemel die verzoening toeschrijven, zoo komt
men met de Schrift in strijd, welke Zijn zitten aan de rechterhand des Vaders voorstelt als een gevolg van de teweeggebrachte reinigmaking onzer zOllden (Hebr. 1 : 3).
Da Cos ta. is het eens met de Groninger School, als deze "het
reine offerdier een symbool van Christus" noemt, doch meent
nu, dat dit gevoelen haar opvatting van de offeranden, en in
verband hiermee, van den dood van Christus weerspreekt.
Immers, indien het bloed van het offerdier een symbool van
leven was, zoo moest men noodwendig dool' het bloed van
Christus verstaan .Of Zijn eigen rein leven, wat strijdt tegen
alle verstaan baar taalgebruik en gezond verstand, Of de vertegenwoordiging yan een nieuw rein leven des in Hem geloovenden" . Zoo zou Christus en Zijn bloed zijn hetgeen bet
O.T.ische offerdier was: een symbool, een teeken, en werd de
offerdienst sym bool van een symbool!
lVIet de .j uridische opvatting" is niet in strijd, dat het bloed
van het offer ter verzoening niet slechts moest worden gestort,
maar in het heiligdom ingebracht. I) Wel zou zonder deze
.inbrenging" er geen offerande, maar. bloote slachting" van het
dier zijn geweest, doch • volgt hieruit, dat het verzoenende niet
zoude liggen in de bloeds- (of ziels-) uitst01'ting, maar alleen in
de bloeds- of ziels-heiliging?" In Hebr. 9 : 2~ wordt uitdrukkelijk verklaard, dat zonder bloedstorting ( xwpit; O'. if.tO'.T€X:XU(jw.t; )
geen vergeving geschiedt. .Het inbrengen des bloeds in het
heiligdom is de aanbieding aan God van de in den dood uitgestorte ziel, - het zelve, dat (en omdat) het gestort werd, bedekt,
dat is, verzoent de zonde".
Tegen de .juridische opvatting" pleit evenmin, dat onder het
O. T. de overheid, dus God zelf, de overtreding van de .hooge
zedelijke geboden" (doodslag enz.) niet verschoonde, maar strafte.
Het lag volgens Da Costa in het symbolische van die bedeeling

I)

Waa1'heid in Liefde 1843, bI. 296, 307 ut.
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en haar offers, dat de zonden, die verzoend werden door het
bloed van dieren, alleen of voor het meest betrekking hadden
op een uitwendige, legale, en geenszins op een inwendige, zedelijke of geestelijke heiligheid of reinheid. Overtredingen tegen
"Gods voor alle tijden en volken geldend gebod tot wezenlijke
zielsreinheid," konden naar Hebr. 9 : 23 slechts door een betere
offerande werden verzoend.
De conclusie van Da Costa wijkt geheel af van wat door
Rutgers van der Loeff en we mogen zeggen van wat door de
Groninger School in het algemeen werd geleerd. Uit zijn betoog leidt Da Costa af: "Zoo is dan werkelijk naar het Mozaïsche
Wetgebod verzoening de afwending van Gods toorn, dat is van
Zijne buiten die verzoening straf dreigende, straf eischende
Zoo is verzoening afwending van straf en
Rechtvaardigheid.
toorn, omdat zij bedekking, toedekking, en alzoo niet-toe1'ekening
der overtreding is. Maar zoo geschiedt die bedekking, die toedekking door niets anders dan door bloed, om dat in het bloed
de ziel is, om dat die ziel opgevorderd was ter straf, en er in
Gods harmhartigheid, met Goddelijk Recht vereenigd, eene in
de plaats stelling van de eene ziel voor de andere, van den
schuldelooze voor den schuldige, denkbaar was, geopenbaard
werd, gegeven is. De offerande des Ouden Testaments is het
symbool, - CHRISTUS, het ylekkelooze offer des eeuwigen Testaments, is de wam'heid en wezenlijkheid dier plaatsbekleeding, dier
overneming, dier voldoening". 1)
G. HET GEZAG DER H. SCHRIFT.
De Groninger School handhaafde de integriteit, echtheid en
historische geloofwaardigheid der H. 8chrift. Tegenover een
kritiek als van Strauss en de Tubinger School stelde zij zich onomwonden, en zij heeft - het zij hier ter loops gezegd - haar
woord van lof niet onthouden aan Da Costa's apologetischen
arbeid. Toch verraadt zij het zwevende, het zwakke van haar
standpunt reeds door haar uitspraak, dat al had de kritiek ook
gelijk - wat ten stelligste door haar ontkend wordt - deze toch
niets zou hebben gewonnen, al vielen zelfs onderscheiden Bijbel-

J)

Voorlezingen O.T. 1I, bI. 222.
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boeken weg. Immers, daarmee valt Christus niet, die leefde en
leeft, werkte en werkt. Christus en zijn werk blijft.
De Bijbel is haar een verzameling van die heilige Schriften,
waarin we Gods Woord • rein en on vervalscht" kunnen vinden.
Zij maakt onderscheid tusschen den Bijbel en Gods Woord,
terwijl de .Christelijke kern" van den Bijbel het Evangelie is,
in het O. T. voorbereid en afgeschadu wd, in het N.T. volkomen
meegedeeld, en waaruit alleen bewijzen mogen worden aangehaald voor de Christelijke waarheid. Voor de kennis van Jezus
zijn de fontes praecipui sive primttrii de schriften van het N.T.
(Evangelia, Apostolorum Epistolae en Acta Apostolorum ), terwijl
als fon tes secundarii in aanmerking komen de traditio ecclesiae
historica, de testimonia Christianorum, beneve ns de diplomata
en documenta betreffende de kerkgeschiedenis. Tot deze fontes
secundarii rekent zij ook de boeken van het O.T., die de voorzeggingen bevatten aangaande den Messias en de "betere tijden",
die door Hem zullen aanbreken.
De Groninger School, die beweert zich aan het gevoelen der
oudste kerk na het tijdvak der Apostelen aan te sluiten, kent
de theopneustie niet zoo zeer aan de schriften dan wel aan de
schrijvers zelf toe en dat niet alleen aan de Profeten en
Apostelen, maar ook aan hun leerlingen en de latere voortreffelijke kerkleeraars. De onfeilbaarheid der Apostelen maakt
plaats voor feilloosheid. Het eerste is haar een dogmatisch
begrip, waarbij a priori vaststaat, dat de Apostelen niet konden
dwalen. De Groninger School acht vergissingen en dwalingen
op zich zelf mogelijk; a posteriori kan worden besloten, dat de
schrijvers zonder feilen of wel feilloos zijn geweest. Dan
maakt zij onderscheid tusschen de leer van Jezus en die van
de schrijvers van het N.T., welke onderscheiding leiden moet
tot een poging om te bepalen, wat als de leer van Jezus en
wat als de leer of opvatting van de schrijvers moet worden
aangemerkt. I)
Da Costa is van oordeel, dat de Groninger School, door zich

1) Lin., pag. 188 sqq., 212 sq.; Godgeleerden, bI. 59 V.v., 142 v.v.,
192 v.v.; w.. in L. in onderscheiden artikelen.
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in haar Schriftleer voort te bewegen op dezen eenmaal ingeslagen
weg, komt tot een, zoo al niet opzettelijk bedoelde, toch ,noodzakelijke ondermijning van alle objectiviteit". 1) Vooral bij dit
punt, waar Da Costa het bewUs tracht te leveren, dat de
Groninger School het objectief gezag der Schrift prijsgeeft,
wenschen we hem in zijn redeneering te volgen.
In het eerste deel van zijn Vom·lezingen N.T. speekt Da Costa
de stelling uit, dat wij Jezus noch in daden, noch in woorden,
historisch anders kennen dan middellijk door Zijn Apostelen en
Evangelisten en zegt hij, dat .de mi kenning van den H. Geest
én in de Apostelen én in de Schriften, het gTondgebrek is bij
die richting onzer hedendaagsche Theologie, welke de leer van
CHRISTUS van die de)' Schrijvers des Nieu wen Testaments onderneem t te scheiden en te schiften". 2) Laat Da Costa in het
eerste deel het bij deze algemeene aanduiding, in het tweede
verklaart hij, bij de doo ons aangehaalde woorden het oog te
hebben gehad op de Groninger School en werkt hij uit, hoe
zulk een onderscheiding "onnut" en bedriegelijk is. • Onnut,
omdat Hij, die tot de Apostelen gezegd heeft: Wie U hom·t, die
hoort Mij, - die beloofd heeft, dat zij zouden leeren en preken
niet uit zichzei ve, maar door den Geest des Vade1·s, den Geest
van CHRI TUS (den H. Geest) in hen, - daardoor zelve de allervolkomendste éénheid tusschen Zijne leer en die der Apostelen
heeft gewaarborgd. Maar ook bedriegelijk, omdat zij eene andere
verhouding tusschen het Woord van CHRISTUS en de ~chriften
Zijner getuigen onderstelt, dan die werkelijk is. Deze Schriften
toch bevatten geene onderwijzingen, aan die van JESUS zeI ven
toegevoegd, maar zij zijn de authentieke verklaring, de van God
gegevene ontwikkeling van hetgeen JESUS CHRISTUS mondeling
en door de daad van Zijn leven, sterven en herleven heeft
geleerd". 3)
Da Costa vergelijkt het woord en den persoon van Jezus bij
het licht, dat kleurloos is en de voorstellingen van de Apostelen

1) Opmerkingen, blo 52.
Voo1·lezingen N.T. I, blo 389. Vgl.
blo 87 v.
3) Voorlezingen N.T. lI, bI. 538.
')

Á.

w. bI. 333v. en Paulus I,

121

en de
.T.ische schrijvers bij de kleuren. Te onderscheiden
tusschen de leer van Jezus en die van de N.T.ische schrijvers
zou zijn, alsof men onderscheid wilde maken tusschen de kleur
van het licht en de kleuren van de voorwerpen, door dat licht
bestraald. "Het verspreide en door de voorwerpen onderscheidenlijk ontvangen en teruggekaatst licht, maakt het onderscheid
der kleuren; de hereeniging der kleuren brengt terug' tot de
ééne onverdeelde en zuivere lichtstraal;'. I)
Wat alleen kan en mag is dit. Gelijk er vier onderscheiden
wijzen zijn, waarop de eerste vier schrijvers van het r.T. van
hetzelfde leven en denzelfden persoon van Jezus getuigenis
geven, .even zoo zal men zeer wel de onderscheidene zijden
mogen en kunnen bestemmen, van welke elk der Apostelen ook
de Leer van Jezus heeft doen uitkomen", 2) - wat geheel iets
and ers is dan een schiften tusschen de leer des H.eeren en die
der Apostelen, doch alleen ,eene, ook hier altijd harmoniëerende,
verscheidenheid tusschen de onderscheidene Apostelen".
:\lag men dus geen verschil maken tusschen de leer van
Christus en van Zijn Apostelen, ook de onderscheiding van
Gods Woord en H. Schrift is niet goed te keuren en doet tekort
aan het gezag der H. Schrift. Da Costa herleidt de argumenten,
die de Groninger School voor deze onderscheiding aan voert, tot
een drietal, welke hij als het oppervlakkig-populaire, het fijnmystieke en het stout-wetenschappelijke karakteriseert en aan zijn
kritiek onderwerpt.
Met het oppervlakkig-populaire argument bedoelt hij een
redeneering als deze: "Indien de Schrift, zooals zij daar ligt,
Gods Woord was, dan zouden ook vele woorden van goddeloozen, als Ca1n, Saul, Achab, Nebucadnezar, enz. voor Gods

I) Volgens Da Costa vervalt hiermee de opmerking van Waarheid
in Liefde 1842, bI. 572, dat "indien de persoon en het leven van Jezus

veel te groot en te veelzijdig was, dan dat een der Evangelisten dien
geheel zoude hebben kunnen wedergeven, nog veel meer de
voorstellingen en begrippen, en dus de leer der Apostelen en andere
Schrijvers des Nieuwen Testaments van die van Jezus moeten onderscheiden worden, als verreweg de verhevenste en rijkste tevens".
i) Vom'lezingen N. T. II, bI. 451. Vgl. Opstellen IV, bI. 9.
r~jkdom
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Woord moeten gelden, dewijl ook dezen in de chrift zijn
opgenomen!" I)
Kort slechts staat Da Costa stil bij deze bewijsvoering, waarvan hij zegt, dat men bij dergelijke redenen twijfelt of men
droomt of waakt en of ,zulke dingen" als spot of als ernst moet
worden opgevat. Hij stelt eenige vragen, die hierop neerkomen.
Mag een geheel geschiedboek niet het werk van den schrijver
genoemd worden, indien deze in zijn verhaal de woorden van
een zijner handelende personen opneemt? Als Jezus in de Bergrede
verbiedt tot den broeder te zeggen: dwaas! is die rede dan niet
meer in haar geheel een woord van Jezus, wijl daarin het scheldwoord dwaas is vermeld? Kan het werk van een leeraar of
hoogleeraar niet meer zijn werk heeten of als zoodanig worden
beschouwd, omdat er aanhalingen in voorkomen, die hij overneemt als zijn eigen gevoelen of opneemt ter afkeuring en
tegenspraak?
Is het redelijk, wanneer men beweert, dat
degenen, die de geschriften van Jesaja en Paulus voor het
beschreven Woord van God houden, ook de woorden, welke
deze schrijvers, wijl door goddeloozen gesproken, afkeu,ren en
ten toon stellen, als een gebod van God moeten erkennen? i)
Het tweede argument is het mystieke. Da Costa b,eeft het
oog op de uitspraak van Hofstede de Groot: , Hoewel ik die
[Evangelische] verhalen voor geschiedkundig zeker houde, ik
zeg het luide: Het Christendom hangt niet van de Evangeliën
af; het is eene daadzaak, die eenmaal bestond vóór er Evangeliën beschreven waren, ' ) die bleef bestaan, ook toen men de
Evangeliën niet las. ") Het Christendom is nu bovenal deze
1) Da Costa haalt d e bewoordingen van dit argument aan uit het
Volkslee7'boek van Rutgers van der Loeft'.

2)

Opmerkingen, bI. 53 v.

3) In een noot stelt Da Costa hierbij de vraag: ,Maar die wij
toch zonder die Evangeliën of in het geheel niet of niet zuiver zouden
weten een daadzaak te zijn?"
4) Da Costa maakt in een noot hierbij de opmerking ' ,En daardoor dan ook in die zee van legenden en menschelijke verdichtselen
viel, die het Christendom in de P auselijke Kerk onkenbaar gemaakt
bebben I"
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daadzaak, dat de Christelijke Kerk bestaat, ... en die Kerk
was en is het belangrijkste verschijnsel, 't welk de menschheid
ooit zag." 1) . In zulk een uitspraak ziet Da Costa een gedachte
uitgesproken, die niet veel verschilt van de richting welke het
inwendige woord stelt boven de Schrift en aan haar gezag te
kort doet. In verband met die uitspraak en de daarin opgesloten gedachte, verklaart Da Costa nu ook de lofspraak der
Groningers te verstaan, dat Christus Zijn gemeente niet door een
gezaghebbend Boek, maar door Zijn eigen voortdurend leven en
voortdurende regeering in den hemel bestiert en geleidt. "Alsof
het niet volkomen harmonisch te zamen gaat, èn dat , CHlUSTUS
in den hemel leeft en regeert en Zijne gemeente leidt en
bewaart: èn dat Hij daartoe als hoofdmiddel bet door Zijne
dienstknechten en gemachtigden (Die u hoort, hoort Mij) beschrevene Woord gebruikt. . .. Het geheele Groningsche denkbeeld
(om de zaak bij haren naam te noemen) is inderdaad niet
anders dan geestdrij verij in beginsel.
Hoe! omdat JESUS
CHRISTUS regeert over Zijne gemeente en werkt op het binnenste
des harten, daarom zal het op het geschrevene Woord, dat
van Hem zei ven levend en eeuwigblijvend uitging, minder als
op ee e hoofdzaak aankomen? Is het niet, alsof men zeide:
God is almachtig en kan mij dus wel in staat stellen te zien.
al had ik geene oogen, derhalve komt het op de waarneming
der dingen door oogen eigenlijk zoozeer niet aan?" 2) Gelijk
te verwachten is, stemt Da Costa volmondig toe, dat kennis van
dat Woord, zonder "ondervinding in hart en leven", niet baat
en geen kennis of toestemming, zonder "door den Geest in den
geest te zijn geleerd" voor geloof mag worden gehouden. Maar
wat de Geest inwendig leert, is dan ook volkomen in overeenstemming met wat het Woord uitwendig voorhoudt en tot
1) Het citaat van Da Costa is te vinden in Waa1'heid in Liefde)
1847, bI. 99. In een noot bij den slotzin zegt hij nog· "Wederom
een woord, dat eene pensée intime der Groningsche School open baart:
de Christelijke Kerk ... . aan het hoofd gesteld in plaats van den
Persoon van JESUS CHRISTUS. Het is in den grond niet anders dan
het Roomsche: Ubi Ecclesia) ibi CMistus) in plaats van bet Bijbelsch.
Protestantsehe: Ubi CMistus, ibi Ecclesia".
2) Opmerkingen) bl. 55.
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verstand en geweten brengt. De Schrift is proef- en toetssteen;
voor alles dient de objectieve waarheid vast te staan, die God
in de Schrift heeft uitgedrukt. Wie dit ook .maar eenigermate
loslaat, opent de deur voor subjectieve opvattingen en ondervindingen .
Het derde argument noemt Dà Costa het wetenschappelUke.
Hij verwijst hierbij naar de uiteenzetting in Lineamenta § 75-80 I),
waarin Z.i. het • karakteristiek-onderscheiden de, het essentieelbijzondere" van de Sehriften van het N. T. wordt miskend door
de leer der Groninger School over de fontes primarii, de fontes
secundarii en de theopneustie. 2)
Da Costa trekt de consequentie's van deze dwaalleeringen.
Uit de beweringen der Groninger School volgt, dat de Schriften
van Apostelen en Evangelisten wel in hooge re mate, maar niet
met uitsluiting van andere geschriften door den H. Geest zijn
ingegeven. Doch daarmee valt ook weg het beslissend gezag
van de canonieke boeken. Da Costa gaat nog verder. Als de
ngave" des H. Geestes .algemeen" wordt gesteld, is ze eigenlijk .doelloos gemaakt." .Gedaan is het met het Protestantsch
beginsel van de Schrift als de eenige kenbron en rechter omtrent alle vragen en leeringen der Christelijke Godsdienst; te
niet gedàan is het denkbeeld eener van alle andere menschelijke
schriften essentiëel onderscheidene en als zoodanig beslissende .
Heilige Schrift; en daar blijft niet anders over, om consequent
- te zijn, dan zich te werpen in de armen van de Roomsche .
objectiviteit, .. , of in die van het volstrekte subjectivismus,
hetwelk een iegelijk vrijheid in zijne conscientie geeft,. om van
de waarheden en van geheel de Christelijke Godsdienst te denken, te leeren en te maken wat hij wil, mits hij maar een
vroomen zin hebbe, en een gemoedelijk mensch zij; met andere
woorden: de keuze tusschen despotismus en anarchie". 3)

I) In
Da Costa
bedoelen
Haarlem,

den derden druk § 79 - 84, pag. 188 sqq. - Ook spreek.t
nog van een verhandeling van Prof. Stuftken.
Hij zal
J. H. Stuffken, Ve1'handeling ove1' de Kel'kelijke Ove1'leve1'ing,
1840.

2) Zie boven bI. 119.
S) Opme1'kingen, bI. 57.
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. Willekeu rig noemt Da Costa de bewering dat de theopneusti'e
niet een eigenschap van de Schrift, maar van de schrijvers is
en in het wezen der zaak ook andere schrijvers haar deelachtig zUn geweest Paulus toch zegt van de SCh1'itt, dat ze
;Tt:Ó'lrIl~lJrTTOt; is. I) Dat Paulus dit zegt van het 0 T. en - waarop
de Groninger School zich gaarne beroept - de oudste Kerk
alleen aan de • verzameling van het 0, T. dat absoluut karakter
van ingegeven, met goddelijk gezag toegeruste schriften" heeft
toegekend, sluit volstrekt niet de theopneustie van het N. T.
uit Als het N, T. van het 0. T. verklaart, dat deze ;ToI)'lrIlElJrTTOt;
is, moet naar de wet der analogie hetzelfde gelden van het N. T.
Immers, de Schriften van het N. T. zijn een • voortzetting, een
uitvloeisel, een verlenging" van die van het 0. T., zoodat toch
niet te denken valt, dat aan het schriftelijk getuigenis van Jezus
en Zijn Apostelen minder gezag zou toekomen dan aan het ge·
tuigenis van Mozes en de profeten. 2)
Het beroep der Groninger Godgeleerd en op de Kerk na de
eeuw der Apostelen toont duidelijk welke uitkomsten men verkrijgt, als men over den aard en het gezag der Schrift} die met
volle genoegzaamheid van zich zelf gp-tuigt, niet de Schrift zelf
raadpleegt} maar zich wendt tot .die zwakke, on volmaakte en
als tot den staat der kindschheid wederkeerende eerste opvolgers der Apostelen". Juist de voortbrengselen van die eeuw
bewijzen den grooten afstand, of liever de 11 volstrekt on vergelijkbaarheid tusschen Apostolisch en patristisch, gemoedel~ik en
ingegeven, bloot menschelijk en Goddelijk mensch elijk". Da
Costa wenscht niet te rade te gaan met de • uitspraken, begrippen of vooroordeelen van kerkvade rs" om te weten, wat God
ons in de Schrift schonk, maar met de chrift zelf. Hij wil zich
houden aan het zuiver Prote tantsch beginsel. S)
Hoe was de houding der Groninger School tegenover de kritiek
van Da Cos ta ? Zie daar een vraag, die we thans, aan het einde
1) 2 Tim. 3 : 16. 2 Tim. 3 : 15 op.

2) Opmerkingen} bI. 58.
Opme?'kingen, bI. 59.

S)

Foutief geeft Da Costa Opme?'kingen, bI. 58
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van dit hoofdstuk, wenschen te beantwoorden. Onder de leuze,
dat zij niet afbrak en verstoorde, maar opbou wde en bevestigde
en dat haar geschriften geen polemische strekking hadden, ging
de Groninger School haar gang, zonder zich veel te storen aan
ingebrachte bezwaren.
De taktiek van ignoreeren werd ook op Da Costa toegepast.
Jaren aaneen liet men zijn bedenkingen nagenoeg zonder tegenspraak. 1) En dat deden dezelfden, die Groen van Prinsterer e.a.
er een verwijt van maakten den strijd over te brengen op kerkrechtelijk gebied ' ) en niet te strijden met wetenschappelijke wapenen.
Da Costa da.a.rentegen wilde zich zelfs niet op de Confessie, maar
alleen op de H. Schrift beroepen. Hij had daarom, naar hij
meende, van zijn tegenstanders iets anders mogen verwachten.
Da Costa's openlijke uitdaging, dat men hem .met alle middelen,
die gezonde spraak- en uitlegkunde, gezonde eritiek, gezond verstand, van wederzijde mag aanbieden" S) zou weerstaan, werd
niet aangenomen. Men verklaarde den handschoen, door Da
Costa toegeworpen, niet te zullen opnemen, doch te blijven bij
de thetische blootlegging der waarheid; de tijd werd te kostbaar geacht om dien te verspillen met .polemische weerlegging."
Evenwel had men de goedheid Da Costa niet de vrijheid te betwisten telkens zijn gevoelen openbaar te maken t 4)
Eindelijk werd echter het stilzwijgen verbroken. In 1848
publiceerde Hofstede de Groot De Berigten omt1'ent het onderscheidend km'akte?' der Groningsche Godgeleel'de School van M1·. 1. Da
Gosta toegelicht. 6) Maar ook dit geschrift geeft niet wat ver1) Over de korte opmerkingen, gemaakt in

Waa1'heid en Liefde

1842 zie bI. 96 boven.
t)

Zie bI. 87 boven.

I) Rekenschap, bI. 32. Streng heeft Da Costa dit ignoreeren
afgekeurd; zie Rekenschap, bI. 20, 33, 42; Voo1'lezingen N.T. I, bI. 538 ;
Opme1'kingen, bL 3 V.v., 9., Brieven van Da Costa I, bL 144. - Na de
uitgave van Rekenschap verscheen tegen Da Costa Antwo01'd aan
Mr. I. Da Costa, Leiden 1843, dat bleek geschreven te zijn door den
toenmaligen student en den la teren Prof. Op zoom er.

4)

Waa1'heid in Liefde 1843, bI. 9!:l3 v.

ö) Te Groningen bij C. M. van Bolhuis Hoitsema - Voortaan aangehaald als B e1'igten.
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wacht mocht worden. Uitdrukkelijk zegt Hofstede de Groot
getrou w te zullen blij ven aan zijn beginsel niet te polemiseeren,
zoodat hij zooveel mogelijk Da Costa's beoordeelingen en ' zienswijze in het midden zal la.ten. Hij zou ook nu gezwegen hebben, indien Da Costa zijn artikelen in de Vereen'iging niet afzonderlijk had uitgegeven. Aangezien het groote publiek er thans
kennis mee zal maken, wenscbt hij de berichten toe te lichten
en hun onjuistheid aan te wijzen. 1) Welk hoog standpunt
verraadt het, als men ais hoofdreden van zijn zwijgen durft op
te geven: "Hoe groot zijne [Da Costa's] verdiensten in andere
opzigten mogen zijn, als Godgeleerde en bijzonder als Bijbeluitlegger is ons zijn toon veel te aanmatigend en zijne kunde veel
te gering, dan dat wij onzen kostelijken tijd aan wederleg·
gingen van hem zouden verspillen". Gaarne had Hofstede de
Groot Da Costa willen h elpen, zoo deze zich tot hem gewend
had .met de leergierigheid van een mensch, die gaarne beter onderrigt wilde worden". 2)
BU het eerste punt - de Godheid van Christus - is telkens /
de conclusie, dat Da Costa nog op het J oodsche standpunt staat, 8)
waarnaar Hofstede de Groot en .de overige denkende Cbristenen" niet terug willen. Voor de juistbeid van zijn opvatting
beroept Hofstede zich liever op de kerkvader vóor Nicéa. Als Da
Costa zijn gevoelen grondt op de woorden van Tbomas en Paulus,
gaat hij ter schole bij de Apostelen als ~ en plaatst zich I
dan op het Joodsehe standpunt
Thomas .de Israëliet" en '
Paulus, .de Pharizeërszoon", leefden in de denkbeelden van
hun volk en daarom spraken zij, gelijk zij deden!
Van meer gewicht dan d6rgelijke argumenten is de beschuldiging van Hofstede de Groot, dat Da Costa tot bet patripassianisme overhelt. Volgens hem toch is de zienswijze van Da Costa
gelijk aan die van .zulken die zeiden, dat de Zoon God zelf
en dus ook de Vader was, en daarom, bleven zij zich gelijk, er
toe moesten komen, dat ook de Vader had geleden". ') Hofstede
I) B erigten, bl. 5
2)

•

"

V.,

8, 25 v., 65.

bl. 64.

bI. 17, 21, 24 v.
bI. 22.
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de Groot he'e ft het oog op zulke uitdrukkingen, als waarin Da Costa
zegt, dat het God zelf is, die in het menschelijk vleesch is verschenen; dat hij Jezus naar Zijn hoogere natuur belijdt als den Jehova
J.sl'aëls en w~tarin Da Costa spreekt van de mensch wording van
Jehova zoo wel als van de menschwording v'a n God. I) - Zulke
uitdrukkingen konden, afgedacht van Da Costa's bedoeling, aan
leiding tot misverstand geven, maar men gaat te ver, door Da
Costa de gevolgtrekking te laten maken, dat de Zoon dtts ook
de Vader is. Da Costa heeft tegenover de Groninger School
juist staande gehouden, dat de benamingen van God en Vader
niet een en het zelfde zijn, 2) doch verdedigt tevens de wezenseenheid van den Vader en den Zoon. Men mag zijn uitdrukkingen niet pressen; men moet rekening houden met het doel,
dat hij er mee beoogt. Da Costa wil te kennen geven, dat de
uitspraken in het O. T. aangaande Jehova, op sommige plaatsen
in het N. T. worden ,gezegd van Jesûs, toegeëigend aan Jesus,
uitgeroepen van J esus" (KUPIOt;) , zoodat daaruit volgt ,de wezenlijkste en volstrektste gemeenschap van J esus Christus aan den
driemaal heiligen en buiten Zijn wezen onmededeelbaren Jehova's naam". 3) De Zone GodS is hetzelfde wezen als de Vader
deelachtig, zonder dat Hij .dus ook de Vader" is. Om de Godheid van Christus zoo sterk mogelijk te handhaven, bedient Da
Costa zich van de genoemde uitdrukkingen; toch blijft het de
vraag, of Da Costa hetzelfde gevoelen niet had kunnen uitdrukken in bewoordingen, die alle misverstand bij de Groningers
uitsloten. Hij zou de beschuldiging van Hofstede de Groot hebben ontgaan, indien hij er den nadruk op had laten vallen, dat
het de persoon des Zoons is, die in de volheid des tijds de
menschelijke natuur heeft aangenomen.
Bij de lee?' de1' voldoening wordt Anselmus in den strijd betrokken. Da Costa had, ter weerlegging van de Groninger God-

1) Zie Rekenschap, bI. 20, 23; Opstellen IV , bl. 186; Voo1"lezingen
N.T. II, bl. 508. - Vgl. boven bI. 94 nt. 3.
t) Zie bijv. bl. 98 v. boven.

S) Opstellen IV, bI. 87. Vgl. A. w. IV, bI. 80 V.v., 184 v.v.; Voo1"lezingen O. T. lI, bl. 47ö; Paulus II, bI. 275.
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geleerdeu, gezegd,') • dat de satisfactieleer geen bedenksel der
middeneeu wen in het brein . van Anselmus" is. Blijkens het
verband, waarin deze woorden voorkomen, bedoelde Da Costa,
dat de satisfactieleer op de H. Schrift rust en hij zich dus. met
zijn leerbegrip uitsluitend op B\jbelsch grondgebied bewoog."
Voorts had Da Costa, op grond der kerkgeschiedenis, het ongerijmde betoogd der bewering, dat het "hooge leerbegrip" (de
satisfactieleer) uit een bepaalde f01'muleel'ing van dat "leerbegrip"
in den tijd van of na Anselmus is afgeleid. - Uit de geschriften
van Anselmus ~) haalt Hofstede de Groot plaatsen aan, waarin
Anselmus spreekt van de overwegingen, die hern tot zijn satisfactieleer hebben gebracht. Het Schriftuurlijke van zijn eigen
ge voelen meent Hofstede te kunnen bewijzen uit - de gelijkenis van
den verloren zoon! Alsof Da Costa niets had ingebracht tegen
de gevolgtrekkingen der Groninger School uit deze en andere
gelijkenissen. 8)
Bij het derde punt - OVeI" het gezag en de waarde der H.
Schl'ift - beweert Hofstede de Groot, dat het • eigenlijk geschil"
tusschen Da Costa en hem liep over de vraag, of we feilloosheid dan wel onfeilbaarheid van de schrijvers van het N. T.
moeten aannemen. 4) Hij acht het natuurlijk de feilloosheid vast
te houden en even natuurlijk, dat Da Costa de onfeilbaarheid
leert, • want - zie hier een proeve van Hofstede de Groot's argumenteeren-DaCosta moet zich in allerlei Rabbijnsch-Scholastieke
spitvondigheden kunnen verdiepen en verliezen, naar zijnen
aard en zijne vroegere opvoeding". ') Da Costa, die vroeger
Jood was, verstaat deswege het Nieuwe Verbond niet "in zooverre het geest is" . Nog steeds onder den in vloed van zijn
opvoeding kent hij, evenals aan het Oude, ook aan het Nieuwe
Verbond .gezag en bevel" toe en draagt hij, met vele andere
Godgeleerden .'t geen van Mozes gold" op den geheelen Bijbel over.
Door geen .Joodsche bekrompenheid" laat Hofstede de Groot
zich dan ook het .Nieu we Verbond des geestes" ontrukken!
1) Opmel'kingen, bI. 42. - We herinneren aan Da Costa's opmerking
ov er de • Anselmus-theorie", aangehaald op bI. 109, nt 1 boven.
2) Hofstede de Groot verw~ist naar Cu?' Deus homo 'ft I, 11·, 12, 13; lI, 23.
S) Zie boven bI. 10.
4) Be1'igten, bI. 60.
') Be1'igten, bI. 61.
9
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Wie zal ontkennen, dat een kritiek als deze veel heeft van
"kwajongens critiek", gelijk ze eens is genoemd. 1) We zullen maar
zwijgen over de hatelijkheden, die Hofstede de Groot neerschrijft,
zooals wanneer hij zijn tegenstander o. a. verwijt,· dat deze het
"een voudig Latijn" van Lineamenta heeft misverstaan~ "gebrek"
heeft aan taalkennis' en Godgeleerde kunde, bevooroordeeld is
en meer dergelijke fraaiïgheden.
Geheel anders daarentegen treedt Da Costa op. Bij hem spreekt
de Christen, wiens drijfveer enkel het recht en het belang der
waarheid is en "die niet dan weenende de gevaren ziet eener
leer, juist door hare behagelijkheid voor de richting onzer eeuw,
zoo verleidelijk". 2) Bij hem hoort ge den tegenstander, die
niet slechts uitdaagt tot een openlijken kamp, maar ook opwekt
tot een ontmoeting in de stille binnenkamer voor den troon des
Heeren. Schoon is het woord, waarmee de edele strijder een
zijner geschriften 8) eindigt: - "Ik heb ten slotte nog een woord
van V1'ede, Godgeleerden en Gij allen wie te bestr\jden ' om der
waarheid wille, mij geene keus maal' plicht, ja Jiefdeplicht was!
daar is eene plaats, waar tusschen ons van vrede, niet ten koste
maar ter eere van de waarheid, onderhandeld worden kan. In
de binnenkamer, op de knieên, voor den voetbank van Hem
uie een Hoorder der gebeden, een Riehter der Waarheid, een
Kenner der harten is, - aldaar kunnen elkander ontmoeten,
kunnen elkander leeren begrijpen, die in dezen strijd rechtstreeks tegen over elkander staan. Aldaar, zoo tot onze harten
en tot de u wen de stem van Hem mag komen, die tot beginsel
van alle gemeenschap met Hem, gezegd heeft: Ken uwe ongerechtigheid! aldaar, zoo wij met be:lchaamdheid en tranen voor
Hem mogen erkennen en belijden, wat e'e n iegelijk onzer van
ontrouw en zonde tot zijnen last heeft, zelfs dat begrip tot
richtsnoer genomen, waarin h\j waarheid, leven, zaligheid voor
anderen en zich zeI ven zoekt; - aldaar, zoo wij met het hart
van wederzijde mogen beseffen wat in ons en voor God die
plage des harten, die zonde is, van welke onze ziel de verlos1) Dr. G. J. Vos, A. w. I, bI. 79.
2) Opme1'kingen, bI. 60.
8) Rekensch.,ap, bI. 66 v.
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sing zoekt; - zal er dan tusschen U en tusschen ons wel verschil kunnen bl\jven over hetgeen Hij volbracht heeft, over hetgeen Hij IS, van wien tot ons gezegd is: Een iegelijk die DEN
NAAM DES 'HEEREN JESUS ZAL AANROEPEN, zal zalig worden?"
Waarlijk, Da Oosta had wel iets anders verdiend, dan eerst
doodgezwegen en eindelijk uit de hoogte te worden beantwoord,
zonder dien toon van waardeering, waarop hij aanspraak mocht
maken. Het eert hem, dat hij op zulk een antwoord heeft ge- "
zwegen.

IJ '

HOOFDSTUK IV.
DA COSTA TEGEN DE "ONTKE NENDE KRITIEK"
VAN STRAUSS EN DE TUBINGER SCHOOL.

In het eerste hoofdstuk hebben we gezien, 1) dat Da Costa in
zijn jongelingsjaren in grooten twijfel was, of God zich wel in
werkelijkheid heeft geopenbaard en de H. Schrift (het O. T.)
wel historisch betrou wbaar is. Langzamerhand week deze twijfel
voor de zekerheid, dat het O. T. op goddelijk gezag berust. Toen
hij den Christus leerde belijden als zijn Reere en zijn God, drong
zich dezelfde waarheid aan hem op ten aanzien van de Schriften
van het N. T. Sinds dien tijd twijfelde hij niet aan de realiteit
der feiten, welke de boeken van Oud en Nieuw Verbond verhalen.
Met smart zag Da Costa, dat de geschiedkundige zekerheid
der Schrift steeds meer werd betwist. Te aanschou wen, hoe
een ongeloovige wetenschap trachtte om ver te werpen hetgeen
voor hem na bange worsteling vast stond, deed hem pijn tot in
het diepst zijner ziel.
Juist in zijn tijd kon Da Costa, in 't bijzonder bij onze Duitsche naburen, de vorderingen der historisch-kritische richting
gadeslaan. In naam van historie en kritiek werd het eene boek
der Schrift na het andere voor onecht verklaard. Zoo ging de
wontkennende kritiek" voort op den ingeslagen weg, en kwam
in Da Costa's d.agen eerst tot het stelsel van den bekenden
D. F. Strauss, vervolgens tot dat van Bauer en daarna van de
Tubinger School, met haar hoofd Baur.
Strauss bestreed de historiciteit der Evangelische verhalen en
verklaarde deze voor een verzameling van mythen en legenden,
ontstaan uit de Messias-idee der eerste Christenen. Niet beter
maakte het Bruno Bauer, die aan orzettelijke verdichting toeschreef wat Strauss nog onopzettelijke verdichting noemde. Wel
1)

Boven bI. 7 V.v.
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bouwde F. C. Baur zijn stelsel op een ander fundament, maar
het resultaat, waartoe hij kwam, was in zoo ver hetzelfde, dat
onder zUn bewerking aan de geschriften van het N. T. hun
objectief-geschiedkUltdige waarde werd ontzegd; de N. T.ische
geschriften waren, vijf slechts uitgezonderd, tendenz-schriften
uit de tweede eeuw na Christus.
Da Costa was overtuigd, dat de grond van het Christelijk ge
loof ligt in de zekerheid der heilsfeiten. I) Toen hij nu zag, hoe
de aan val van de hyper-kritiek juist dien grond poogde weg te
nemen, heeft hij teg'enover de kritiek van Strauss en Baur de
echtheid van de boeken van het N. T. verdedigd. Hiermee bevond hij zich, naar zijn getuigenis, .zeer bepaaldelijk" op het
gebied der apologetiek. !I) Aangezien de apologetische werken
van Da Costa vrucht zijn van gehouden voorlezingen, hebben
we eerst bij deze voorlezingen stil te staan, om daarna te zien,
in welke geschriften hij den inhoud van zijn voordrachten heeft
te boek gesteld of verwerkt.
Ter vermijding van misverstand, wijzen we er op, dat de
voorlezingen, waarbij Da Costa o. a. den arbeid van de hyperkritiek ter sprake bracht, niet mogen worden verward met de
b\jbellezingen, die door een der hoorders, n.l. J. F. Schim scheimer, ons zUn weergeven in de bekende Bijbellezingen van wijlen
MI'. 1s. Da Gosta. Reeds spoedig na zijn doop hield Da Costa
in de ouderlijke woning des Zondagsavonds bijbellezingen, die
voor ieder toegankelijk waren. s) Begonnen met .een paar menschen", 4) zag hij allengs het aantal hoorders toenemen. Grooten deels waren het el'lnvoudige lieden, die zich naar Da Costa's
woning begaven om in zijn woord leering, troost en bemoediging te vinden. Wel werd in deze lezingen, als de aard van
het onderwerp er toe leidde, de .kritiek" even genoemd, maar
ook lliet meer. Het stichtelijk doel dezer lezingen en het gePaulus I, bI. 85 j Voorlezingen N. T. lI, bI. 556.
S) Paulus I, bI. 73 v.v. j vgl. IJ, bI. 327, 334.
3) Levensbe1'icht, bI. 332; A. Pierson, Oude1'e Tijdgenooten, bI. 109
v.v, j Bijbellezingen lI, bI. 486 j VII, Narede, bI. 17 v.v.
I)

') Bijbellezingen lI, bI. 486.
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hoor, waarvoor Da Costa sprak, brachten uitteraard niet mee
in te gaan op wat van ongeloovige zijde tegen de geloofwaardigheid der Schrift werd opgemerkt.
Behal ve deze bijbellezingen hield Da Costa sedert 1823 in de
stad zijner geboorte, eerst in het "Leesmuseum", daarna in het
• Wapen van Amsterdam" op een der werkdagen lezingen over
de Schrift of over onderwerpen, ontleend aan de Vaderlandsehe
Geschiedenis en Letterkunde. 1) Wel bleef aanvankelijk menigeen
van deze lezingen terug, wegens afkeer van den schrijver van de
Bezww'en, doch na verloop van tijd overwon men zijn tegenzin. 2)
Sedert 1844 begon Da Costa, daartoe uitgenoodigd, dergelijke wekelijksche of halfmaandelijksche lezingen gedurende de wintermaanden ook in andere steden, zooals in 's Gravenhage, Leiden, Rotterdam en Utrecht te houden. Ook hier vond hij een erkentelijk gehoor, 't welk steeds aangroeide. S) Het is onnoodig te zeggen, dat Da
Costa zich geen moeite ontzag om zich voor te bereiden met het
oog op zijn" meerendeels goed of zeer goed ontwikkelde hoorders". 4)
Nu was het in onderscheidene dezer laatste lezingen, dat Da
Costa over den arbeid van de hierboven genoemde mannen sprak
en hun kritiek weerlegde. De verschillende onderwerpen van
de lezingen, die een apologetisch karakter dragen en de jaren,
waarin ze door Da Costa zijn uitgesproken, dienen hier ver-

/

1) Bijbellezingen nI, Narede, bI. 25; Pi erson , Isaèlc Da Costa, bI. 36.
2) A. Pierson, Isaèlc Da Costa, bI. 38: "In den aanvang waren
velen bevreesd te komen. Ze wilden voor geen prijs voor Da Costianen gehouden worden. Maar langzamerh and week de onredelijke
schroom, en eindelijk zag men de eerste famili ën der hoofdstad plaats
nemen onder de digte rangen van zijn gehoor".
3) Zie behalve de werken van Da Costa, die als vrucht dezer
lezingen verschenen: B7'ieven I, bI. 120, 154, 157, 186, 190, 272, 294;
H, bI. 78, 111, 162 j lIl, bI. 88, 140, 149: Bi;jbellezingen VII, Narede,
bI. 17 v.v.; Levensbericht, bI. 343, 360 v. v.; Pierson, I saèlc Da Costa,
bI. 36 v.v.; Ti;jdspiegel 1845, I, bI. 174 v.v.; Dr. L. R. Beynen, Mr.
I. Da Oosta en de Refe7'ent zijner voo7'lezingen, 's Gravenh., 1847; Van
Oosterzee, I ets ove?' Da Oosta, bI. 147, 165 v.; Busken Huet, Litt.
Fant. en 07·it. I, bI. 166; Stemmen voo?' Waa7·h. en V7'ede 1885, bI.
344 V.v. j P. D. Chantepie de la Saussaye, Nicolaas Beets, bI. 111.
4) Bijbellezingen VII, Narede, bI. 20; Brieven I, bI. 154, 157; II,
bI. 162; III, bI. 149.
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meld. ') In 1839--'40: Lezingen tegen Dr. Strauss en diens
Leben J esu. In 1842-'43: Lezingen over de wijze, waarop de
Schriften des Ouden Verbonds zich zelve handhaven tegen ongeloof, miskenning of ter zijde stelling. In 1843-'44: Vervolg
van het voorgaande. In 1844-'45: Over den Apostel Paulus en
zijne schriften . Terwijl we verder nog noemen, hoewel de
apologetische strekking hier meer op den achtergrond staat :
In 1847-'48 : Over den Apostel .Johannes en zijne schriften
(Evangelie)7" In 1848-'49: Vervolg van het voorgaande (De
Openbaring).
Da Costa heeft het gesprokene - althans over de zoo juist
genoemde onderwerpen - in het licht gegeven, na het .eenigermate meer" te hebben uitgewerkt of .naar den eisch der zich
telkens wijzigende behoefte van het oogenblik" te hebben aangevuld en verbeterd. Aldus ontstonden de geschriften van min
of meer apologetisch karakter. Het zijn: Vom'lezingen over de
Verscheidenheid en Overeenkomst der vie~' Evangeliën, of Proeve
van de middelen, u:elke de Bijbel ook den niet-wetenschappelijken
onde1'zoeke1' aanbiedt tegen de aanvallen van het ongeloof, bepaaldelijk tegen het Leben J esu van DI'. D . F. Strauss. - Vom'lezingen
ove?' de Wam'heid en Waarde der Schriften van het Oude Testament. - Paul~lS j eene Sch~·iftbeschouwing . ') - Beschouu:ing van
het Evangelie van Lucas. S) - De Apostel Johannes en zijne Sch1'itten. Eene Bijbel.studie. 4) - Beschouwing van het tweede Boek van
Lucas, genaamd Handeli11gen der Apostelen. 6)
1) Voor de volledige lijst van onderwerpen en de jaren, waarin de
lezingen z\jn gehouden, verwijzen we naar Levensbe1'icht, Bijlage VI,
bI. 360 V.v., waaraan ook de opgave hierboven is ontleend.
2) Boven bI. 87, nt 2, 88, nt 3 en 89, nt 1 zijn het jaar van uitgave
en de naam van den uitgever dezer drie geschriften vermeld.

') In 1850 en '52 in twee deelen verschenen te Amsterdam bij H.
Höveker. - Voortaan aangehaald als B eschouwing E v. van Lucas.

4) In 1853 verschenen te Amsterdam bij Gebr. Kraay. aangehaald als De Apostel Johannes.

Voortaan

i) In 1856 en '58 in drie stukken (het eerste deel) verschenen te
Amsterdam bij H. Höveker. - Voortaan aangehaald als Beschouwing
Handelingen. - Het tweede deel is niet verschenen.
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Wie zich tot apologetischen arbeid zet, heeft zich rekenschap
te geven van het verband tusschen de kritiek van den tegenstander en de heerschende geestesrichting. Eu zal het apologetisch verweer doel treffen, zoo dient den apologeet duidelijk voor
den geest te staan wat bij den tegenstander het eigenlijke doel
van den aanval is.
Nu legt Da Costa er nadruk op, dat het .stelsel" van Strauss
niet slechts in verband staat met diens opvoeding en vorming,
.doch evenzeer met de meeningen en gevoelens van den voorafgaanden en van zijn tijd". J) Volgens Da Costa belichaamt
zich een geestesrichting steeds in een enkel persoon en treedt
dit algemeen verschijnsel aan 't licht bU trauss, die .de personeele uitdrukking evenzeer als de penvoerder en vertegenwoordiger eener machtige richting in onze eeuw" 2) is. Ten
bew\jze hiervan geeft Da Costa een overzicht van de geestesrichtingen vóor en van zijn tijd op het gebied van Godgeleerdheid, wijsbegeerte en letterkunde en concludeert daaruit: het
.stel el van den kwekeling van Böhme, van Schleiermacher,
van Goethe, van Regel ... is eigenlijk de laatste onverholen
en onbeschaamde gevolgtrekking uit die aaneenschakeling van
rationalistische, w~jsgeerige, esthetische richtin gen, die in deze
jongste tijden in het gebied der hoogere wetenschappen, in zoo
vele jeugdige gemoederen, in de heiligdommen zelve der kerk
van Christus, hunne tenten hebben geplant. De groote kracht,
de groote verdienste van Strauss is eenvoudig deze: een zamenhangend geheel te hebben gevormd uit bou wstoffen, aangebracht
sedert meer dan eene halve eeuw" . 8)
Nadat Strauss uit die bouwstoffen zijn stelsel had gevormd,
hebben Bruno Bauer en de Tubinger School daaraan voortgewerkt.
Er is samenhang tusschen den arbeid van deze laatsten en dien
van den eerstgenoemde. • De Tu bingsche school staat . . .
zoowel ten aanzien van het dogmatische als het historische des
Christendoms, geheel op het terrein van Strauss. Zij bouwt voort
op den grondslag door hem gelegd, d.i. dien grondslag als deugdeVoorlezingen N. T. I, bI. 32.
lI) Voorlezingen N. T. I, bI. 12; vgl. A. w. bI. 38, 6I.
3) Voo1·lezingen N. T. I, bI. 46.

I)
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lijk onderstellend, gaat zij voort gevolgtrekkingen te vermenigvuldigen uit zijne premissen. . . . Maar ook onafhankelijk van
het slechte fundament, is ook het gebouw zelf van dien aart,
dat het zijn gelijksoortigen oorsprong en gehalte met het
Straussische stelsel overvloedig verraadt". 1)
Historische openbaring is volgens Strauss niet »wijsgeerig
denkbaar". Dit uitgangspunt beheerscht zijn onderzoek en bre ngt
hem tot de gevolgtrekking, dat al wat bij de vier Evangelisten
bovennatuurlijk is, niet mag gehouden worden voor een wezenlijk gebeurde zaak. Daarin bestaat de beteekenis der Evangelie-verhalen, dat zij ons de leer, de groote denkbeelden van het
Christendom weerg·even.
Onderscheid moet worden gemaakt
tus chen het blijvende denkbeeld en den histo ri sehen vorm, die
de drager van het denkbeeld is. De Evangelie-verhalen zUn
mythen, of wel denkbeelden der oorspronkelijke Christen-gemeente, ingekleed in den vorm van geschiedenissell, in de zonder opzet verdichtende overlevering der eerste Christenen ontstaan. 2)
Nu gaat Bau er en inzonderheid de Tubinger School wel verder dan Strauss,3) maar in dit opzicht is er eenheid, dat bij hen
allen de historische zekerheid der Schrift wegvalt. Zij stemmen
hierin overeen, dat zij met die zekerheid de grondslagen van
het Christendom wegnemen, ook al wil men nog de denkbeelden,
in de feiten uitgesproken, behouden. 1) De stand van zaken is
dus deze: .de eerste en zoo eenvoudige grond van de Christelijke Godsdienst is de historische zekerheid der feiten. Maar juist
dan ook op dezen geschiedt sedert meer dan eene eeuw al meer
en meer de aanval, in steeds wisselende vormen, het felst; in
onze dagen komen met meerder consequentie dan ooit te voren
de groote strijd vragen over de leer, het wezen, het blijvende en
eeuwige des Christendoms, tegen over alle valsche leeringen of
I)

Paulus 1I, bl. 336. Vgl. A. w. blo 333 en Paulus I, bI. XII, 82, 280 V.

2)

Zie VOO1'lezi'l'/,gen N. T. I, blo 4 V., 8, 10, 52.

S) Da Costa beeft dit in den breede ontwikkeld in Paulus 1I, bI.
336 V.V., 439 V.V . , 463 v.v. Vgl. De Apostel Johannes , bI. 130, 145 v.;
Beschouwing Handelingen, blo 461, 501 v.
4)

Zie Voorlezingen N. T. 1I, bI. 556; VOO1'lezingen O. T.II, blo 392 v.v.
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philosophische stelsels op deze vragen neder: historisch ot mythisch ~
gebeurd ot niet gebew'd ~ maar dan ook: als zoo gebeurd, of zoo
niet gebew'd, maar dan ook als resultaat: niet of geheel!" 1)

De groote vraag is alzoo : Is wat de Schr,ift zegt~ al dan niet
zóo gebeurd, als zij ons dit meedeelt? Tegenover het ontkennend
antwoord der hyper-kritiek op deze vraag, handhaafde Da Costa
.de geschiedkundige zekerheid der feiten", of m. a. w. de geloofwaardigheid der H. Schrift. De volgende bladzijden zullen
ons doen zien, hoe Da Costa zich van zijn taak gekweten heeft
ten opzichte van Strauss en de Tu binger School.

Allereerst geven we eenige algemeene beschouwingen van Da
Costa weer, of wil men, beginselen, waar Da Costa van uitgaat.
Hij acht apologetiek noodz~tkelijk. Niet, omdat zij voor den
geloovige onmisbaar is; voor dezen toch geldt het .fides praece dit intellectum", wijl er is neene iIl wendige, eene alf:! intuitive
zekerheid van de waarheid, de goddelUkheid van geheel de
openbaring Gods in Oud en N. Testament". 2) Op iets anders
grondt zich het recht van bestaan der apologetiek. Zij is geroepen door weerlegging van de i ngebeuchte tegen wel'pingen en
door verdediging "van de aannemenswaardigheid des Christendoms, als zuivere, onmiddelijk Goddeli,jke waarheid" den weg
tot het geloof te banen. Voorts is zij noodig om het reeds aanwezige geloof te versterken. De Schrift, die tot onderzoek opwekt mag en moet, waar zij bestreden wordt, onderzocht worden
door de "van Boven verlichte, naar Boven opziende Rede", welk
onderzoek, ter verdediging der B. Schrift, het geloof heeft te
sterken. S)
Da Costa vreest zulk e"n onderzoek niet. Aangezien er tusschen echte wetenschap en H. Schrift als zoodanig geen strijd

1)

Paulus I, bI. 85.

') Paulus I, bI. 72.
3) Vom'lezingen N. T. lI, bl. 557; Voo1'lezingen O. T. I, bl. 45;
Paulus I, bI. 73.
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is, 1) is de wetenschap der kritiek in den zin van . de wetenschap, die het echte van het oneehte leert onderscheiden" 2)
ook niet af te keuren. Het komt hier aan op het gebruik. De
kritiek kan ten goede, maar ook ten kwade worden aangewend.
Da Costa bezigt het beeld van het lancet, dat door een bekwaam
geneesheer gehanteerd, verruiming in den bloedsomloop bewerkt,
maar in de hand van den onbekwame doodel\jk worden kan;
hij houdt zich aan het woord van Bengel, dat de geestelijke
mensch bij uitstek tot de beoefening der kritiek bevoegd is. Zoo
weinig is Da Costa beducht voor de echte kritiek, dat h\j niet
aarzelt neer te. sehrijven: .Men vreeze van baar evenmin als
van elke andere wetenschap afbreuk voor de waarheden des
Christen doms, voor de panden aan de Gereformeerde Kerken
toebetrouwd van ouds. Ook de wetenscbap is Gods dienaresse.
Zij moge van de zijde der menschen dikwerf vijandig aangewend worden. Zij eindigt met hulde te doen aan het van alle
eeu wen fel bestreden Geloof". 3)
Hiervan overtuigd, durft Da Costa vrij de resultaten van een
ongeloovige kritiek onder de oogen te zien. Dit is voor hem
het schoone der apologetiek, dat zij zich kan aansluiten bij datgene, wat een dergelijke kritiek nog van de Schrift als echt
erkent. De apologeet toch kan dit als basis nemen: als "plaats
om te staan", volgens de uitdrukking van Da Costa, om van
daar uit de kritiek der ongeloovigen over de geheele linie aan
te vallen. 4) Zoo wordt haar wapen tegen haar zelf gekeerd.
1) Zie Da Costa over de wetenschap en kritiek: Opstellen IV, bI.
187, 191 v.; Vom'lezingen N. T. I , bI. 14- V.V . , 42 v., 343 V.V.; 1I, bI.
146, 460 V.V., 557; Voorlezingen O. T. I, bI. 150, 160, 205 V., 364, 374
V . , 378 j 1I' bI. 308 V.V.; 311 V.V., 397; Paulus I, bI. VI V.V., 198 V' I
210 V.V., 226, 251; 1I' bl. 2, 60, 102, 116, 335; Nalezing, bL 5 v .v.;
De Apostel Johannes, bL 128, 132, 144 V ., 430, 446 ; Beschouwing Handelingen, bI. 1I' 42 v., 60, 147, 172; R ekenschap, bI. 61 v.; Watm' door
de Theol. Pac., bI. IV V.V., 20, 23 v.
!) Vom'lezingen N. T. I, bI. 343. Vgl. A. w. I, bI. 43 ; 1I, bI. 460
V.V., 557.
S) Voorlezingen N. T. 1I, bI. 462.
4) Paul~ts 1I' bI. 347: .Het geloof durft ook hier zijn en tegenstander het woord van Archimedes toeroepen: Geef mij slechts eene
plaats om te staan ! (dOÇ p.oi 7rOU CT'TW)." Vgl. Paulus I, bI. 74 v., 211.
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Het doel van Da Costa is echter niet alleen bestrijding van
den tegenstander, maar niet nlÎnder om in diens werken een
aanleiding te vinden tot thetische uiteenzetting van de geloofwaardigheid der ~chrift. 1) In hetgeen de .ontkennende kritiek"
nog wil toegeven in zake de echtheid der B~jbelboeken heeft
de apologeet .een punt van uitgang, eene aanleiding, om . . .
opmerkingen mede te deelen, beginsels op te sporen, uitkomsten
aan te wijzen, die de onomstootelijke waarheid en GoddelijkhE'id
dier hoog gezegende oorkonden tegen alle en allerlei ongeloof,
wangeloof en half-ongeloof doen bnjken". ~)
In deze woorden spreekt Da Costa een gedachte uit, die ook
door hem zelf is toegepast. De kritiek van Strauss en de Tu·
binger School wordt door Da Costa gebruikt als een .,punt van
uitgang, eene aanleiding", om de harm011ische eenheid der Schrift
en in dien weg haar goddel\jke afkomst aan te toonen. In dat
licht moet Da COflta's apologetiek worden beûen.
Naar zijn uitspraak wenscht Da Costa te blijven "buiten het
eigenlijk wetenschappel\jk grondgebied". 8) Zijn doel is immers:
"aan te toonen, hoedanige wapens eene eenvoudige, maar nadenkende en vergel~jkende Bijbellezing tegen allerlei aan vallen
van het ongeloof oplevert", ~) of met andere woorden, "dat het
Woord Gods ook aan den niet-wetenschappel,jken onderzoeker
genoegzame middelen aanbiedt ter verdediging van de aanvallen van het ongeloof'. 6) Uit de gegevens der Schrift zelf wil
Da Costa alzoo haar geloofwaardigheid bewijzen. Hij zoekt zijn
I) Een geliefdkoosd, meermalen door hem gebruikt beeld is voor
Da Costa het beeld van de waterstroomen, die buiten de oevers getreden, wel een tijdlang de velden bedekken, maar teruggekeerd,
vruchtbaar slib achterlaten. Zoo wil ook de apologetiek niet alleen
de "velden, door den stroom van Oncritiek of Hypercritiek overdekt,
weder ontruimd zien maar ook met de door den stroom achtergelaten slib haar voordeel doen". Zie Paulus I, bI. XI; lI, bI. 334;
Vom·lezingen O. 1'. lI, bI. 325 ; De Apostel Johannes, bI. 128: Wat er
door de Theol. Fac., bI. IV.

2) Voorlezingen O. T.
') Voorlezingen N. T.
') Voorlezingen N. T.
5) Voo7·lezingen N. T.

I, bI. 2 v.
I, bI. 19; vgl. Paulus I, bI. XI.
lI, bI. 224.
lI, bI. 445.
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kracht in het inwendig bewijs. Niet, dat hij de uitwendige bewijzen van geringe beteekenis acht; meer dan eens erkent hij
hun groote waarde. 1) Toch heeft het inwendig bewijs iets, dat
het uitwendige niet kan geven; het heeft dit voor, "dat het een
iegelijken onderzoeker, als het ware, onafhankelijk van menschen en eeuwen onmiddelijk in aanraking brengt met de Schrift
zeI ve, zijne ziel en bevatting, zonder tusschenkomst van
eenig ander onderzoek, in onmiddelijke werkzaamheid brengt
met dit voorwerp zeI ve onzer vruchtbaarste belangstelling, en alles alzoo verscher, levendiger, zuiverder tot het hart komt,
dan bij eenige andere bewijsvoering mogelijk is". S)
Laat ons dan zien, hoe Da Costa op in wendige gronden de historische zekerheid van de Schriften van het N. T. har:.dhnaft tegenover de hyp erkriti ek, en wel het eerst tegenover de kriti ek van
Strauss meer in het bijzonder de ecb theid van de Synoptici en
het Evangelie van J ohanlles.
Volgens Strauss is de Christus der Schriften een mythische
voorstelling, maar de apostel Paulus een historisch persoon; zijn
de viel' Evangeliën het werk van een zonder opzet verdichtende
Christen-gemeente, dl1ch het grootere deel van Paulus' brieven
ontegenzeggelijk echt. Strauss' bewering, dat Paulus een historisch persoon is en diens zendbrieven meerendeels het stempel
van echtheid dragen, maakt Da Costa tot de "plaats om te staan". 8)
In den breede werkt Da Cos ta uit, dat de brieven van Paulus
evenals de Evangeliën een "Christendom" leeren en veronderstellen, 't welk steunt op de "aanneming, erkentenis en g'etuigenis
van wonderen". In het Christendom, volgens de opvatting van
Strauss, is geen plaats voor wonderen. Maar nu maakt Paulus
in zijn zendbrieven op meer dan éen plaats, als in het voorbijgaan, melding van wonderen; hij veronderstelt ze als a lge meen
erkend en als door hem en zijn medeapostelen verri cht. 4) Ja,
!) Zie bUv. Vom'lezingen N : T. I , bl. 19, 157 ; Voo1'lezingen O. T.
I, bl. 3.
S) Voo1'lezingen Q. T., bI. 4; vgl. Beschouwing Handelingen, bI. VIII.
3) Zie voor deze uitdrukking bl. 139, nt 4 boven.
4) Da Oosta haalt aan 1 Oor. 12-14; Gal. 3: 2J 5; Rom. 15 : 18,19.
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het wonder, de opstanding van Christus, "verkondigt de Apostel
allerwege niet als een leerbegrip, maar als een feit; een feit,
dat hij niet alleen voor zich zeI ven voor waar houdt, maar
waarvan hij getuigt, als . van eene zaak, die hem geopenbaard
is, die hij voor oogen gehad heeft, waarvan hij dezelfde bewustheid heeft, als hij heeft van zijne roeping, van zijne werkzaamheid als Apostel van CHRISTUS, van zijn eigen leven, be taan
en persoonlijkheid". 1)
Nu ziet Strauss in het wonder op den weg naar Damascus
geen objectieve verschijning van Christus, maar een bloot innerlijke omzetting in Paulus' gezindheid, voorbereid door het leven
en het getuigenis der discipelen, inzonderheid door het leven en
den marteldood van Stephanus. Op soortgelijke wijze had reeds
de subjectieve overtuiging der discipelen zóo gewerkt, dat deze
meenden met objectieve waarheid te doen te hebben; vooral
het lezen van de profetie van Jesaja en de n behoefte aan het
denkbeeld", dat Jezus was opgestaan, stelden hun de opstanding
van Christus als reëel voor oogen. Deze redeneering van Strauss
doet Da Costa de opmerking maken 2): nHet was, alsof men
zeide: honger was tot brood geworden! . "
Zie daar, hoe men
op Straussisch-mythische wijze, Evangelie: Geschiedenis, taal,
gezond verstand, ja alle dingen, laat zeggen en worden hetgeen
men wil".
Van "dergelijke dolheden" acht Da Costa de bloote vermelding ervan reeds een weerlegging. Het beste verweer tegenover "geheel dit monsterstelsel" is "de lezing van den een voudigen Bijbeltext". Met de Schrift in de hand wil Da Costa dan
ook bewijzen, dat zij "gebeurde" en "geopenbaarde" waarheid
bevat. Daartoe laat hij zien, hoe in de Schrift "al het Goddelijke, bovennatuurlijke, derwijze met het menschelijke, natuurlijke, en dagelijkscbe samenhangt en in één loopt, dat de zekerheid van het ééne van die van het andere niet losgemaakt worden kan". S) Ongekunsteld is in de Schrift het eene naast het
J) Voo1'lezingen N. T. I, bI. 67. - In het vervolg haalt Da Costa
nog aan: Rom. 1 : 1-3j 6: 4; Ef.1: 17-20; 1 Cor. 15 : 14,15.
~)

Voorlezingen N. T. I, bI. 74.

3)

Voorlezingen N. T. 1. bI. 76.
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andere te vinden en dit is een aanwIJzlOg, dat we hier waarheid voor ons hebben en geen verdichting of mythe, Uitvoerig
toont Da Costa dit aan uit verschillende plaatsen der Schrift,
waarin die nevenstelling van het "Goddelijke, bovennatuurlijke",
en het "menschelijke, natuurlijke en dagelijksche" duidelijk voor
oogen treedt, Als voorbeeld nemen we 2 Tim. 4 : 7-13. Bier
laat Paulus op zijn "zwanenzang, zUn triumfkreet" onmiddellijk
"in denzelfden toon van kalmte, een voud, vastheid" zij n beschikkingen over allerlei zaken volgen, zooals over zijn reismantel, boeken en perkamenten. Zoo doet geen verdichter. Door
aldus te spreken, heeft de Schrift het bewijs van echtheid in
zichzelf. "Zie daar waarheid, zie daar geschiedenis, zie daar Godsdienst in het leven, zie daar de zekerheid der dingen, in welke
wij onderwezen zijn, niet bewezen door redeneeringen, maar
zich zelve bewijzende door eigene klaarblijkelijkheid. Of zou
de dweper, . verdichter of bedrogene, ooit naast eene krachtige
belijdenis der verzekerdheid van eene dáár zijnde eeuwigheid,
ook aan bijzonderheden uit ' het dagelijksch leven gedacht hebben? Zou de mythus, de verheerlijkende, de idealiseerende, de
vergeestelijkende mythus, vlak naast de kroon del' gerechtigheid
den 1'eismantel bij Carpus ingevoerd of geduld hebben? In zoodanige trekken openbaart zich geheel ons Christendom, in zijn
historischen, volstrekt- en on vermengd-historischen aart en
wezen. Een éénige van zulke plaatsen werpt geheele deelen,
vol Straus ische ,,\' ijsheid, in het stof". 1)
Verder stelt Da Costa den apostel Paulus voor, zooals de
zendbrieven en de Handelingen hem teekenen in zijn leven en
wandel, prediking, gevangenschap en sterven, kortom in geheel
zijn loopbaan na zijn bekeering. Va Costa wil hierdoor doen
uitkomen, hoe dit alles het kenmerk van echtheid vertoont;
de teekenen, wonderen en bovennatuurlijke openbaringen zijn
.als ingeweven" in de vermelding van Paulus' dagelijksche bemoeiIngen, en geven daardoor blijk van hun historisch karakter.
Is dus de .geheele Bijbelsche Paulus historisch", zoo is dit
eveneens het geval met den .Rijbelschen Christus". Evenals
Paulus en zijn brieven, moet ook de Christus der Evangeliën
1)

Voorlezingen N, T. I , bI. 85. Vgl. Paulus !, bI. 231

v~v.
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historisch z\jn. 1) Zooals de Schrift ons Christus teekent, kan Hij
geen vrucht van verdichting, geen mythe zijn. Ten bewijze
hiervan toont Da Costa aan, hoe het leven, de persoon, de leer,
wonderen en teekenen van Christus het karakter van nonvergelijkbaarheid" , van "Goddelijk-historisch" bezitten. Zijn vraag
is dan: "Konden, bij eenige zedelijke, of menschelijke mogelijkheid, menschen zulk eenen CHRISTUS hebben uitgedacht, of
(wil het ST.RAUSS liever dus), den historisch en JESUS tot zulk
eenen hebben ontwikkeld, uitgewerkt, versierd? . .. welke
andere slotsom is bestaanbaar, dan die zeer eenvoudige, en zalige,
en heerlijke: de Persoon van den CHRI TU , zoo als Bern de
Bijbelsche oirkonden ons voorstellen, is niet anders denkbam',
dan rein-, volstrekt-, waarachtig-historisch?" ~)
Wel poogde Strauss met scherpzinnigheid aan te toonen, hoe
de eerste Christen-gemeente aan den persoon van Jezus alles
heeft toegekend, wat zij inzonderheid bij Israël "glorierijks of
heerlijks" vond. Uit de profetieën, de overleveringen, het
leven der geloofshelden en mannen Gods van het O. T. vormde
zij zich haar beeld van den Christus, De dichtende gemeente
chreef aan Jezus al het wonderdadige toe, dat de geloofshelden
en mannen Gods had gekenmerkt en aldus omringden de vier
Evangeliën den "rabbi van Nazareth door een stralenkran van
teek enen en wonderen",
Da Costa acht dat zulk een voorstelling niet in staat is om de
"historische wezenlijkheid" der ~vangelie-verhalen te loochenen,
Ondenkbaar is een dergel~jke nan wkeurige "nabeelding" van het
O. T. zonde1' opzet van de zijde der verdichtende gemeente. Een
meer opzettelijke verdichting naar de O. T.ische voorbeelden is
1) Da Costa zet dit nader uiteen in Voorlezingen N. T. I, bl. 86 v.v.
2) Voorlezingen N. T. I, bI. 118 v. - Op bI. 116 v.: n Wij wezen
U op de Zon, zoo als zij aan den hemel schijnt, zoo als zij licht en
warmte, dagen en saisoenen, vruchtbaarheid en heerl\ikheid, leven
en beweging, en een middelpunt aan geheel onze planeten wereld
geeft! - en hebben nu alleenlijk te vragen, of die Zon zich verklar en laat als een papieren knipsel van argeloos spelende kinderen; of wel - als een vonk uit den dagelijkschen vuurhaard, maar aangeblazen door menschelijke adems tot een vlammend hemellichaam,
dat hemel .en aarde beheerscht en bezielt I"
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niet te rijmen met den eenvoud, die de Evangelie-verhalen
kenmerkt. Vervolgens is el' in de punten van overeenkomst,
zooals Strauss ze aangeeft, veel dat "gedwongen en ge~rongen"
is naar het voorop gestelde denkbeeld. Eindelijk is niet in te
zien, dat bij twee gebeurtenissen, die overeenkomst vertoonen,
de laatste noodwendig een nabootsing van de eerste en dus verdicht moet zijn . De September-revolutie in Belgiê bijv. had
sprekende gelijkenis met de Juli-revolutie in Frankrijk, maar
zijn ze niet beide historische feiten?
Zonder Strauss' gevolgtrekking te aanvaarden, stemt Da Costa
toe, dat er overeenkomst bestaat tusschen de O. T.ische voorbeelden en de Evangelie-verhalen en doet daarmee winst door
Strau s te maken tot een getuige voor .een te lang vergeten
waarheid: de typische Godgeleerdheid". Evenmin als aan verdichting, mag deze overeenkomst worden toegeschreven aan
bloot toeval. Zooals de Juli- en September-revolutie twee feiten
zijn, maar feiten, die met elkaar in verband staan .als oor7.aak
en uitwerking, als begin en voortgang", is er verband tusschen
de .Olld-Testamentische voorbeelden en de geschiedenissen van
het Evangelie."
Niet de mensch heeft dit verband gelegd.
"Hier is de vinger eener hooger hand. Hier is het de plan, de
wijsheid, het hoogst en aanbiddelijk opzet van God! En zie
daar ons dan nu al~ van zelve, door die zeer nieu werwetsche
mythische schrift verklaring, terug gevoerd tot de sedert lang
miskende en bijna vergetene typische Godgeleerdheid der Ouden". 1)
En juist deze leer der typen verklaart, wat geen mythe kan
oplossen. ')
Om nu verder te bewijzen, dat de Schrift zelf overvloedig
gegevens in zich bevat ter weerlegging van hetgeen door Strauss.
1) Voor'lezingen N . 1'. IJ bI. 131. De lezer bemerkt hier het
achtergelaten slib! Zie boven bI. 140, nt 1.

2) Zoo zegt Da Costa bijv. o. m. Voorlezingen N . T. I, bI. 137:
.Geen mythe kan het oplossen, waarom (ook dit zagen wij door STRAUSS
niet onopgemerkt, maar als een bloote poging ter overtreffing verklaard!) over Mos ES aangezicht alleenlijk een glans van buiten af,
maar van JESUS eene heerlijkheid van binnen uit, die aangezicht,
lichaam en kleederen doortrekt, op den berg gezien is".
10
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en de ,ontkennende kritiek" in het algemeen tegen haar is
ingebracht, geeft Da Costa een beschouwing over de vier eerste
boeken van het N. T., waarover bij Skauss vooral de strijd
ging. Voor onderscheidene tegenstrijdigheden, die Strauss en
anderen meenden te zien in de verschillende beschrijvingen
van het Evangelie, zoekt Da Costa de oplossing in de individualiteit van den schrijver en in het doel, den .aanleg" en het
karakter van elk geschrift. Om tot een overeenstemmend geheel te geraken, acht Da Costa het noodig eerst de verscheidenheid te bepalen. Daarom zoekt hij telkens het verband tusschen
een arbeid, die, nog afgedacht
elk boek en zijn schrijver van de oplossing van schijnbare tegenstrijdigheden, reeds uitkomsten kan geven, welke beschamend zijn voor twijfel aan
de echtheid, zooals Da Costa zegt. J) ZOO geeft Da Costa dan
achtereen volgen::; over de boeken van MattheUs, Marcus, Lucas
en Johannes zijn opme!:,.kingen, waarbij hij dikw~jls op treffende
wijze het karakteristieke van elk boek doet uitkomen en aanwijst, hoe schijnstrijdigheden wegvallen.
Het Evangelie van Mattheüs kenmerkt Da Costa als het werk
van dezen Apostel door een viertal eigenschappen, die wij beknopt aldus weergeven. Het bew~jst zich allereerst als het
Evangelie van den tollenaa1', doordien de schrijver, zonder zich
zelf als zoodanig te noemen of op zijn persoon de aandacht te
vestigen, melding maakt van de genade, aan hem geschied en
van zijn roeping tot Apostel. Vervolgens draagt het een echt
apostolisch karakter, voor zoover het getuigt van de hooge en
nau we betrekking van den schrij ver tot zijn Meester, welke
uitkomt in de vrijheid, waarmee Mattheüs de gebeurtenissen
weergeeft ,niet zoozeer naar orde of met eenige letterlijke
nauwkeurigheid, als wel naar den eisch van zijn bepaald stand-

1) "Wie toch zal nog willen denken aan onechtheid, . . . daar
waar elke bijzonderheid, elke trek van het Geschrift, het welk wij
toetsen, in het onmiskenbaarst verband staat met het karakter van
zijnen Schrijver; daar waar alles wat zoodanig een Schrijver . . .
voorstelt, uit den geest van geheel zjjn werk, uit stijl en voordracht
zelve reeds, zich bewijst waarheid en leven in z\jn eigen binnenste
te zijn geweest?" Vom'lezingen N. T. I, bI. 156.
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punt en oogmerk, en naar een zekere innerlijkheid der zaak." t)
Dan is het eerste Evangelie IS1'aëliti::;ch, daar het de "meest
sprekende uitdrukking" bevat van de O. T.ische waarheid van
Jezus' Messiasschap, van Zijn profetische en "Davidisch-koninklijke" grootheid. De vierde hoofdeigenschap bestaat daarin, dat
het "het vroegste en oorspronkelijke" Evangelie is, 't welk den
grond legt voor de drie volgende Evangeliën en ruimschoots
stof aanbiedt "voor latere en nadere bewerking ten aanzien van
tijdsbepaling, andere ordening of ontwikkeling".
Deze vier hoofdeigenschappen bieden niet alleen de verklaring van datgene, waarin Mattheüs van de andere Evangelisten
verschilt, maar ook van wat lVIattheüs in onderscheiding der
anderen niet vermeldt. Als de kenmerkende eigenschappen maar
in het oog gehouden worden, valt de schijnstrijd tussch en ~1attheüs
en de overige beschrijvingen weg.
Uit de vele voorbeelden van Da Costa kiezen we de geschiedenis van den dood van Johannes den Dooper, Matth. 14: 1-12
(inzonderheid vs. 5) en Marc. 6 : 14-19 (inzonderheid vs. 19
en 20). Strauss ziet hier tegenspraak: volgens Mattheüs wilde
Herodes Johannes dooden, maar kon hij daartoe niet besluiten uit
vrees voor het volk, terwijl volgens Marcus slechts Herodias
J ohanrles naar 't leven stond, maar zij haar doel niet bereiken
kon, omdat Herodes hem als een heilig man ontzag, hem soms
zelfs gaarne hoorde en naar zijn raad handelde. Strauss vindt
de voorstelling van Mattheüs het meest aannemelijk, vooral
omdat het met het karakter van Herodes goed overeenkomt, dat
hij, die volgens Josephus de rust beminde, den verstoorder van
zijn rust zocht te dooden.
Om den schijnstrijd weg te nemen, wijst Da Costa op het
karakter van Mattheüs' Evangelie, dat "altijd de zaken in het
groot beschouwende", inzonderheid de opinie van het volk
aangaande Johannes en den invloed van die opinie op Herodes
wilde aangeven. Marcus echter onderricht ons van de "persoonlijke gemoedsbewegingen" van Herodes en Eerodias. De
achting, die het volk Johannes toedroeg, belette Herodes hem
te dooden. Dat de wil om Johannes ter dood te brengen, in

1)

Voorlezingen N. T. I, bI. 208.
lû·

148
hem was, zegt Mattheüs ,zeer in het algemeen". Marcus nu
heldert op waaruit die wil, welke ,meer in voornemen dan in
geneigdheid bestond", voortkwam, n.l. uit den invloed van Herodias. .Aldus beurtelings gedreven door tegenovergestelde indrukken, ondervond Herodes bovendien nog in zijn gemoed en
geweten de kracht van de woorden en het gezag van Johannes".
Dat Herodes, ondanks de in blazingen van Herodias, niet kon
nalaten Johannes te achten, soms zelfs zijn raad te volgen, is
geen wonder, daar hij niet va.n godsdienstig gevoel ontbloot was.
Aan 't verlangen van Herodias te willen voldoen, en tegelUk
Johannes te willen sparen, ter wille van het volk en zijn geweten, lag juist in den aard van een gemoed, dat de rust beminde. Tusschen Mattheüs en Marcus blijft dus dit onderscheid,
dat de eerste ons Herodes meer teekent in zijn verhouding tot
het volk: en als den medeplichtige van Herodias ten gevolge van
zijn zwakheid, terwijl de tweede ons Herodes meer vertoont in
zijn leven aan het hof en de verschilpunten aan wijst tusschen
de gezindheid van Herodes en Herodias. I)
Ret Evangelie van Mm'cus geeft allereerst blijk van een nauwe
betrekking tusschen den schrij ver en den apostel Petrus, wiens
invloed duidelijk merkbaar is aan allerlei bÜzonderheden,. die
Marcus in onderscheiding van MattheUs verm eldt. Marcus heeft
daarentegen weggelaten wat bij Mattheüs voortvloeide uit zijn
,Apostolisch-Israëlitisch-Profetisch" en persoonlijk standpunt. De
uitbreidingen en verkortingen staan in verband met de ,gave"
van den schrijver, die hetgeen Mattheüs in de grondtrekken
aanduidde, nader bepaalt, krachtiger samentrekt, toepast of uitwerkt in ,al zijn kleuren en tot in de fijnste trekken".
Met deze bijzondere gave stemt de stijl van Marcus volkomen
overeen, die het door zijn eigenaardigheid en oorspronkelijkheid volgens Da Costa, mogelijk maakt om daaruit ,het karakter, den
geheelen aanleg, den geheelen persoon . . . af te leiden en te
bestemmen". 9) Zijn stijl getuigt van een schrij ver, die vurig
van geest is, krachtig van karakter en ernstig van gemoed,
1)
S)

Voorlezingen N. T. I, bI. 217 V.v.
Voorlezingen N. T. I, bI. 286.
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doch bovenal .doordrongen van de waarheid, de wezenlijkheid
en het practisch gewicht" der zaken, waar hij over schrijft kenmerken, die alle tezamen genomen een waarborg zijn tegen
onechtheid t"-ll mythische opsiering.
Vermeldenswaard is het, hoe Da Costa uit Marcus' stijl diens
afkomst en voormalig beroep afleidt. Men moge het al of niet
eens zijn mei de resultaten van Da Costa, in allen gevalle getuigt zijn vondst van zijn rijk vernuft en vindingrijkheid. Men
oordeele. Het Romeinsche, het niet-Israêlitische in de woordkeus en stijl van Marcus moet volgens Da Costa niet zoozeer
beschou wd worden als een gevolg van opzettelijke bedoeling of
van zijn roeping tot het onderrichten van niet-Israëlieten, maar
als voortvloeiende uit het feit, dat Marcus een Romein of een
proseliet uit de Romeinen is geweest. Marcus toch gebruikt niet
alleen woord voegingen, geheel in den geest van de Romeinsche
wijze van spreken (acc. van inhoud), doch bovendien ook sommige vergriekscht-LatUnsche woorden, die alleen bij hem in het
N.T. voorkomen, zooals rr7röY-ouÀá.Twp (speculator), Y-E!lTUpiw!I (centurio),
Y-O~Pá.!lTYiÇ (quadrans). Ook blijkt zijn Romeinsche afkomst uit de
alleen bij Marcus aanwezige indeeling van den nacht in vier
nachtwaken. Vervolgens geeft hij ophelderingen in een toon en
met woorden, welke slechts passen in den mond van iemand,
die geen geboren Jood is, terwijl ook het weglaten van sommige
door Da Costa genoemde feiten, z.i. de meening wettigen, dat Marcus
een bekeerling uit de Heidenen is geweest.
Maar nu gaat Da Costa nog verder. In den stijl en opzet
van het Evangelie van Marcus vindt hij vervolg'ens .een militair
karakter", waaruit hij besluit, dat Marcus een Romeinsch krijgsknecht is geweest. Dit militair karakter openbaart zich allereerst
in de vereeniging van twee eigenschappen: .snelheid van beweging in den gang van het verhaal" en .nauwkeurige aanschou welijkheid tevens in de krachtig gebijzonderde voorstellingen", eigenschappen, die men altijd vereenigd ziet in een militair
verhaal of verslag, dat door een geoefende hand is opgesteld. 1)

1) Da Costa noemt Caesar's De bello Gallico.
Een opzettelijke
vergelijking hiermee heeft hem in zijn opinie versterkt. Da Oosta
wijst eenige punten van overeenkomst aan.
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Verder verraadt zich telkens de krijgsman in uitdrukkingen,
welke Marcus in zijn betrekking zijn eigen geworden en in zijn
schrijven hem als ontvallen z~jn, bijv. het reeds genoemde woord
(j7rf.'/..OUN/.TWp
en (j&(j(jY}f-'Oll (wachtwoord, parool). Nog »treft ons
allerwege de krijgmanstrant in dat fiksche kortaf, in dat ernstige
vermaan, in dien toon van bevel, die zich hier telkens, bij de
vergelijking met de mede-Evangelisten, laten waarnemen", J)
bijv. - om van Da Costa's voorbeelden éen te n e men - in
de drie woorden, waarmee l\larcus (hoofdst. :3 : 13) J ezus' macht
doet uitkomen, als daar staat: En Bij klom op den berg en
riep tot Zich o1.:ç ~S-Û,f.lI rx?"T ÓÇ.
Was Marcus een krijgsman, dan kan de schrijver van het
tweede Evangelie niet Johannes Marcus ' ) zijn geweest. Da
Costa waagt de gissing, dat de schrijver de "godzalige krijgsknecht" is, dien de hoofdman Comelius te Caesarea met twee
zijner huisknechten naar J oppe zond om Petrus van daar te
ontbieden. 8) Aangezien Cornelius en zijn geheele huis werd
gedoopt, zal ook hij den doop hebben ontvangen. Zoo ontstond
tusschen Petrus en dezen krijgsman een nauwe betrekking.
Later is hij Petrus' metgezel en dienaar in het Evangelie geworden; hij is dezelfde, die in 1 Petrus b : 13 als» Marcus, mijn
zoon" voorkomt en het tweede Evangelie heeft geschreven.
Wijl Marcus de dingen "opvat van de zUde der meest aanschouwelijke realiteit", brengt dit volgens Da Cos ta met zich
mee, dat Marcus vooral het menschelijke van Jezus in Zijn
daden en woorden, »bewegingen van ziel en lichaam" in't licht
stelt. De» fiksche pen van den ronden en eenvoudigen soldaat"
toont ons Christus als waarachtig mensch in tal van bijzonderheden uit Zijn dagelijksch leven.. en verkeer. Bet Evangelie van
Marcus, den gewezen krijgsman, is als het ware ,het kort en
kern vol verhaal van den driejarigen veldtocht (mogen wij het
dus noemen), door den Ove?'sten Leidsman onzer zaligheid, wiens naam van ouds was KRIJGSMAN zoo wel als VREDEVORST,1)

Voorlezingen N. T. I, bI. 297; vgl. A. W., bI. 385 v.

2) Zie Hand. 12: 12; 13 : 5, 13; 15 : 37, 39.
Tim. 2 : 11; Phil. : 24.

') Hand. 10.

Coloss. 4

10; 2
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tot verlossing onzer zielen, tot verplettering van 'atan, tot verheerlijking des Vaders, - werkend, lijdend, stervend, herlevend
en zegevierend, volbracht". I)
Vervolgens tot Strauss terugkeerend, wil Da Cos ta het bewijs
geven dat deze niet consequent is, zich zelf tegenspreekt en
zoodoende in strijd geraakt met het gezond verstand. Volgens
Strauss toch ontbrak aan de wonderverhalen van de andere
Evangelisten aanschouwelijkheid en pleitte tegen de geloofwaardigheid dier verhalen vooral het plotselinge en onmiddellijke,
waarmee de genezingen in de verhalen plaats vonden. Maar
nu stelt Marcus Jezus' wonderdaden juist zeer aanschouwelijk
voor. Dit erkent Strauss en zoekt de verklaring hierin, dat
Iarcus zich opzettelijk aan het werk heeft gezet om uit de Evangeliën van Mattheüs en Lucas een derde samen te stellen, waarin
de meerdere aanschouwlijkheid de geloofwaardigheid moest ver·
zekeren. Deze verklaring brengt trauss echter in tegenspraak
met zijn oorspronkelijke beschouwing, waarnaar hij bij alle verdichting toch de goede trou w van den schrijver op den voorgrond stelde en de Evangelie-verhalen liet ontstaan uit de in de
gemeente zonde?' opzet gevormde mythe. Zoo komt Strauss met
zich zelf in strijd en is de consequentie bij hem zoek.
Maar dit zelfs daargelaten, is naar Da Costa oordeelt, de onderstelling van Strauss voor ieder, »die slechts lezen wil en niet geheel
en al ontbloot is van het gevoel voor l' accent de la vérité, niets
meer en minder dan onzin". 2) Hoe zou - om maar iets te
noemen - iemand, die een derde Evangelie wilde samenstellen,
waarin alles • versterkt, aangezet en ;pgesierd" moest worden,
daaruit hebben kunnen weglaten het tijdvak van Jezus' kindsheids, 't welk in de pseudo-Evangeliën doorgaans breedvoerig
wordt besproken?
Volgens Da Costa stuit de overeenstemming van Marcus met
MattheUs en Lucas over 't geheel op weinig of geen moeilijkheden; MattheUs verhaalt ,summier en in het algemeen", Marcus daarentegen meer uitvoerig, terwijl Marcus en Lucas zelfs
in bijzonderheden - ieder evenwel met behoud van eigen stijl
1)

Voo1'lezingen N. T. I, bI. 324.

') In Voo1'lezingen N. T. I, bI. 327 v.v. werkt Da Costa dit nader uit,
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en de hem eigen "tinten" - zoodanig overeenstemmen, dat de
een blijkbaar aan den ander heeft ontleend. Evenwel is opmerkelijk, dat Marcus meermalen van éen enkel persoon spreekt,
terwijl Mattheüs er twee vermeldt en dat hij in de ordening
der verhalen niet altijd met Matth~üs overeenstemt. Hoe dit
te verklaren? Da Cos ta geeft ten antwoord: .Het is, dat
Marcus zich niet opzettelijk J) toelegt om de lo~se en nog onbepaalde tijdsorde of getal-opgave van zijnen Voorganger nader te
bestemmen of te regelen, maar dit dan alleen doet, wanneer
het iets kan toebrengen tot het aanschouwlijke en gebijzonderde
zijner voorstelling. Wanneer dit het geval niet is, neemt hij
eenvoudig het bericht van zijnen Voorganger over. Lucas daa.rentegen schrijft zijn Evangelie . . . met het bepaalde voornemen,
om alles van voren aan te herzien en te rangschikken (Luc. I,
1-4) ; en daartoe effent hem Marcus aanvankelijk het pad, doch
zonder daarom zelf naar een opzettelijk plan van tijdsorde ,of
getalbestemming te werk te gaan". 2) Hierin ligt volgens Da
Costa het bewijs, dat Marcus niet, gelijk Strauss aanneemt, zijn
Evangelie na en naar dat van Mattheüs en Lucas heeft samengesteld; met het Evangelie van Lucas voor zich zou rarcus
niet van Lucas zijn afgeweken . Een geregelde opklimming,
een .organisch levendige ontwikkeling" is er juist dan, wanneer
men als chr(\nologische volgorde aanneemt: Mattheüs, Marcus,
Lucas.
Dat de wOM'den van Jezus bij de verschillende Evangelisten
niet op dezelfde wijze zijn geformuleerd, ligt weer in het verschil van standpunt, persoonlijkheid en roeping der schrijvers
en in hun bijzondere leiding, bewerking en bestiering door den
H. Geest. Jezus' woorden worden door geen der Eyangelisten
voorgesteld met .getrouwheid van klank". Dit geschiedt dan
alleen, wanneer bijv. Marcus een denkbeeld wil geven van de
taal, waarin Jezus heeft gesproken door de woorden van den
Heiland letterlijk aan te halen. Alle Evangelisten hadden vrijheid en roeping om Jezus' woorden naar gelang ' van verband
1) Zooals we zagen, dichtte Strauss aan Marcus opzet toe om
meerdere geloofwaardigheid te verkrijgen.
2) Voorlezinoen N. T. !, bI. 331.
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of samenhang, meer of minder ontwikkeld, of ook" uitleggenderof verklarenderwijze" terug te geven, ja zelfs om de onuitgesproken gedachten, de beteekenis van een gebaar, een blik der
oogen, in woorden weer te geven en als in hoorbare klanken
te vertolken. Dit is natuurlijk een bewering van Da Costa, waardoor menige verscheidenheid kan worden verklaard, maar die
ook aanleiding kan geven tot de vraag, wat zekerheid men dan
heeft omtrent de juistheid van dergel\jke persoonlijke opvattingen
en "overbrengingen" der Evangelisten. Da Costa beantwoordt
deze vraag in hoofdzaak hiermee, dat we Jezus noch in woorden, noch in daden historisch anders kenn en dan door middel
van Zijn Apostelèn en Evangelisten, en dat Jezus zelf gezegd
heeft: Wie u hoort, hoort Mij. De Geest der waarheid, die
hen in de waarheid zou leiden, was een Geest, niet der losheid
of willekeurigheid, maar der vrijheid. "Daarom dan ook werkte
die Geest niet bloot van buiten af op hen, als dicteerende of
werktuigelijk instortende, wat de SchrUvers slechts hadden op
te nemen met pen en papier, maar integendeel , van binnen, bij
wege van innerlijke doordringing hunner geheele persoonlijkheid,
en derhalve met behoud, ja versterking zoo wel als volmaking
en loutering van alle hunne persoonlijke ga ven, persoonlijke
karakters, persoonlijke beschouwingswijze" . J)
Het Evangelie naar de beschrijving van Lucas kenmerkt zich
door zijn hist01'isch karakter. 't Is het Evangelie van den historieschrijver, die zich in de inleiding als zoodanig aankondigt.
Da Costa toont aan, hoe aan het voornemen, in die inleiding
uitgesproken, het historieverhaal zelf beantwoordt. Zoo wijst
hij - met aanhaling van voorbeelden - op de "dagteekening"
van voorname gebeurtenissen, de nauwkeurige opgave van
tijden, dagen en jaren, het dieper ingaan op de Joodsche geschiedenis dan de andere Evangelisten, het dikwijls ingr\jpen
in de geschiedenis der oudheid, zooals die ook uit ongewijdebronnen bekend is. Vooral dit laatste wijst duidelijk uit, - zoo
merkt Da Costa terloops op - dat Lucas' arbeid geen vrucht
van verdichting kan zijn. "De zonder opzet versierende, idealiI)

Voorlezingen N. T. I, bI. 334 v.
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seerende mythe stapt, uit den aart der zaak, over soortgelijke
stoffelijke bijzonderheden heen. De 'Ge1'dichter zou zich wel gewacht hebben, zoo diep in te dringen, zoo stellig zich uit te
laten in het bijzonderen van zaken en personen, die hij veilig
had kunnen voorbijgaan, of althands veel minder bestemd kunnen aanduiden". ')
In de "samenstelling, richting, geest en inhoud" van de
schriften van Lucas ziet :ba Costa een drietal eigenschappen,
die aanduiden, dat de Schrijver een boezemvriend van Paulus, een
geloovige uit de Heidenen en van beroep geneesheer is geweest.
W·at het eerste betreft, werkt Da Costa uitvoerig uit, dat er verwantschap is niet alleen in geest en richting tusschen de geschriften
van Paulus en Lucas (bijv. het gebruik van bijna letterlijk dezelfde
bewoordingen bij het vermelden van de instelling van 't Avondmaal) maar ook in stijl en taal. De tweede eigenschap blijkt
o. a. uit Lucas' liefde tot Israël, welke liefde niet voortkomt uit
eenheid van afkomst naar bet vleesch, maar uit het gevoel van
dank voor zijn "inplanting in hUll olijfboom". De derde eigenscbap wordt o. m. openbaar door de kunsttermen, die Lucas
gebruikt en door de meer nauwkeurige omschrijving van den
aard der ziekten. En ook hierdoor, dat hij meer dan een ander
in de werken van J ezns het verband doet uitkomen tusschen
de vergeving der zonden en het genezen der krankheden en hij
den Zaligmaker bepaaldel\jk voorstelt als Israëls grooten Geneesheer. In rijker verscheidenhe~d dan de andere Evangelisten
laat Lucas ons Jezus zien als omgeven door allerlei hulpbehoevenden, geringen, ellendigen en zwakken, als den barmhartigen
en medelijdenden Hoogepriester. Dezelfde karaktertrekken vormen ook het kenmerkend onderscheid tusschen de gelijkenissen,
zooals die bij Lucas en daarnaast bij de andere Evangelisten
staan vermeld.
Da Costa acht, dat de verkregen resultaten elk "denkbeeld
van onechtheid of van mythische opsiering" uitsluiten. Ondenkbaar is opzettelijke of onopzettelijke versiering bij zooveel, zich
overal gelijkblijvende overeenkomst, die bestaat tusschen Lucas
en de historiebronnen van zijn tijd, tusschen Lucas aan de eene
1)

Vom'lezingen N. T. 1I, bI. 22 v.
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en Mattheüs en Marcus aan de andere zijde, tusschen Lucas en
de brieven van Paulus. Overal is tegelijk diepte en eenvoud,
oorspronkelijkheid en het gebruik maken van bronnen, rijkdom en
soberheid, onnavolgbare en zich zelf gelijkblijvende individualiteit.
Da Costa vindt dan ook de gevolgtrekking gewettigd: • Voor
onopzettelijke verdichting is hier dan nergens plaats, daar alles
de volvoering getuigt van het uitgedrukte voornemen des schrijvers (I. 3): 'Can VOl·en alles naarstig (ét. y.ptj]wt; ) te onde?·zoeken j
evenmin is opzettelijke versiering denkbaar, waar geheel de uitgedrukte individualiteit des Schrijvers niets dan eerlijkheid, eenvoud en waarheidsliefde ademt. - Hier wederom is dus geen
andere oplossing mogelijk van alle zamenloopende verschijnselen,
dan die ééne, ons door STRAUSS betwiste: het is waarheid,
historische, onvermengde, Goddelijke waarheid". 1)
Wel schijnt Lucas een enkele maal in strijd met het getuigenis der oudheid. Tegenover hen, die dit beweren, beroept Da
Costa zich op "de beter ondervraagde Geschiedenis" en op • toevallige ontdekkingen", welke de juistheid van Lucas ongezocht
hebben bevestigd. Als voorbeeld llemen we éen uit velen. Men
heeft de kennis of nauwkeurigheid van Lucas betwijfeld, omdat
Luca Sergius Paulus ét.71':J-&7rrxTot; (proconsul) noemt, 2) terwijl de
geschiedenis leert, dat Cyprus een provincie van den Keizer
was. Da Costa beroept zich op het getuigenis van Dio Cassius,
die aanteekent, dat Keizer Augustus Cyprus en Gallia Narbonensis in proyinciën van den senaat heeft veranderd en .als ware
het om onzen gewijden historieschrijver te rechtvaardigen, er bij
voegt: y.rxi O~T~ ét.1IS-!-7rrxTOI y.rxi êit; ÉY.EÏlIrx TO: ë9-71Y) 7rÉf.G7rórr':J-rxt n,o~rxllTO". 3)
Alleen de tusschenzin van Lucas 2 : 2 .Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was", blijft
voor Da Costa een moeilijkheid. .Na vele jaren nadenkens en
vruchtelooze beproeving van vele oplossingen" is het hem echter
duidelijk geworden, dat de gissing van Venema de juiste is: de
tusschenzin is een randglosse. Op deze wijze lost zich volgens
Da Costa de zwarigheid niet alleen op in de alles behalve zeldI)

Vom·lezingen N. T. TI, blo 110 v.

Z) Hand. 13 : 7.
I) Voorlezingen N. T. TI, blo . 21; Vgl. A.

w.,

blo 19 v.v. en blo 114.
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zame gewoonte van de oudste overschrijvers om zulke randglossen
in den tekst op te nemen, maar krijgt ook geheel het verhaal den
sierlijken en vloeienden samenhang, die vooral den stijl van
Lucas kenmerkt. ' )
Wat nu de overige schijnstrijdigheden tusschen de Evangelisten
onderling aangaat - de tegenspraak ten aanzien van "getalsof tijdsbepaling" verdwijnt, als in het oog wordt gehouden, dat
"ordening, juiste bepaling, historische aanéénschakeling, nau wkeurige opgave) het kenmerk, ia de roeping zijn van Lucas,
tegenover het meer algemeene dan bestemmende, meer welige
dan bearbeide moeder-Evangelie van Mattheüs, terwijl Marcus
den overgang vormt". 2) In dit licht beziet Da Costa ook de
ver chillen in de geslachtsregisters van MattheUs en Lucas.
Beiden geven de genealogie van Jozef, maar MattheUs, de apostel
van Jezus' koningschap, Jozef's wettelijke afstamming uit David
door leviraat langs de koninklijke of Salomonische lijn; Lucas
daarentegen, als de zuiver historische Evangelist, de natuurlijke
afstamming uit David langs de natuurlijke of Nathansche. ')
In zijn beschouwing van het Evangelie van Johannes vestigt
Da Costa de aandacht op diens toon, welke meer verheven is
dan van de Synoptici en op een geheel nieuw element bij
Johannes . Deze toch beschrijft niet alleen de historie, doch
geeft tevens een "Apostolische Theologie". Dit hangt samen
met den geheelen aanleg; Johannes wil niet bloot verhalend,
maar meer "verklarend, opmerkend, ophelderend, redeneerend"
schrijven; vandaar de vele tusschenzinnen, ingeleid door dè,
OUII of (;t,x TOUTO . ')
We vinden dan ook bij J ohann es geen aaneengeschakeld verhaal van Jezus' daden en woorden, maar meer
een uitgelezen keur van hoogst merkwaardige teekenen Zijner
heerlijkheid, waaraan dan uitvoerig verbonden worden de "redenen en leeringen", waartoe die teekenen aanleiding gaven.
1)

Voo1'wzingen N. 'P. II, bI. 461; vgl. A.w.) bI. 23 en 114.
Voo?'lezingen N. 'P. II, bI. 115.
3) Zie Voorlezingen N. 'P. II, bI. 488 v. v.; vgl. A.w.} bI. 115.
4) Na onderscheiden voorbeelden te hebben gegeven, wijst Da
Costa ter vergelijking riog op Joh. 5 : 18; 6 . 22-24; 9 : 22; 11 . 5,
18, 30; 12: 37-43; 18 : 2, 3, 24, 28; 19 . 35; 20 : 30, 31; 21 12,
2~, 25 .; Voorl. N. T. 1I, bI. 130.
2)
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Overal hooren we dientengevolge den Heiland sp"eken, welke
gesprekken allerlei waarheden aangaande den persoon van
Christus bevatten. Ook van menschen haalt Johannes dikwijls
woorden aan, waardoor we hun • karakter, natuurlijk verstand,
bestaan en toestand" leeren kennen (bijv. de roeping, gezindheid en persoonlijkheid van Johannes den Dooper in betrekking
tot Jezus, Joh. 1 : 20- 36).
Vergeleken met de Synoptici heeft het Evangelie van Johannes
dus zijn eigen • voorkomen" en maakt het een .geheel onderscheidenden indruk", wat o. m. aan 't licht treedt "bij eenige
opm erking en ontleding van het aat:ltal uitgelezene, en als zoo .
vele edelgesteenten dit Evangelie versierende uitdrukkingen en
spreek manieren, waardoor het zich in de bewerking niet minder
dan in geheel zijnen aanleg en schikking onderscheidt". ') Men
vindt er n.l. woorden, die Of uitsluitend, Of voornamelijk Of in
zeer bijzonderen zin bij Johannes voorkomen, zooals Logos, Licht,
Waarheid, Le ven, de eeniggeboren Zoon, heerlijkheid, zijn, uitgaan, verhoogen, verhoogd worden e. a. Eveneens is er ten
aanzien van de zaken onderscheid tusschen de Synoptici en
Johannes. Deze is rijker in de bepaling van de juiste uren en
dagen, evenals in het opgeven van getallen. Dan draagt het
vierde Evangelie een profetisch en symbolisch karakter en
onderscheidt het zich door zijn innige en verheven mystiek.
Terwijl ook merkwaardig is, dat dit Evangelie meermalen een
Hebreeuwsch en Grieksch standpunt in zich vereenigt en gelijktijdig een J oodsch en • wereldburgerlijk" karakter draagt.
Daar er • eenheid van grondslag" is tusschen Johannes en de
Synoptici, is het onderscheid in • voorstelling, aanleg en bewerking" een getuigenis voor de echtheid van Johannes. Wel staat
zijn Evangelie op zich zelf, maar toch ook weer door niets anders dan door een verdere, diepere ontwikkeling en ,meer
hemelscbe beschouwing". .Zoo vormt in dat schoone harmonische Viertal het Evangelie des Woords, om het dus uit te drukken, de bas van het volkomen accoord 1J • 2) Het niet on voorwaardelijk als een echt geschrift te erkennen, zou volgens Da
1)
')

Vom'lezingen N. T. II, bI. 143.
Vom'lezingen N. 1.', II, bI. 179.
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Costa dan ook wezen: " betwijfelen of het hoofd wel tot het
lichaam behoort, omdat het van een zoo geheel onderscheiden
maahel dan de overige leden of deelen is" . 1)
Het feit, dat het Evangelie van Johannes, naar luid van het
eenstemmig getuigenis der oudheid, gemimen tijd na de Synoptici is geschreven, verklaart mee de plaats, die dit Evangelie
inneemt. Uit tal van bijzonderheden blijkt, dat het de Synoptici
als bekend veronderstelt, er verder op voortbouwt en er op
terugziet, soms zelfs door schijnbare tegenspraak of afwijking er
het "zegel der meest volkomen bevestiging" op drukt. Door
voorbeelden tracht Da Cos ta de waarheid van het hier gezegde
in 't licht te stellen. We geven als proeve zijn oplossing van het
bezwaar, ' t welk de kritiek vindt in de omstandigheid, dat we
bij Johannes de gelijkenissen missen.
le~hts in zekeren zin
ontbreken volgens Da Co ta gelijkenissen in het Evangelie van
Johannes. Johannes heeft ze niet opgenomen in verhalenden
vorm, zooals de Synoptici, maar in het wezen der zaak geeft hij
ze wel degelijk terug in den vorm van "leenspreuk". Bijv.:
Jezus vergelijkt zich in de ynoptici bij den herder, die zijn
verloren schapen opzoekt en terecht brengt. In den vorm van
parabel komt deze vergelijking niet voor b\j Johannes, maar het
gronddenkbeeld is er wel in den vorm van een "leenspreukige uitspraak" (bijv. Joh. 10: 11). Uit het ontbreken van parabelen
in historischen of verhalenden vorm in Johannes' Evangelie valt'
dus niet te concludeeren tot diens strijdigheid met de ynoptici,
maar veeleer tot harmonie.
Ook "Jezus, de Zoon van God" is bij Johannes geen ander
dan de "Jezus Messias" bij de Synoptici. De verscheidenheid
verhoogt juist de eenheid. Is een bloot men eh als Socrates
door Plato veel dieper opgevat en anders be chreven dan door
Xenophon en pleit dit niet tegen de echtheid van hun geschriften of de i uistheid van beider voorstelling, hoeveel minder is
het dan een bewijs van onechtheid, dat Jezus door Johannes
wordt opgevat en weergegeven op een wijze als door geen der
Synoptici geschiedt. Dit is immers in overeenstemming met zijn
dieper inzicht en meer verheven standpunt. Zoo rust de ver1)

Voorlezingen N. T" bI. 179.
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scheidenheid op eenheid en doet zij des te meer de eenheid van
het geheel uitkomen. I)
Evenmin is het verschil in wijze van .spreken, stijl en leervorm" van Jezus bij Johannes een verschijnsel, 't welk op onechtheid wijst. De verklaring moet worden gezocht in de onderscheiden individualiteit der schrijvers. De ziel van Johannes
.ontvangt, om zoo te spreken, zoo wel de leer als het leven des
Meesters in haar binnenste, en geeft die in haar eigenen vorm,
ever. vrij als getrou w terug'). 2) Wat Da Costa hiermee bedoelt,
blijkt) als hij o. a. bij de herhaling van het Amen, die bij
Johannes voorkomt, het tweede Amen laat komen uit de .eigen
ziel" van Johannes: het Amen) waarmee Jezus Zijn woorden
bevestigt) verwekt in Johannes' hart een weerklank; Amen antwoordt de Geest in zijn binnenste op het Amen van Jezus.
Aan de kenmerkende eigenschappen van het vierde Evangelie beantwoordt volgens Da Costa, dat de ongenoemde discipel,
van wien telkens gezegd wordt. welken Jezus liefhad", is geweest
Johannes, de zoon van Zebedeüs, de schrijver van dit Evangelie.
De Apostel en ooggetuige toch is te kennen aan den rijkdom van
plaatselijke bijzonderheden, nauwkeurige opgave van cijfers,
dagen en uren en zooveel meer, dat door Da Costa wordt genoemd. Alleen een ooggetuige kon op de gedachte komen om
al zulke détails op te nemen midden in de voorstelling van de
hoogste verborgenheden en diepzinnigste waarheden . Slechts
een Johannes, bijgenaamd zoon des donders (Boanerges) kon
naast de diepte van de Goddelijke liefàe tevens zoo krachtig
den Goddelijken toorn in het licht stellen (bijv. Joh. 3 : 16).
1) Op bI. 191 v.v. van VOO1'lezingen N. T. U geeft Da Costa voorbeelden ten bewijze hiervan en zegt daarna : "Zoo is dan hier en
bij de Synoptici Jezus Christus altoos dezelfde; dezelfde} maar, zoo
als de zon aan onzen zichtbaren hemel, blinkend van onderscheidenlijke
glansen bij haren op- of nedergang of volle mï'ddagklaarheid".

2) VOO1'lezingen N. T. U, bI. 197. - Da Costa herinnert hier aan
het door hem tevoren gezegde, dat dit geen verlies van volstl:ekte
waarheid of inmenging van wi llekeurige bijvoeging of versier ing te
vreezen geeft, aangezien daartegen èn de belofte van den H. G. als
Leidsman in alle waarheid èn de .inborst en aanleg" der Evangelieschrijvers waarborgen zijn. Zie boven bI. 152 v.
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Zoo heeft dus ook het vierde Evangelie het bewijs van echtheid in zieh. Saam vattend I) wat door hem werd opgemerkt,
vraagt Da Costa, of zonder zijn algeheele echtheid zulk een
Evangelie zich wel laat denken als het werk van den Apostel
Johannes. Het verwondert Da Costa niet, dat .een geleerde
in Duitschland" (Bretschneider) na eerst zijn twijfel aan de
echtheid te hebben uitgesproken, later zijn bezwaren heeft
teruggenomen en' zoo wel op inwendige als uitwendige gronden
de echtheid heeft erkend. Zelfs Strauss heeft een oogenblik
geaarzeld. Moest bij de vorming van zijn mythisch stelsel ook
Johannes' Evangelie onecht worden verklaard, in de Voorrede
van den derden druk van zijn Leben Jesu sprak hij uit, dat
de twijfel aan de echtheid van Johannes' Evangelie weer door
hem betwijfeld werd - om daarna de echtheid weer te ontkennen. Om zijn mythisch stelsel schotvrij te houden - aldus Da
Costa - nam Strauss toen zijn toevlucht tot de bewering, dat,
indiell Johannes de schrijver is, hij dit Evangelie in zijn ,suffenden ouderdom " heeft opgesteld, dus op een leeftijd, die hem vatbaar maakte voor het opnemen van de in de gemeente gerijpte
mythe.
Om de ongerijmdheid van deze bewering te doen gevoelen,
haalt Da Costa aan, hoe eens een .hoogbejaarde" en zeer beroemde dichter, dien zijn zoon voor de rechtbank te Athene
voor .onbekwaam" wilde doen verklaren, daar als zijn eenige
verdediging een i uist door hem vervaardigd treurspel voorlas.
T erstond besloten de rechters den dichter tegen den eisch van
zijn zoon te handhaven; het voorgelezen treurspel was hun genoeg bewijs van de helderheid van het verstand des vaders.
Zoo is er, zegt Da Costa, niets meer dan een nlezing" van JoI) Da Costa doet het met deze woorden: " . . . zamenvoeging,
ja zamensmelting van verhevenheid en ~envoud, van diepte en naiveteit, van geschiedenis en leer, van herinnering en vooruitzien, van
oude en nieuwe dingen, van het woord des Meesters en Zijnen wêerklank bij den geloovigen discipel, zulk eene voorstelling van God en
menschen, van Jezus Christus God en m enseh, zulk een van het
begin tot het einde, tot in de kleinste bijzonderheden zich gelijk
blijvend karakter van taal, stijl, standpunt, oogmerk, gave, geestesstemming . . ."; V001'Z. N. 1'. lI, bI. 207.
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hannes' Evangelie noodig om aan te toonen, dat eel1 mythisch
element aan dit Evangelie vreemd is. "Dezelfde gronden, die
de echtheid onweersprekelijk vast maken, bewijzen ook de onbestaanbaarheid zelfs van het geringste mythische inmengsel in
het Evangelie van een Ooggetuige, een Apostel, een boezemdiscipel, gelijk Johannes de Boanerges is geweest". J)
Ten slotte willen we nog een proevè geven van de wijze,
waarop Da Costa de schijnstrijdigheden tusschen de Synoptici en
Johannes tot oplossing' tracht te brengen. We nemen het verhaal
van Jezus' tocht van Bethanië naar Jeruzalem, 2) waarin Strauss
onoplosbare strUdigheden vindt Volgens dezen kriticus heeft
men bij de Synoptici en Johannes twee verschillende berichten,
die niet overeen zijn te brengen. Johannes zegt ons, dat Jezus
zich gedurende éen dag in Bethanië heeft opgehouden (vgl. Joh.
12 : 1 met 12 : 12), terwijl de Synoptici Jezus' tocht naar.J eruzalem zóo voo rstellen, dat Jezus onmiddellijk van J ericho naar
Jeruzalem is gegaan. Wel ging Jezus volgens de Synoptici langs
Bethanië, maar vertoefde daar niet. De Synoptici zeggen uitdrukkelijk (Matth. 21 : 1, Marc. 11 : 1, Luc. 19 : 29), dat toen
Jezus Bethphage en Bethanië genaakte, Hij twee discipelen uitzond om het veulen der ezelin te halen. Dit bevel zou Jezus
niet gegeven hebben, indien Hij den nacht in Bethanië had
doorgebracht. Jezus zou toch Zijn jongeren niet vooruit naar
Bethanië hebben gezonden, als Hij het plan gehad had den nacht
in deze plaats door te brengen.
Zooals te verwachten is, vindt Da Costa de oorzaak dier
schijnbare tegenstrijdigheid in de bedoeling, het plan der schrijvers. Het doel der Synoptici is vooral om Jezus in Z\jn openbaar leven voor te stellen. Daarom zwijgen zij van Jezus' verblijf in Bethanië. Johannes daarentegen teekent ons Jezus meer
in Zijn omgang met Zijn innigste vrienden, zoodat het in het
• bestek" van het Johannes-Evangelie ligt het gebeurde in Bethanië
te vermelden. Johannes vult het bericht van de Synoptici aan.
Door wat Johannes meedeelt wordt nu ook duidelijk, waarom
de scharen Jezus op zulk een schitterende wijze ontvingen en
Voorlezingen N. T. IIJ bI. 209.
2) :M:atth. 21 : 1 V.V.; Marc.11· 1 v.v.; Luc. 19 , 29 v.v. ; Joh. 12 : 12 v.v.
I)
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begeleidden j de menigte was verrukt, omdat zij Lazarus, dien
Jezus eertijds had opgewekt, thans zelf zag. Terwijl de
Synoptici de geschiedenis van Jezus' intocht verhalen als een
bloot feit, klimt Johannes dus op tot de aanleiding en oorzaak.
Dat Jezus, die in Bethanië vernacht, toch een tweetal jongeren
zendt om het veulen der ezelin te halen, is zeer goed m~t elkaar
overeen te brengen. Men heeft slechts te bedenken, dat Bethphage
en Bethanië • niet van elk dezer twee plaatsen afzonderlijk is
te verstaan". Bethphage en Bethanië wil zeggen: Bethphage,
aan Bethanië grenzende. Nadat Jezus den nacht in Bethanië
heeft doorgebracht, zendt hij twee zijner discipelen vooruit om
het veulen uit Bethphage te halen.
Hiermee nemen we afscheid van Da Costa's apologetiek tegen
Strauss. Daar we anders te uitvoerig zouden worden, is 't niet
mogelijk Da Costa te volgen in zijn vergelijking van al de lijdensen opstandingsverhalen bij de Synoptici en Johannes. 1) Doch het
is ook niet noodig, wijl we ons ten doel stelden de methode van
Da Costa uiteen te zetten en door vool"beelden toe te lichten.
Bij de lijdens- en opstandingsverhalen nu gaat Da Cos ta naar
dezelfde methode als in de gegeven proeve te werk. Beschouwen
we thans zijn weerlegging der Tubinger School, bepaald van
haar hoofd F. C. Baur in diens Paulus, der Apostel Jesu Chl"Ïsti,
sein Leben und Wil'ken, seine Bl'iele und seine Lehren. 2)
Op gelijke wijze als Da Costa régenover Strauss de echtheid
der Evangeliën staande houdt, verdedigt hij tegenover de Tubinger School de echtheid, de geschiedkundige zekerheid van Paulus' zendbrieven en de Handelingen op grond van inwendige
kenmerken. Bij zijn beschouwingen van de verschillende zendbrieven van Paulus, laat hij telkens uitkomen, hoe deze in alles
het stempel van echtheid dragen. 3) We zullen ons hier bepaZie VOO1'lezingen N. T. lI, bI. 246 V.v.
2) Uitgegeven te Stuttgart in 1845.
3) Zie bijv. Paulus I, bI. 56, 75 V.v., 80 V.V., 137 V., 201 V.v., 306,
314; lI, bI. 10, 30, 34, 37 V., 51, 134, 200, 231. - We merken op, dat
Da Costa op grond van uit- en inwendige bew~jzen besluit, dat de
zendbrief aan de Efeziërs aan de Laodicenzen is gericht en oordeelt,
dat de brief aan de Hebreën door Paulus is geschreven: Paulus lI,
bI. 102 v.v., 143 V.v. ; Nalezing, bI. 5ö v.V.
1)
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len tot dat gedeelte van Da Costa's apologetiek, waarin bij meel'
rechtstreeks ingaat op de kritiek van genoemde School, vooral
ten opzichte van een drietal hoofdpunten.
Allereerst wil Da Costa aantoonen de .onbestaanbaarheid van
eIken anderen Paulus, dan die tot den objectiven grondslag van
gebeel zijn getuigenis de werkelijke opstanding van J esus Cbristus
uit de dooden heeft". 1) In hoofdzaak voert Da Costa het volgende aan. In de zendbrieven van Paulus, die Baur als echt
erkent (Romeinen, Galaten, 1 en 2 Corintben), stelt de Apostel
de opstanding van Christus voor als een feit, waarmee de geheele geloofwaardigheid van zijn prediking staat of valt; als een
feit, waaraan ' zijn getuigenis en dat van al de discipelen van
Jezus onafscheidelijk zijn verbonden en waarvan Paulus even
verzekerd is als van zijn eigen bestaan en zelfbewustheid, roeping
en geweten (bijv. 1 Cor. 15 : 1-15, Gal. 1 : 1). Elders in deze
zendbrieven is Christus' opstanding voor Paulus het ,steunpunt"
van zijn prediking, het beginsel van vermaning, opwekking,
redeneering en het middelpunt, waarvan in het Evangelie alles
uitgaat en waarheen alles wordt teruggebracht (bijv. Rom. 1 :
1- 4; 4 : 24, 25; 6 : 4, 5). Da Costa acht het .ziel- en menschkllndig onmogelijk" en in strijd met de kritiek en het gezond
verstand, dat Paulus door zelfbedrog er toe gekomen zou zijn,
de opstanding van Christus aan te nemen en te leeren. Alleen
een bevooroordeelde opvatting van het Christendom kon de Tubingers brengen tot zulk een verklaring. Al dadelijk lijdt dus
het "stelsel" der Tubinger School schipbreuk en .openbaart het
zich als louter schijn en misleiding, zoodra men het eenmaal recht
geplaatst heeft tegen over de onmiddelijke en noodzakelijke
consequentiën van een getuigenis, waarvan de historische basis
ten slotte toch wel niet geloochend worden kan". S)
1) Paulns lI, bI. 346. - Volgens de Tubinger School is de Openbaring van Johannes een echt geschrift, 't welk zijn ontstaan heeft
te danken: aan een schrijver, die zijn ebionitische denkb~elden in dit
boek heeft weergegeven. In 't voorbijgaan merkt Da Costa op, dat
de Apocalypse juist h et bewijs in zich heeft, dat de eerste Christenen
niet met een enghartig ebionitisme waren bezield; met een ebionitisch
Messiasbegrip is bijv. in strijd Openb. 5 : 9; 7 : 9; 15 : 4; 22 : 2.

') . PatVU8 lI, bI. 354.
11*
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Langer dan bU het eerste hoofdpunt staat Da Costa stil bij
het tweede, als hij tegenover de Tubinger School de echtheid
van de Handelingen handhaaft. Da Costa wijst aan, hoe de Tubinger
School om tot de door haar gewilde conclusie in zake de Handelingen 1) te komen, veel zonder bewijs heeft aangenomen,
willekeurig heeft verondersteld of met voorbijgaan van bestaande
tegenbewijzen heeft gedecreteerd. Van de door haar aangenomen geschiedenis van het "Paulinisch Christendom" levert ze
niet het bewijs. Alles, wat als een grond voor de echtheid van
de Handelingen dienst kan doen, of wat voor de "eenzel vigheid
in afkomst" van de Handelingen en het Evangelie van Lucas
pleit, wordt door haar verzwegen. Zij bedenkt niet, dat zoowel
het gevoelen van Baur als van Schwegler leidt tot ongerijmdheid en onoplosbare moeilijkheden.
Na de onjuistheid van het "algemeen resultaat" der Tubinger
School te hebben betoogd, weerlegt Da Cos ta eenü,;e afzonderlijke punten. Het eerst neemt hij het op voor de betrouwbaarheid van de Handelingen met betrekking tot de geschiedenis,
waarin volgens de Tubinger School de schrijver meermalen
met zich zelf of met anderen in tegenspraak is. Van de voorbeelden, die Da Cos ta geeft tot staving der historische juistheid
van dit Bijbelboek, halen we enkele aan . Baur weet niet overeen te brengen, hoe de Apostelen genade hadden bij het gansche
volk (Hand. 2 : 47) en te Jeruzalem groote genade over hen
,allen was (4 : 33), terwijl ze toch zoo spoedig daarop bloot stonden aan vervolgingen. 't Schijnt wel, merkt Da Costa op, dat
de geringe afstand tusschen het Hosanna en het huist hem die nog wel "in de geschiedenis der volksgunst" tot een spreekwoord is geworden - voor Baur iets zeer ongewoons en onbegrijpelijks is. De veranderlijkheid der volksopinie zou hier de verklaring reeds kunnen zijn. Doch bovendien, Hand. 4 : 21 en
5 : 21 zeggen uitdrukkelijk, dat de eerste vervolgingen der
I) De lezer herinnere zich, dat volgens Baur de Handelingen
een geschrift uit de eerste helft der tweede eeuw is, waarvan de
schrijver het Paulinische en het Petrinische Christendom wilde vervormen en Petrus Paulinisch en Paulus Petrinisch voorstellen. Terwijl Baur de Handelingen slechts laat aansluiten bij 't Evangelie van
Lucas, erkent Schwegler, dat ze beiden van denzelfden schrijver zijn.
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Apostelen uitgingen van de oversten, farizeërs en priesters, edoch.de Hoogleeraar verliest alle geheugen, wetenscbap en scherpzinnigheid, zood ra het er op aankomt ook slechts de onbeduidendste schijnstrijdigheid in deze Schriften te verklaren of te begrijpen". I) Een andere bedenking, door de 'rubinger School
breed uitgemeten, is hetgeen verhaald wordt in Hand. 9 : 7 (de
mannen, die Paulus vergezelden, hebben niemand gezien, maar
uel een stem geho01'd) en in Hand. 22 : 9 en 26 : 14 (de mannen
hebben het licht gezien, doch de stem Desgenen, die tot Paulus
sprak, niet geho01·d).
a een eerste oplossing, komt Da Costa
daarna met een .nog eenvoudiger": door de stem (9 : 7) kan
worden verstaan de stem van Paulus, dien de mannen hoorden
spreken, zonder evenwel de woorden of zelfs .het stemgeluid"
van Jezus te vernemen. In Hand. 22 : 9 wordt dit bevestigd,
aangezien op deze plaats de gedachte wordt buitengesloten, dat
de mannen de stem van Jezus zouden hebben gehoord; hier
staat uitdrukkelijk: .zij hoorden de stem ni.et Desgenen, die tot
mij sprak", dus wel de stem van Paulus. 2)
Van meer belang is het, als Da Costa bij het tweede hoofdpunt de verhouding van bet Petrinische tot het Paulinische
Evangelie, zooals die door de Tubinger Scbool wordt voorgesteld, ter sprake brengt en hij in verband daarmee de v raag
beantwoordt, of de Paulus der Handelingen al of niet identisch is
met den Paulus der zendbrieven. Natuurlijk bestrijdt Da Costa
niet, dat Paulus zich in zijn zendbrieven richt tegen elke poging
om de Heidenen terug te brengen tot de inzettingen van de
wet van Mozes (bijv. zeer sterk Gal. 1: 7, 8) en erkent hij
eveneens gaarne op grond van de Handelingen, dat Paulus te
Jeruzalem en elders de ceremoniëele inzettingen van Israël
waarneemt. Paulus, die blijkens den brief aan de Galaten zich tegen
de besnijdenis van Titus verzet, onderwerpt TimotheUs er gewillig aan; Paulus bevindt zich, volgens de Handelingen, op de
groote Israëlitische feesten en brengt het Evangelie aan de Heidenen, na het eerst in dezelfde plaats aan de Joden te hebben verkondigd.
;) Patüus II, bI. 364.
2) Paulus II, bI. 374, nt 1. Vgl. Nalezing, bl. 29 v.v.; Beschouwing
Handelingen, bl. 200 v.
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Dit schijnbaar verschil springt in het oog. Maar al zou het
niet opg~lost kunnen worden, dan zou nog in allen gevalle de
verklaring, die de Tubinger School ervan geeft, naar het oordeel
van Da Costa, de meest willekeurige en gedwongene, "ja men
mag zeggen zedelijk en historisch-onbegrijpelijke" zijn. Waarom
Da Costa de uitlegging der Tubinger School aldus noemt, licht
hij toe met de woorden: "een Pauliaan, die lang na den leeftijd van Paulus noodig vindt de richting van dien Apostel bij
de Christenen uit de Joden, ja ook bij de Gemeenten uit de
Heidenen, aangenaam te maken, door allerlei kunstige en gezochte toegefelijkheden, door opzettelijke, voor ieder blijkbare
of althands ligt ontdekbare dichting of verdraaijieg van feiten,
verkeerde: ja stellig onware voorstelling van zaken en personen!
een PauliaanJ die het zij dan een Evangelie van Christus en een
Boek van Apostolische Hand elingen, het zij het laatste alleen,
geheel daarop inricht, en deze zUne onhistorische kunstmatige
poging tot verzoening van twee tot hier toe scherp tegen elkander
overstaande richtingen voor zijne en vele volgende eeuwen doet
gelukken! -- zie daar waarlijk wel, mag men zeggen, psychologische wonderen, die al de wonderen, waar de Scholen van
Strauss en Baur zoo onverzettelijk tegen ingenomen zijn, in
onbegrijpelijkheid ver te boven gaan:" 1)
Ter verklaring van het verschil in de wijze, waarop Paulus
in zijn zendbrieven staat tegenover Israëls wet en waarop de
Apostel in de Handelingen wordt vOOl'ge teld, maakt Da Costa
duidelijk, hoe de eene voorstelling de andere niet uitsluit, doch beide
elkaar juist aanvullen. De Paulus der Handelingen laat zich
terugvinden in de zendbrieven ook in die "momenten", welke
de Tubinger School onvereenigbaar acht, evenals omgekeerd de
Paulus der zendbrieven niet in tegenspraak is met dien der
Handelingen.
Op de volgende wijze levert Da Costa hiervan het bewijs.
Wat Paulus blijkens de Handelingen in p1'aktijk brengt, als hij,
de geroepen heiden-apostel, toch eerst den Joden het Evangelie
verkondigt, staat met zoo veel woorden als een beginsel van Paulus
in zijn zendbrieven uitgedrukt: Rom. 1 : 16; 2 : 9, 10. - In
1) Paulus II, bI. 382.
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de Handelingen zien we Paulus zich voegen naar de wenschen
van zijn J eruzalemsche medeapostelen, naar de zwakheden van
sommige Christenen uit de Joden~ naar de nationaal-Mozaïsche
inzettingen van Israël. Doch ook deze handelwijze wordt .opgehelderd, bevestigd, ja tot een vast beginsel teruggebracht" door
Paulus zelf in 1 Cor. 9 : 19- 23. - Niet alleen het beginsel,
maar ook de praktijk in denzelfden geest blijkt uit dezen zendbrief,
1 Cor. 16 : 8. - De Tubinger School heeft de leer der Evangelische vrijheid van Paulus niet begrepen; krachtens die vrijheid en om ze te bevorderen acht Paulus veel toegeeflijk, als
het geen .levenspunt" geldt, Rom. 14 : I-ti. Hier is de theorie
van de praktijk, welke Baur in de Handelingen geheel strijdig
oordeelt met het Evangelie van Paulus in de zendbrieven.
Volgens de Tubinger School zien we, dat Paulus, in tegenstelling met de Handelingen, zich in de zendbri even onafhankelijk betoont van de J eruzalemsche Apostelen, zich tot de Heidenen ' wendt en een gerechtigheid door het geloof, zonder de
werken der wet, leert. Da Costa daarentegen acht dezelfde
kenmerken ook aanwezig in de Handelingen. De schrijver van
de Handelingen toch verbergt niet, <lat Paulus na zijn bekeering
eerst door de gemeente te Jeruzalem met wantrouwen wordt
aangezien (Hand. 9 : 26) - hetgeen geheel iets anders is dan
wat de Tubinger School meent te zien, n.l. een opzettelijken
toeleg van den schrijver om Paulus en de Jeruzalemsche gemeente altijd zoo veel mogelijk elkaar nabij te brengen. Als men
nu dien toeleg wil terugvinden in de vermelding, dat Barnabas
zelf Paulus bij de Apostelen inleidde en Paulus sedert met hen
in- en uitging, dan zegt dit niets meer dan wat even helder
uit de zendbrieven blUkt: 1 Cor. 9 : 6; 15: 8, 9; Gal. 2 : 9, 13.De bijzondere roeping tot de Heidenen staat evenzeer in de
Handelingen als in de zendbrieven op den voorgrond: Hand.
9 : 15; 22 : 21, 22. - Ook de Handelingen spreken duidelijk
van Paulus' prediking der gerechtigheid door het geloof, als ze
vermelden, dat de Apostel zich in de synagoge tot de Joden
richt: Hand. 13 : 38, 39.
Bij dit tweede hoofdpunt toetst Da Costa ook de voornaamste
gronden der Tubinger School voor haar stelling, dat zeer bepaald uit den brief aan de Galaten de vijandige verhouding
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tusschen het Petrinisch (J eruzalemsch) en het Paulinisch Evangelie, of nog sterker, tusschen Petrus en Paulus persoonlijk zou
blijken. De Tubinger School beroept zich op de feiten, dat
degenen, tegen wie Paulus te Antiochië voor het Evangelie der
vrijheid streed ,sommigen zUn, welke van Jacobus gekomen
waren" (Gal. 2 : 12) en dat Paulus persoonlijk met Petrus een
twist heeft, die niet vereenigbaar zou zijn met hun eenheid van
beginsel. 'regen het eerste brengt Da Cos ta in, dat de strijd
van sommige volgelingen van Jacobus tegen het vrijheidsbeginsel
van Paulus niet behoeft te doen concludeeren tot een strijd van
Jacobus zelf tegen Paulus. Het tegendeel van wat de Tubinger
School beweert, is dan ook te lezen in den brief zelf, die terdege
onderscheid maakt tusschen de 7f"apëiCTay.,rC( o/wd'ad'ëÀcpC( (2 : 4) en
de Apostelen Jacobus, Cephas en Johannes (2 : Ç)). Tegen het
tweede voert Da Costa aan, dat Paulus zeer zeker de "oogenblikkelijke zwakheid" van Petrus zonder aanzien des persoons
doet uitkomen, maar nergens in dienzelfden brief schUn of schaduw is van persoonlijke oneenigheid, van verschil omtrent het
fundament zelf. De daad van Petrus wordt wel veinzing genoemd (2 : 12), maar 't zelfde wordt van Barnabas gezegd (2 : 13),
terwijl toch de "innige broederschap en gemeenschap" van
Paulus en Barnabas in den zendingsarbeid reeds vaststaat uit
de vier brieven, welke de Tubinger School als echt erkent.
Qver de verhouding tusschen Paulus en Petrus, Jacobus en
Johannes spreekt de brief aan de Galaten "op den innigst broederlijken voet": Gal. 1 : 18, 19; ;3 : 1, 2; D : 9. Dat Petrus bij
wijze van uitzondering, in een oogenblik van zwakheid, en
der hal ve tegen zijn beginsel in, te Antiochië tegen Paulus over
stond, leert dezelfde brief: hoofdst. 2 : 14. Da Costa vindt in
deze plaats een zóo sterk getuigenis tegen de Tubinger School,
d.at hij zegt: ,Deze ééne plaats uit een door Baur erkenden
Brief van Paulus ware reeds meer dan genoegzaam om geheel
het stelsel van een grond verschil tusschen het Evangelie van
Paulus en dat van Petrus om ver te werpen" . 1)
Daarna weerlegt Da Costa de bewering der Tubinger School,

1)

Paulus II J bI. 400.
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volgens welke het bericht van de Handelingen (hoofdst. ] 5) aan
gaande de vergadering te Jeruzalem ongeloofwaardig is. De
Tubinger School zegt n.l.: indien deze vergadering historisch
was, zou Paulus in den brief aan de Galaten er gebruik van
gemaakt hebben, om met verw\jzing naar het besluit van het
convent te Jeruzalem, zijn apostelschap te handhaven en zijn
Evangelie der vrijheid van de wei van Mozes te bepleiten. Tot verdediging van Da Costa's standpunt zou het natuurlijk het
gemakkelijkst zijn geweest aan te nemen, dat de brief aan de
Galaten geschreven is vóor de vergadering te Jeruzalem. Doch
op verschillende gronden komt dit Da. Costa onaannemelijk voor
en stelt hij, dat genoemde brief is vervaardigd na Paulus' derde
bezoek aan Jeruzalem, zoodat de brief van lateren datum is dan
het besluit der J eruzalemsche vergadering. Maar waarom maakt
Paulus in Galaten dan toch geen gewag van dit besluit ? Is
Hand. 15 dan niet onecht of is Paulus een onhandig verdediger?
Da Costa toont aan, dat geen van beide het geval is. Tot recht
verstand moet niet worden vergeten, dat de "aard van de
strijdvraag" in Galatië wel in wezen, maar niet in alle deelen
dezelfde is als die, welke te Jeruzalem werd beslist. Tegenover de valsche leeraars in Galatië had Paulus niet maar de
waarheid van het Evangelie der vrijheid in Christus te handhaven, doch ook zijn onmiddellijke ro eping tot Apostel, zijn onafhankelijkheid van de andere Apostelen. Zijn roepin g stelt Paulus
hier op den voorgrond, waarom hij deze dan ook als punt van
uitgang neemt (Gal. 1 : 1). Door zich op het besluit van de
vergadering te Jeruzalem te gronden, zou Paulus zUn onmiddellijke roeping en onafhankelijkh eid hebben geprejudicieerd. Als
"verstandig apologeet" ging hij ni et verder ' dan zijn eenheid met
de Jeruzalemsche apostelen te doen blijken . Hij beriep zich
niet op menschelijk gezag of synodale verordeningen - dit zou
zijn betoog hebben verzwakt - maar alleen op zijn gezag als
geroepen Apostel en de autoriteit van Gods Woord. "Zoo was
het juist een des te beter overlegd Apologetisch beleid, om de
Galatiërs eerst zuiver en eenvoudig uit de Schrift en de geschiedenis van des Apostels roeping te overtuigen, en daarbij
dan voor het oogenblik niets verder voegende, eene des te
vruchtbaarder werking te verzekeren aan de Jeruzalemsche Ver-

,
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ordeningen, die tot de kennis ook der Galatiërs stonden gebracht
te worden" . I)
Bij het derde hoofdpunt: de onechtverklaring door de Tubinger School van de zendbrieven van Paulus met uitzondering van
een viertal, voert Da Costa het pleit voor de echtheid al dezer
brieven. 2) Da Co ta maakt eerst eenige algemeene opmerkingen over de kritiek der Tubinger School. HU verw~jt haar
willekeur, waartoe hij o.m. rekent haar gebruik maken van de
petitio principii, baar gedurig argumenteeren e silentio, haar
aanhalen van plaatsen, uitsluitend in haar voordeel, bij volstrekt
ignoreeren van alle positieve blijken van echtheid, gelegen in taal,
stijl, levendigheid van dialektiek en in de "psychologische klaarblijkelijkheid". Vervolgens werpt hij de Tubinger School voor,
dat haar "onderscheidingsgave" veelszins samengaat met ngebrek
aan juistheid". Zich tot éen voorbeeld bepalend, wijst Da Costa
op een "grond a priori", welken Baur aanvoert voor de onechtheid van Paulus' zendbrieven. Volgens Baur toch moeten er wel
pseudo-paulinische brieven ontstaan zijn evengoed als pseudoplatonische dialogen. Een stelling, die naar Da Costa's opmerking, tot gevaarlijke gevolgtrekkingen kan brengen . Immers,
als het bestaan van pseudo-paulinische brieven a priori zeker
is en er in werkelijkheid geen nagemaakte brieven van Paulus
te vinden zijn, moeten echte voor onecht verklaard worden.
Niet alleen wUst Da Costa er op, dat de .grond a priori" den
Tubinger hoogleeraar licht zendbrieven van Paulus' hand onecht
doet verklaren; hij vestigt ook de aandacht op het groote onderscheid tusschen het schrijven van een dialoog op naam van
Plato en van een zendbrief op naam van Paulus. De dialoog
• draagt noch bij Plato noch bij z\jn llabootser den naam van
den wijsgeer aan het hoofd"; de brieven van Paulus (except
Hebreën) kondigen zich als zoodanig aan. Voor hem, die zich
den stijl van Plato meer of min had kunnen eigen maken, was
1)

Paulus li, bI. 414.

2) Da Costa handhaaft ook tegenover de Tubinger School de echtheid van de twee laatste hoofds~ukken van Romeinen, en onderzoekt,
wat de zoogeuaamde Christus-partij te Corinthe was: Paulus II
bI. 420 V.v,
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niets gemakkelijker dan om zijn eigen denkbeelden weer te
geven in dienzelfden stijl en vorm en alzoo zijn eigen werk als
dat van Plato te doen circuleeren; terwijl daarentegen niets
moeilijker iR dan om onder Paulus' naam brievelL te schrijven,
welke, zooali::> deze, • uit bepaalde toestanden ontstaan en aan
bepaalde personen gericht" zijn . Een enkele .daad van onderschuiving" was slechts nooclig om een dialoog van eigen vinding
aan Plato toe te schrijven; een brief op en met den naam van
Paulus te vervaardigen eischte zoo veel "gecoril bineerde opzettelijkheden", dat men die mag beschouwen te n liggen buiten de
gewone grenzen van een pia fraus en het bereik van een gewoon menschelijk vernuft" . Derhalve: »men moet inderdaad
zoo wcl aan de conscientiën als aan de bekwaamheden van de
Christenen dier eerste eeuwen wel een zeer buitengewone ruimte
toekennen, om van de dertien of veertien Brieven, die de Kerk
van ouds als Brieven van Paulus erkend heeft, negen of tien
af te leiden van eene dergelijke kunst van nabootsing, met welk
een vroom of onvroom oogmerk die ook in het werk gesteld
zijn geweest". 1) De derde hoofdtrek der Tubinger kritiek is
»gebrek aan omvattingsvermogen". Da Costa omschrijft dit
nader als een onvatbaarheid om de tegenovergestelde zijde te
begrijpen, als op dikwijls juiste en scherpziende wijze .de eene
zijde van een karakter, gave, roeping of waarheid" is aangegeven, zooals de Tubinger School den Paulus der zendbrieven tot
op zekere hoogte erken t, waardeert of verklaart, terwijl zij blind
is voor die zijde van Paulus' karakter, roeping en Evangelie,
welke de Handelingen ons laten zien.
Na deze algemeene opmerkingen aangaande de kritiek der
Tubinger School gaat Da Costa over tot hetgeen hij zich bij het
derde »hoofdpunt" had ten doel gesteld} n.l. de ontzenuwing van
»de soort van tegen redenen", waarmee genoemde School de
onechtheid van Paulus' zendbrieven met uitzondering van die
aan de Oorinthen, Romeinen oen Galaten poogt te bewijzen.
Volgens Baur leeren de brieven aan de Etezië1's en aan de Colossenzen een Christologie, in strijd met de Christologie in de vier door
hem als echt erkende brieven. Christus wordt in Ef. 1 ; 10 en
1)

Paulus lI, bI. 452 v.
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Col. 1 : 16-21 voorgesteld als het "centraal punt van vereen iging" ook tusschen .den hemel en de aarde", de zienlijke en
onzienlijke dingen; een Christologie, die aan de echte brieven
van Paulus vreemd is. - Da Costa beschuldigt Baur van willekeur en vergeetachtigheid, als hij om deze redell aan de brieven
aan de Efeziërs en Colossenzen de echtheid ontzegt. Immers,
terwijl Baur nu aan deze brieven een kenmerkende Christologie
toekent, heeft hij er eerder geen .groot ofeigenaa.rdig denkbeeld"
in kunnen vinden. En voorts; deze Christologie staat in de
zendbrieven aan de gemeenten te Efeze en Colosse zeer zeker
op den voorgrond en is hierin meer ontwikkeld , maar ze is toch ook
.in kiem en in wezen" in de andere brieven van Paulus te vinden,
bijv. in Rom. (8 : 18-- 23) en in 1 Corinthen (15 : 27, 28). In
al die brieven tezamen is ze slechts de "toelichting" van het
woord van Christus: Mij is gegeven alle macht in hemel en op
aarde. .Kleingeestige willekeur" is het, als om genoemde r eden
de Tubinger School de echtheid van de brieven aan de Efeziërs
en Colossenzen in twijfel trekt.
Van hetzelfde gehalte zijn naar het oordeel van Da Costa de
verdere bezwaren der Tubingel' School tegen de echtheid dezer
zendbrieven, dewijl zij - in strijd met, Paulus' leer der rechtvaardiging - het doen van goede werken aanprijzen en uitdrukkingen als deze bevatten: liefde met geloof. - Het denkbeeldige dezer bezwaren toont Da Costa aan door in 't licht te
stellen, dat Paulus volstrekt niet op goede werken aandringt of
van de liefde spreekt als om'zaak van des menschen rechtvaardiging, doch als vrucht. Ook maakt Baur ten onrechte een essentiëel onderscheid tusschen de uitdrukkingen • het geloof door de
liefde werkende" (Gal. 5 : 6) en .liefde met geloof" (Ef. 6 : 23),
want inhoud en samenhang, waarin beide uitdrukkingen voorkomen, wijzen ze aan als »twee uit elkander voortkomende, de
een des anderen echtheid bewijzende beginselen".
Nog .gehalteloozer" oordeelt Da Costa de bewijzen, op grond
waarvan de Tubinger School tot de onechtheid van den zendbrief aan de Philippenzen besluit. De bezwaren tegen de echtheid bestaan ook hier in een • willekeurig opgevatten argwaan",
die argumenten aan de hand geeft, waardoor .men eigenlijk
niets anders bewezen ziet, dan de begrijpelijkheid wederom van dat
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zeggen eens gevreesden Staatsmans : Geef mij vier woorden van
iemand, wie hij ook zij, op schrift! en ik zal daaruit zijne doodschuldigheid aanwijzen". 1)
Staat Da Costa slechts even stil bij den brief aan de Philippenzen, met dien aan Philemon maakt hij het in zoover nog
korter, dat hij hier Baur's woorden weerg.e eft zonder eenige
weerleggende aanmerking. 2)
Zijns in:t:iens blijkt uit Baur's
schrijven genoegzaam, dat de Tubingsche kritiek zich in de
bestrijding van dezen brief • beneden haar eigen peil heeft moeten vernederen, om nog iets minder dan schijngronden en sofismen" tegen de echtheid in te brengen. S)
Langer staat Da Costa stil bij de kritiek der Tubinger School
op de pastorale b1·ieven. NI1 een kort overzicht van de kritiek
op deze brieven sinds Schleiermacher, onderzoekt Da Costa drie
hoofdbezwaren van Baur tegen hun echtheid, waardoor de Tubinger hoogleeraar er toe komt, ze te plaatsen in de tweede
eeuwen ze te houden voor geschriften vl1n Paulianen tegen
judaïseerende en gnostisch-marcionitische richtingen.
Het eerste hool"dbezwaar tegen de echtheid der genoemde brieven is hun taal en V01'm, waarin Z\j verschillen van de vier
echte brieven van Paulus. - Da Costa vindt het. daarentegen
toch zeer begrijpelijk, dat Paulus, als hij aan zijn n vrienden en
kweekelingen" schrijft over zaken en belangen van hun opzienersambt en -plicht, een geheel anderen toon aanslaat en een
anderen gedachtengang volgt dan bijv. in den brief aan de Romeinen. Uit den aard der zaak kwamen nu meer te pas .de
vorm van korte uitspraken, aphoristische spreuken, beknopte
I) Paulus lI, bl. 459. Het bewijs van onechtheid zoo wel van den
brief aan de Philippenzen als van die aan de Efeziërs en Colossenzen,
't welk de Tubinger School ziet in .latere Gnostische voorstellingen"
dezer brieven, bespreekt Da Costa, voor zoo ver noodig, bij de pastorale brieven.
2)

u. s.

Da Costa haalt aan uit Baur's Paulus) de?' Apostel Jesu Oh1'isti
s. 476 fg.

W.,

3) Men mag niet vergeten, dat Da Costa op bI. 132 v.v., van zijn
Paulus lI, bij zijn beschouwing van den zendbrief aan Philemon, den
brief zelf heeft laten spreken, als het getuigenis van ecbtbeid in zich
bevattend. Dit geldt eveneens van de andere genoemde zendbrieven.
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vermaningen, waarschuwingen, zegenbeden". faal' dan is het
toch ook klaar als de dag, dat de stUI hiernaar gewijzigd werd.
Paulus had in zij n brieven aan Timotheüs en Titus niet een
bepaald thema uit te werken, doch over verschillende onderwerpen te schrij ven. Het "kort bestek", waartoe deze onderwerpen noopten, was van invloed op vorm en toon. I)
Het tweede hoofdbezwaar is de inhoud der pastorale brieven,
die volgens de Tubinger School over ketterijen, dwalingen en
instellingen spreken, eerst in het na-apostolische tijd vak ontstaan.
Hiertegen voert Da Costa het volgende aan. Ook elders (bij v.
Philipp. I : 1; Hand. 14 : 23; 20 : 17) blijkt, dat Paulus na de
prediking van 't Evangelie zorg droeg voor het verkiezen van
ouderlingen en de instelling van het opzieners- en diaken ambt.
Nu is het toch zeer natuurlijk, dat Paulus aangaande die ambten
en personen allerlei "bestieringen, waarschu wi ngen, verordeningen" gaf in 't belang van .orde en stichting" in de nieuwe gemeenten. Voor deze "beschikkingen" is zeker geen plaats JUeer
aangewezen dan Paulus' brieven aan TimotheUs en Titus, welke
beiden immers onderscheiden gemeenten bezochten en daar
werkzaam waren. Voorts komt niets in deze brieven voor in
strijd met de apostolische beschouwing van het" Gemeentewezen" .
Integendeel; dat de pastorale brieven niet in het na-apostolische
tijd vak zijn ontstaan, blijkt niet het minst hieruit, dat zij het
opzieners- en ouderlingenambt nog als geheel "eenzel vig" voorstellen. Het is toch een uitgemaakte zaak, dat reeds spoedig na
dit tijd vak zulk een onderscheid is opgekomen.
De grootste bedenking tegen de echtheid der pastorale brieven
komt bij de Tubinger School voort uit de vermelding van ketterijen, die deze School eerst in lateren tijd acht te zijn ontstaan. Ditzelfde geldt ook van de brieven aan de Efeziërs en
Colossenzen. 11) - Da Costa echter vindt, dat Paulus in de
pastorale brieven zeer goed heeft kunnen waarschuwen tegen de in
zijn tijd .kiemende dwalingen" van Joodsch- en Heidensch-Gnosti1) Reeds vroeger heeft Da Costa betoogd, dat bij juistheid van dit
eerste bezwaar, ook de als echt erkende brieven onecht zouden moeten verklaard worden; Paulus lI, bl. 161 V.v., 166 V.v.

2) Zie voorgaande bl., nt 1.
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schen aard. Deze dwalingen hebben later een meer bepaalden
vorm aangenomen en zich toen onder gangbare benamingen
ontwikkeld. Niets is .onwij geeriger" dan de gedachte, alsof
Gnostische dwalingen op eens, onvoorbereid zijn ontstaan in den
tijd onmiddellijk na dien der Apostelen. Een overtuigend bewijs
voor het bestaan van ketterijen als waartegen de p\tstorale brieven getuigen, reeds tijdens het leven der Apostelen, is volgens
Da Costa de Apocalypse, die de Tubinger School rangschikt onder
de echte geschriften van het N. 'r. Het boek der Openbaring
toch spreekt van leeringen (met name in hoofdst. 2 : 12-29),
welke duidelijk Gnostische dwalingen zijn in haar vroegsten
vorm, in haar .beginselen en ontkieming". - Is de Tubinger
School van oordeel, dat we in het leven van Paulus den tijd en
de plaats der samenstelling niet kunnen nagaan, althans niet van
1 Timotheüs, Da Costa weet uit den inhoud der brieven zeer
wel den tijd en de plaats af te leiden.
Na aldus keer op keer den vija.nd het wapen uit de hand te
hebben geslagen verklaart Da Costa, dat, al mocht bij de vele
.chicanes en hypothesen" der Tubinger School hier of daar een
bezwaar onopgelost blij ven - - wat Da Costa echter niet toegeeft, - daarmee door haar nog niets zou zijn gewonnen. Er
zal na twee duizend jaar wel menige hi::;torische waarheid bestaan, die onbetrouwbaar schijnt, maar waarvan de onbetrouwbaarheid alleen voortkomt uit onbekende, doch voor den tijdgenoot zeer een voudige omstandigheden. Da Costa illustreert dit
op niet onaardige wijze met een voorbeelt1, 't welk hier zijn
plaats vinde. .Men stelle b.v. zich eens voor, dat hier of daar
Exemplaren van Baur's Paulus na twintig eeuwen gevonden
worden zonder titelblad, - wat goed spel voor de hoogere kritiek dier tijden, om de onmogel~kheid te beweeren, dat de
Schrijver van dat Boek (Hegeliaan van d.e linkerzijde, die de
opstanding van Jezus Christus uit de dooden als historisch feit
ontkent, - het Christendom van den Bijbel voor een lang voorbijgestreefd stadium verklaart, - een pen;oonlijke Godheid en een
persoonlijk voortbestaan na dit leven voor willekeurige of overdrevene eischen en onwijsgeerige vernuften houdt!) dat die
Schrijver geweest is - Dr. F. C. Baur, ook nog tijdens hij dat
Boek schreef en sedert tot op dezen dag, Hoogleemal' in de
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Evangelische Godgeleel'dheid te Tubingen. En evenwel, het is niet
anders. M<tar om het feit te begrijpen en te verklaren, zal er
zelfs bij een diep inzicht in de toestanden onzer negentiende
eeu w, nog wel menige on verklaarbare leemte overblijven voor
de kritiek der veertigste". 1)
Ten slotte beantwoordt Da Costa de vraag, wat de Tubinger
School nu toch eigenlijk met haar kritiek heeft gewonnen. Optimistisch is Da Costa in zijn antwoord. Juist door haar kritiek
is de onmacht gebleken van de historische of wijsgeerige bestrijding van het "geheel der Goddelijke waarheden en openbaringen" ; nog sterker) "de kritiek van Baur en de Tubingsche
School heeft het, beschamender dan immer) voor het zich zelf
genoegzaam wanende Vernuft, doen uitkomen, tot wat onwaardige, oneerlijke, onluitische, onwijze bedenksels, uitvluchten,
streken, bochten en kromten dat Vernuft, die Kritiek, zich heeft
moeten vernederen om Paulus in de historie van het stelsel
heerlijk en eerlijk te willen behouden en toch den kern en
grondslag, de ziel en het leven) het begin en he't einde van geheel zijne bekeering, zijn geloof, zijne pr~diking te blij ven ontkennen". 2) Bij dit meer negatief resultaat blijft het niet. W~jl
die kritiek een meer gror:.dig onderzoek der Schrift ei.schte, is
zij positief het middel geweest, "dat nieuwe rijkdommen van
inwendige harmonie, waarheid en vruchtbaarheid" in de Schrift
zijn gevonden.
De waarde van Da Costa's apologetischen arbeid - we hebben
het in dit hoofdstuk kunnen zien, - ligt niet enkel in de handhaving van de echtheid der Sehrift tegenover de "ontkennende
kritiek", maar ook hierin, dat Da Costa de harmonie der Bijbelboeken helder in 't licht stelt. Deze dichterlijke dilettan t-theoloog heeft, naar het woord van Van Oosterzee, 8) nu en dan
meer van de heerlijke ha:'monieën der Schrift gezien en aan het
licht gebracht, dan menig Godgeleerde vall beroep, zoo grijs als
het stof zijner boeken.
1)
2)

Paulus lI, bI. 473 v.
Paulus lI, bI. 475.

3) J. J. van Oosterzee, Iets ove?' Da Oosta, bI. 189.

HOOFDSTUK V.
DA COSTA TEGEN PROF. SCHOLTEN.
In het midden van 1843 werd aan de theologische faculteit
der Universiteit te Leiden een man van meer dan gewone begaafdheid en met wijsgeerigen aanleg tot hoogleeraar benoemd.
't Is de bekende J. H. Scholten. In 1840 hoogleeraar aan het
Athenaeum te Franeker geworden, verwisselde hij in 1843 den
katheder te Franeker met dien te Leiden. Na een tweetal
jaren als buitengewoon hoogleeraar gedoceerd te hebben, werd
hij in het laatst van 18-:1:5 professor ordinarius.
Het supranaturalisme van zijn leermeesters bevredigde hem niet.
De trant van bewijsvoering van het supranaturalisme - dat uit
de geloofwaardigheid der schrijvers van het N. T. concludeerde
tot de waarheid van wonderen en voorspellingen en hieruit wederom besloot tot het goddelijk gezag van Jezus en de Apostelen) om uit dit gezag de waarheid van hun leer af te leiden kon zijn goedkeuring niet wegdragen. Evenmin kon zich zijn
wijsgeerige geest vereenigen met het materieele van de dogmatiek der supranaturalisten, hij had behoefte aan eenheid en
samenhang in beschouwing en wilde doordringen tot de kern
der waarheid.
Na in eenige geschriften zijn ideeën reeds te hebben uiteengezet, I) gaf Schol ten in 1848 het eerste en in 1850 het tweede
deel uit van z\jn hoofdwerk De Leer der He1'vo1'mde Ke1'k in ha1'e
g1'ondbeginselen, uit de bronnen voo1'gesteld en beoordeeld. 2) Scholten
stelt zich met dit werk niet ten doel de leer der kerk te ver1) Zoo bewijst Scholten in zijn theol. proefschrift De Dei el'ga hominem amore pr'incipe religionis Glwistianae loco) 1836, Gods volmaaktheid uit Gods natuu1', en vindt hij, in zijn inaugureele Gratio de
vitanclo in J esu CJhristi hist01'ia interp'etanda docetismo nobili ad 1'em
Ch1'istianam pj'omovendam hodie?"nae Theologiae rlwne?'e het pleit voerend voor Christus) menschheid, docetisme in de voorstelling van
orthodoxe Godgeleerden.
2) Te Leyden bij P. Engels. - Voortaan aangehaald als Leej' He?"v.
Kerk. De volgende uitgaven van dit werk worden beneden vermeld.
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dedigen; hij gaat uit van wat hij als haar grondbeginselen beschouwt, om bij het licht der wetenschap te geraken tot wat
als leer der kerk heeft te gelden. De schrijver neemt daarbij een
formeel en een materieel beginsel aan. Het formeel beginsel is
de H. Schrift als de eenige kenbron en toetssteen der Christelijke
waarheid, waarbij het onderscheid tusschen H. Schrift en Gods
Woord wordt verdedigd, het testimonium Spiritus Sancti wordt
verzwakt tot het waarheidsgevoel va.n het religieus gemoed, de
theologia naturalis naast en onafhankelijk van de theologia
revelata komt te staan en wet en Evangelie tegenover elkaar
worden gesteld. Onder het materieel beginsel ver taat Scholten
Gods volstrekte opperheerschappij en vrije genade. Dit is het
beginsel door Jezus Christus uitgesproken, door Paulus en Augusti·
nus verdedigd, door de Hervormers gehandhaafd en door de
Geref. kerk het volledigst ontwikkeld.
Zoo heeft het den schijn, al of cholten objectief voortwerkt
aau den arbeid der Hervormers en aan den gee t en de hoofdzaak der Geref. belijdeni getrouw blijft. Al grooter wordt de
lijst der ketterijen van ouderen of jongeren datum, die hij in
de geschriften zijner orthodoxe tijdgenooten ontdekt. In werkelijkheid is zijn systeem echter su bj ectief eu zoo de Hervormers zijn arbeid hadden gekend, zouden zij op menig punt daarin
slechts een .Zerrbild" hebben gezien van wat eens hun leer was
en de consequenties, die Scholten uit hun leer afleidde, hebben
gewraakt. Zij zouden het hebben gelaakt, dat hun dogmatiek bij
hem dienst deed .als een voertuig zijner eigeu determini tische
wijsbegeerte". I)
De volle ontwikkeling van Scholten's beginselen heeft Da
Costa niet meer beleefd. ~faar wat Scholten op dogmatisch en
historisch-kritisch gebied schreef tijdens het leven van Da
Costa, was voor dezen genoeg om te zien, waartoe de Leidsche
hoogleeraar moest komen, indien hij niet op zijn schreden terugkeerde. Daarom nam Da Costa ook tegen Sc holten de pen op,
te meer, daar deze telkens Da Costa afwijking van de Gereformeerde lijn voorhield en hem aan verschillende ketterijen
I) Dr. W. Geesink, B eknopt Ove/'zicht van de Geschiedenis del' Nederduitsche Ge1'efol'meel'de K e'/'ken in de negentiende E euw, Rotterdam,
1889, bI. 55.
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schuldig verklaarde. Zoo werd Da Costa, mee ter zelfverdediging, geroepen om met Scholten te polemiseeren.
In de Voorrede van den eersten druk 1) van zijn D e Lee?' de1'
Ke1'k beweert Scholten, dat menigeen, die waant
gereformeerd te zijn en zich harde oordeel vellingen over de
rechtzinnightid zijner medechristenen veroorlooft, zelf op de
schaal der kerkelijke rechtzinnigheid gewogen, te licht zou beo
vonden worden. 2) Ten bewijze daarvan haalt hij uitspraken
aan van Groen van Prini:lterer en Da Costa. Op onderscheiden
punten meent Schol ten bij Da Costa afwijking van de Geref.
leer te kunnen constateeren en geeft daartoe, naast zijn uiteenzetting dier leer, de- beschouwingen van Da Costa weer, zooals
hij deze heeft begrepen. We zullen den hoogleeraar in zijn
redeneering volgen. 8)
Da Costa komt volgens hem in tegenspr,a ak met de Geref. beschouwing van de theopneustie door aan te nemen, dat niettegenstaande Mattheüs spreekt van twee blinden te J ericho en
twee bezetenen in het land der Gadarenen, die door Christus
genezen zouden zijn, er feitelijk maar één blinde en één bezetene is geweest en de verklaring van deze onjuistheid zou te
zoeken zijn in de su bjectieve gewaarwording van den Evangelist,
die den begeleider van den blinde voor een blinde en een voorbijganger, die door den bezetene aangegrepen werd, voor een
bezetene had aangezien. Het ongereformeerde van deze beschouwing zou volgens cholten niet daarin schuilen, dat Da Costa een
historische onnauwkeurigheid bij Mattheüs erkende, maar dat hij
beweerde, dat Mattheüs, toen hij zijn Evangelie schreef .zeer
goed wist, dat zijne twee werkelijk slechts één waren geweest",
maar da t het de hoogere bedoeling van den H. Geest was den
Evangelist zijn vroegere, subjectieve, d.i. verkeerde, opvatting van
het feit te boek te doen stellen. Het onderscheid tusschen de leer
der Geref. Kerk en die van Da Costa op het stuk der ingeving van
de H. Schrift bestaat volgens Scholten hierin: volgens de eerste
H e?'vo1'mde

De Voorrede is gedateerd Nov. 1848.
L ee?' He1·v. K erk I, bI. VII.
3) L ee?' Herv. K e?'k I, bI. XI V.v. - We nemen die gedeelten, welke
Da Costa heeft bean twoord. Waarom Da Costa het niet noodig vond
in te gaan op alles, wat Scholten in deze Voorrede tegen hem
schreef, zullen we beneden uit zijn eigen mond hooren.
1)
2)
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zijn de Schrijvers voor verkeerde opvattingen en voorstellingen
bewaard gebleven, waar hun natuurlijk verstand hen op een
dwaalspoor had kunnen brengen; Da Costa daarentegen leert,
dat de Schrijvers tengevolge van de leiding des H. Geestes
onware voorstellingen hebben ter neer geschreven, ofschoon zij
door hun natuurlijk verstand geleid, overtuigd waren, dat de
werkelijkheid anders geweest is dan zij schreven. 1)
Ongereformeerd is Da Costa voorts door het onderscheid tusschen de begrippen "Schrift" en "Gods Woord" niet te erkennen. De
Geref. Kerk toch neemt een essentieel onderscheid tusschen beide
aan. "Word! de Schrift als kenbron der Christelijke waarheid, per
synecdochen, Gods Woord genoemd, zoo is echter het Woord
Gods, dat gepredikt, door de Sacramenten afgebeeld, en als het
voorwerp des zaligmakenden geloofs voorgesteld wordt, volgens
de Nederlandsc he geloofsbelijdenis (art. 36), niet de geheele
Bijbel, maar "het Woord des Evangelies," en volgens de Canones van Dordtrecht (Hoofdst. III en IV art. 6), "de bediening
der verzoening."" De "regtzinnige" Egeling leerde dan ook een
onderscheid tusschen "theopneustie" en "openbaring" en dat
niet alles, wat in den Bijbel staat. goddelijke open baring of Gods
Woord is. Toch vindt Da Costa het goed deze zienswijze "in
weerwil van het onderwijs, dat hij van Egeling ontving, 2) oppervlakkig-populair te noemen", en twijfelt hij, "of men bij
dergelijke redenen droomt of waakt, of het spot of ernst is,
waarmee zulke dingen gezegd zijn". S) Volgens Da Costa is
hetgeen Kaïn, Saul e. a. gesproken hebben, Gods Woord, omda,t
God verhaalt, dat deze mannen zich aldus hebben uitgelaten,
terwijl het scheld woord "d waas" (Matth. 5 : 22) een woord van
Jezus is, omdat Jezus zegt, dat booze menschen elkaar nu en
dan zoo noemen.
De Geref. Kerk" verbiedt" de me~sch wording van Gods Zoon zich
zóo voor te stellen, "dat de Godheid daarmede geacht zou moeten
worden, zich binnen de grenzen van een menschelijk ligchaam
als in een werkhuis te hebben opgesloten". Cal vijn bestrijdt
1) Scholten verwijst naar Vom'lezingen N. T. I, bI. 227 V.v .
2) Zie Hoofdstuk I , bI. 29.
Sj Schol ten haalt deze woorden aan uit Opmerkingen, bI. 53.
boven bl. 121 v.)

(Zie
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dit gevoelen als een mera procacitas. Desniettemin schrijft Da
Costa, dat "de Oneindigheid binnen de evenredigheden van een
klein kind geopenbaard is" 1) en dat de waarachtige God zich
zelf beperkt binnen de grenzen eener menschelijke natuur. ~)
Een in beginselongereformeerd ,gevoelen.
De Geref. Kerk verwerpt de Luthersche leer der communicatio idiomatum en vermijdt daarom spreekwijzen als: de
moeder Gods en dat God geboren, aan het kruis gestorven,
begraven is: omdat dit alles betrekking heeft op de menschelijke
natuur van Christus en aan deze geen eigenschappen der Godheid mogen worden toegekend. In tegenspraak hiermee stelt
Da Cos ta Christus voor als den belichaamden Jehova en leert
hij, dat God, de opperste bouwmeester, door Wien alles gemaakt
is, timmerman te Nazareth is geweest. 8) Met hetzelfde recht
had hij Maria "de moeder Gods" en met Bernardus het kindeke
Jezus "Deus lactens et vagiens" kunnen noemen. Zulke voorstellingen zijn onbijbelsch en te Constantinopel (381) als Apollinarisme en te Chalcedon (451) als Eutychianisme verworpen;
een oordeel, waarmee Calvijn en de Geref. Kerk zich hebben
vereenigd.
In de Voorrede van den tweeden druk 4) van De Lee?' der
Herv. Kerk herhaalt Scholten zijn beschuldigingen tegen Da
Costa, slechts éen uitgezonderd. Ook in de uitdrukkin,gen,
die hij tegenover Da Costa bezigt, heeft Scholten geen veranderingen van beteekenis aangebracht; slechts een enkele zinsnede
is eenigszins gewijzigd of vermeerderd.
Niet aanstonds kwam Da Costa in zijn geschriften op tegen
1) Scholten haalt deze woorden aan uit B eschouwing Ev. van Lucas
I, bI. 27.

Scholten verwijst naar Beschouwing Ev. van Lucas I, bI. 45.
3) In een noot op bI. XIX teekent Scholten aan: "Zie den Referen t van 's mans Christologische voorlezingen in den Tijdspiegel 1846,
no. '6, bI. 343. waarmede overeenstemt het door Da Costa geschrevene
in zijne Beschouwing van het Evangelie van Lucas lI, bI. 49". (Met
II is bedoeld de 2e aflevering van het Ie deel).
4) Leer He7·v. Kerk P, bI. XX V.v. - De Voorrede is gedateerd
October 1850.
2)
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de kritiek van den Leidschen hoogleeraar. Wel valt hij, in
zijn Nalezing, den schrijver van De Lee?' de?' Her?;. Ke?'k aan in
verband met een hoofdbezwaar tegen dit werk, doch de boven'i(genoemde beschuldigingen, daarin geuit, gaat hij stilzwijgend
voorbij. Da Costa spreekt in zijn Nalezing over de wetenschap
en klaagt over de oneerlijkheid en de immoraliteit van de
"Priesters der Wetenschap", die maar al te vaak de toevlucht
nemen tot een spel met woorden en begrippen, waardoor zij
met behoud van Bijbelsche spreekwijzen nieu we denkbeelden
in voeren. Zoo zegt hij o. m.: • Oneerlijk en onzedelijk noem ik
het, wanneer men, met Pantheïsmus in het hart en in het verstand, of met dat Pantheïsmus in heel de strekking en uiting
van zijne leer en geschriften, daarbij het woord en den klank
van Ohristendom ten leus en ten vlag durft behouden! Oneerlijk
niet veel minder, en daarom dan ook onzedelijk noem ik het,
als onder de vlag en naam van grondbeginselen de/' He1'v01'mde
kerklee1' een zamenstel van leeringen wordt ingevoerd, waarbij
van de groote waarheden, door Hervormers en Hervormden in
de belijdenis van hun geloof uit Gods Woord opgenomen, niets
meer overig blijft dan een onbeteekenende, een begoochelende
klank; terwijl door een misbruik van terminologie in de meest
stellige uitspraken van dat Woord begrippen gelegd worden aan
de bewijsbare en bewezene meening vijandig en vreemd". I)
Schol ten, die hoewel ten onrechte, zooals later bleek uit Da
Costa's antwoord, meende, dat deze geheele passage op hem
sloeg, bewaarde hierop het stilzwijgen niet. In zijn .Nieuwe
Voorrede tot den tweeden druk des tweeden deels" 2) van De
leer der Herv. Kerk toch merkt hij op, dat Da Costa goed gevonden heeft zijn werk .ongemotiveerd voor pantheïstisch uit te
krijten", terwijl hij zoowel in het genoemde boek als nagenoeg
in al zijn geschriften juist het onware, gevaarlijke en onchristelijke van het Pantheïsme heeft zoeken in het licht te stellen.
In plaats van op zulk een wijze andersdenkenden ten toon te
stellen en te beschuldigen, moest Da Costa zich zelf afvragen

,

1) Nalezing, bI. 12 v. Vgl. Brieven I, bI. 361, 363.
') Leer He1'v. Kerk 112, bI. VI v. - De Voorrede is gedateerd Dec.
1851.
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.hoe het met eene goede conscientie te rijmen is, onder den
naam en de vlag der kerkelijke orthodoxie, eene mixtuur van
Böhmische mystiek en Schelling-Hegelsche theosophie aan te
bevelen" ....
In een " Slotwoord", toegevoegd aan het tweede deel van zijn
Beschouwing van het Evangelie van Lucas 1) zet Da Costa nader
uiteen wat hij van het Pantheïsme van Scholten gezegd heeft
en hoe hij daarover oordeelt. Voorts gaat Da Costa in ditzelfde
"Slotwoord" in op eenige van de reeds vroeger door Scholten
geuite beschuldigingen, terwijl hij in de Schriftbeschouwing
zelf, die aan dit "Slotwoord" voorafgaat, Scholten's opmerkingen
omtrent zijn ongereformeerdheid in zake de theopneustie beant·
woordt.
Om met het laatste te beginnen. Uitvoerig geeft Da Costa
weer wat hij geschreven heeft, opdat blijken zal, hoe averechts
Scholten zijn gevoelen heeft voorgesteld, alsof .subjectief weergegeven" en .historisch onjuist" of "verkeerd" in het gegeven
verband éen en hetzelfde zouden zijn. Onwaar is dientengevolge Scholten's beschuldiging, dat Da Costa zou gelooven aan
een verkeerde voorstelling van een feit in de Schrift tengevolge
eener hoogere bedoeling van den H. Geest. De mededeeling
van onze subjectieve gewaarwording van een historisch feit
brengt geen onwaarheid te weeg, maar geeft alleen .een ander
soort van getuigenis van dezelfde feitelijke waarheid". ')
Zooals gezegd is, komt Da Costa in het • Slotwoord" terug op de
andere beschuldigingen, door Scholten tegen hem geuit; hij acht zich
niet verplicht ze alle te beantwoorden 3), en meent met name
die aantijgingen stilzwijgend te kunnen voorbijgaan, waarvoor
Scholten het bewijs niet aan de Beschouwing van het Evangelie van
Lucas ontleend had. Er is echter nog een andere reden, waarom

I)

Beschouwing Ev. van Lucas lI, bI. 301 V.v.

2) Beschouwing Ev. van Lucas lI, bI. 267 V.v. - V gl. het voorgaand
hoofdstuk, waarin uiteengezet is hoe Da Costa schijnstrijdigheden
tusschen de Evangelisten tracht te vereffenen door het onderscheiden
standpunt enz., waaruit deze schreven, aan te wijzen.

3) Zie boven bI. 179 nt 3.
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Da Costa het niet noodig oordeelt in te gaan op alles, wat
Schoiten tegen hem in de Voorrede van De Leer de1' He1'v. Ke1·k
had ge chreven. Deze reden is gelegen in • den aard en het
gehalte" van Scholten's redeneeringen. Da Costa meent tegenover zich zelf verplicht te zijn de gebezigde uitdrukkingen of
zijn overtuigingen niet te verdedigen,· zoolang ze bij wijze van
caricatuur, naar een "willekeurige opvatting of on verschoonlijke
misvatting en niet naar waarheid en in samenhang worden
voorgesteld". 1)
Als een proeve, tot welke redeneeringen Scholten de
toevlucht nam, haalt Da Costa diens opmerking aan over zijn
ongereformeerdheid, waarvan het bewijs daarin zou zijn gelegen,
dat hij de onderscheiding tusschen de begrippen .Schrift" en
.Gods Woord" niet had erkend. Bijna lachwekkend, zegt Da
Costa, zoo het niet de nagedachtenis gold van een eerbiedwaardig man, is het beroep van SchoIten op bet individueel
gevoelen van den leeraar, die hem doopte. De wedervraag zou
op haar plaats zijn, of cholten zich gebonden acht aan den
leeraar, die hem heeft gedoopt of bevestigd of op de hoogescbool
heeft onderwezen. Onedel, .alles behalve naïef kinderl\jk of
ridderlijk" vindt Da Costa de voorstelling varl Scholten, alsof
hij het gevoelen, dat men tusschen • theopneustie" en .openbaring" onderscheid moet maken .oppervlakkig-populair" had genoemd en alsof hij van dit gevoelen had gezegd, dat men twijfelt, of men bij dergelijke redenen droomt of waakt. Voor hem
tocb, die de plaats (in Opmerkingen, bI. 53 v.) ') zelf leest is
het zoo .helder als de zon", dat niet dit gevoelen, maar een
argument in een der geschriften van de Groninger Scbool als
. oppervlakkig ·populair" werd gekwalificeerd en dat de uitgesproken twijfel slechts betrekking had op de tegenwerping van
deze School. 3)
En nu over de beschuldiging van Pantbeïsme. Ten onrecbte
heeft Scholten gemeend, dat al de door mij op bI. 182
aangehaalde - woorden uit de Nalezing tegen hem gericht
1) Besch01twing Ev. van Lucas II, bI. 323.
2) Zie boven bI. 121 v.

3) B eschouwing Ev. van Lucas II, bI. 321 V.v.
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waren. Het eerste gedeelte sloeg op de aanhangers der Tubin
gel' School; slechts het tweede gold SchoLten's werk, 't welk
met name vermeld werd, zoodat er geen sprake is van een hem
niet meer dan zijdelings noemen. In die woorden heeft Da
Costa niet willen zeggen en z. i ook niet gezegd, dat Scholten
zelf pantheïst is of zijn leer reeds werkelijk een pantheïstisch
Stelsel bevat. Volgens Da Costa staat die leer nu nog op theïstisch standpunt. Beschuldigt hij Schol ten dus niet rechtstreeks
van Pantheïsme; wel zal, naar hij oordeelt, de noodzakelijke
consequentie van diens standpunt den hoogleeraar van theïstisch
gebied op het pantheïstiscbe brengen en van de Christelijke
waarheden "niet veel meer dan een klank en een sch ijn" doen
overblijven.
Ook na den strijd tusschen Scholten en Van Oosterzee 1) is
het de overtuiging van Da Costa gebleven, dat Scholten's stelsel
in "al de essen rialiteiten" ten stelligste afwijkt van de Geref.
belijdenis. Aan Scholtens geweten legt Da Costa de vraag ter
beslissing voor, of aan de dogmen, door Hervormers en Hervormden als de funda,menten van hun geloof beschouwd, ' ) in
zijn stelsel dezelfde dan wel in den grond der zaak geheel
andere, ja tegenovergestelde begrippen worden "gehecht". Zoolang de schrijver van De Lee)' de1' H e1'v. Kerk aan woorden begrippen verbindt, die in strijd zijn met de belijdenisschriften en
uitspraken der H. chrift, baat het niet, dat bij de sou vereiniteit
en vrije genade Gods voor het materieel beginsel en de H. Schrift
als kenbron der Christelijke waarheid voor het formeel beginsel
verklaart. Een hervormde kerkleer zonder de "grondwaarheden"
gelijkt op een gebouw met een goed gelegden grondslag en behoorlijken gevelsteen, doch waarvan alles, wat tusschen grondI) In Jaa1'boeken voor wetenschappelijke Theologie 1850, bI. 717 v,v.
bracht Van Oosterzee kritiek uit op Scholten's hoofdwerk. Hiertegen
schreef Scholten : Dr, J. J. Van Oosterzee's Beschouwing van het
we1'k ,' De L ee1' .. , beo01'deeld, Leiden, 1851. Vgl. Van Oosterzee, Uit
mijn levensboek, 2e dr., Utrecht, 1883, bI. 68 V.v.
' ) Da Costa noemt de Drieëenheid, de Godheid van Christus, de rechtvaardigmakillg door het geloof in Christus, de verzoening in Christus'
bloed en plaatsbekleedend lijden , de wedergeboorte en heiliging door
en het getuigenis van den H. Geest als Goddelijk persoon.
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slag en gevelsteen staan moet, niet deugdelijk is. Zoo is het
met De Leer del' Hel'v. Ke1'k van Scholten.
Gaat Scholten op dezelfde wijze als tot nu toe voort, zoo zal,
naar Da Costa's vaste overtuiging, het .Pantheïsme der eeuw
in zUn fijnere of grovere vormen" voor de deur staan. .De
sleutel en het beginsel" toch van geheel de dogmatiek van den
Leidschen hoogleeraar is, dat de Geref. Kerk en Theologie zijn
geroepen om het dualisme in Gods plan weg te nemen en dat
daarop het streven "der met elkaar bevredigde" Godgeleerdheid en Wijsbegeerte moet zijn gericht. Welnu, het wezen van
het Pantheïsme is juist om wijsgeerig tot éen te maken wat
volgens _Gods Openbaring een .distincte tweeheid" is. .Ligt
dan niet, uit den aart der zaak, reeds in ' het streven: om de
van God in de Schepping en in het Woord overal geopenbaarde
tweeheid tot eene ons niet geopenbaarde éénheid terug te brengen, een stap alreede van toenadering tot dat Panthe1smus, hetwelk van ouds getracht heeft zich van de uiterste consequentiën
der gereformeerde waarheid voor zijn misleidenden eenheidsschijn te bedienen? en is er, wanneer men eenmaal aán het
denkbeeld heeft toegegeven, om een lastig dualisme tot eIken
prijs te boven te komen, in plaats van on voorwaardelijk zich te
buigen voor die onbegrijpelijkheid Gods, in welke zich, als in
eene onbegrensde ruimte, alle Zijne geopenbaarde waarheden
bewegen, - is er dan voor het consequent doorgaande verstand
wel eenige rede langer, om dien strijd tegen het dualisme niet
tot in zijne laatste verschansingen door te zetten, ten einde dat
zeI ve alsdan voor altijd (maar dan ook te zamen met a,lle Godsdienst, zedelijkheid en werkelijkheid) in den gapenden afgrond
van een zich zeI ven in alles .gelijk blijvend Pantheïsmus te
storten?" 1)
Ook komt Da Costa in zijn ,Slotwoord" terug op Scholten's
beschuldiging, dat hij de Luthersche leer der communicatio
idiomatum zou voorstaan. Hij wraakt om meer dan éen reden
het anoniem getuigenis van den referent in de Tijdspiegel 2)
1) Beschouwing Ev. van Lucas II, bI. 330; vgl. B1'ieven II, bI. 73,
159 v.
,) Zie boven bI. 181 nt 3.
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omtrent hetgeen hij in een van zijn lezingen zou gezegd hebben
en keurt h ~t af, dat Seholten zich niet in de eerste plaats op het
geschrift zelf had beroepen. Als de uitdrukking van zijn overtuiging erkent Da Costa de woorden door Scholten uit de Beschouwing van het Evangelie van Lucas aangehaald. 1) Het volkomen gereformeerde van de daar gebezigde uitdrukkingen
blijkt, doordien ze niet, zooals Scholten beweerde, eigenschappen
der Godheid aan de menschelijke natuur van Christus toekennen .
Zonder aan de "persoonlijke eenheid" der twee naturen te kort
te doen, heeft hij i uist het onderscheid daartusschen zoo sterk
mogelijk doen uitkomen.
Scholten's uitspraak, dat de Geref. Kerk de Luthersche leer
der cOLUmunicatio idiomatum verwerpt, vindt Da Costa te algemeen uitgedrukt en daardoor beslist onwaar. 2) De Geref. Kerk
toch verwerpt niet "zonder onderscheiding" de Luth. leer der
comm. idiomatum. Wel degelijk erkent en belijdt zij .([eze;
maar daarin v erschilt zij van de Luthersche opvatting, dat zij
niet aan de menschelijke natuur van Christus een mededeeling
der eigenschappen Zijner Goddelijke natuur, of omgekeerd, toeschrijft, doch aan den "geheelen Persoon van Christus" evenzeer
de Goddelijke als de menschelijke eigenschappen toekent. Da
Costa houdt ~taande in zijn uitdrukking te zijn gebleven binnen
de grenzen van de communicatio idiomatum, welke de Geref.
Kerk erkent en belijdt. Ten bew~jze, dat dit leerstuk in zoo
even genoemden zin door de Gereformeerden wordt beleden,
beroept hij zich op Brakel en haalt dezen aan ,.als eene bevoegde
populaire stem omtrent kerkelijke rechtzinnigheid", op Calvijn "als
1) Da Costa's woorden luiden daar I, bI. 49: "Hij, door Wien in
de heerlijkheid Zijn er eeuwige Godbeid de wereld gemaakt is, doet
in de nederigbeid van Zijn menscb elijk bestaan het werk eens timmermans. Zoo beeft Hij in Zijne mensch beid zoowel den stand des
bandwerkmans als den rang en titel van koning èn geheiligd èn
verbeerlijkt" .
2) Indien bet Scbolten's bedoeling geweest was, dat de Geref. Kerk
alleen de Luthersche, d.W.Z. de verkeerde opvatting van de leer der
comm. idiomatum verwerpt, had de hoogleeraar zich volgens Da Costa
anders moeten uitdrukken. Da Costa verwijst voorts naar hetgeen
Scholten in Leer He1'V. Ke1'k II (le dr.), bI. 218 schreef; Beschouwing
Ev. van Lucas II, bI. 312 v.
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een bij den Heer Scholten bepaaldelijk wel geaccrediteerd gezag
bij de vraag \Vat al of niet Gereformeerd mag heeten" en op de
belijdenis chriften. I) Op grond van het door hem geciteerde
oordeelt Da Costa het on waar, dat de Geref. Kerk, Calvijn en
de kerkvergaderingen te Constantinopel en Chalcedon de communicatio idiomatum verwerpen. En daar het er bovenal op
aankomt of zijn voorstelling bijbelsch is, haalt Da Costa eindelijk eenige chriftuurplaatsp.n aan (1 Cor. 2 : 8; Rom. 9 : 6;
Openb. 1 : 17, 18; 15 : 12), die van het schriftuurlijke van zijn
uitdrukkingen bewijs moeten geven.
Da Costa stemt cholten toe, dat de voornaamste schrijvers
der Geref. Kerk pn de Symbolische schriften uitdrukkingen als
~de moeder Gods" vermijden wat echter ook volgens Scholten's erkentenis iets anders is dan verwerpen. 2) ,.En inderdaad.;
terwijl de gereformeerde leer de Eutychiaansche dwalingen en
grof-Lutherscbe gevoelens omtrent de onderlinge betrekking der
twee naturen stellig verwerpt, zoo vermijden alleenlijk gereformeerde schrijvers en schriften zoodanige uitdrukkingen, die,
ofschoon in een gezonden zin op te vatten of altbands te verklaren, evenwel, zooals zij dáár liggen, onjuist en bovenalonbijbelsch zijn". S) Zijn hem "in de warmte der improvisatie" de
woorden (vermeld door den referent) ontvallen "God, de opperste
Bou wmeester, door Wien alles gemaakt is, is timmerman te
azareth geweest", dan neemt Da Costa ze dan ook terug. Niet,
omdat het een Eutychiaansche dwaling is .in een zelfden persoon
Jezus Christus de scheppende Godheid en een wezenlijke menschheid" te belijden, doch o.m., wijl het aankomt op juistheid van uitdrukking bij het weergeven van Bijbelsche waarheden. Daarom
zal hij ook de woorden "moeder Gods" niet in bescherming nemen .
I) Da Costa haalt aan uit Brakel, R edeliJke Godsdienst, Hoofdst. 18

§ § 20, 21, 25 en Calvijn, Instit. CM. ReUg. 1I, 14, 1 en verwijst naar
Nedel'l. Geloofsbel. art. 18 en 19 en H eid. Catech. Zond. 13, 14 en 18.
- In B esclwuwing E v. van L ucas 1I, bI. 313 zegt Da Costa, dat 't
hem onbegrijpelijk is hoe Scholten .dezelfde soort van voorstelling"
bij Zwingli N esto1'iaansch kan noemen (L. H. K. [J, bI. 219), terwijl
de zijne een Eutychiaansche ketterij zou zijn.
2) In de Voorrede van den 2en druk had Scholten het woord
ve1'werpen vervangen door ve1·mijden.

3) Beschouwing Ev. van Lucas lI, bI. 316.
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Da Costa acht, tegenover Scholten's opinie, zijn uitdrukkingen
ten aanzien van de mensch wording van den Zone Gods, 1) volkomen in overeenstemming met Cal vijn's leer. In het hoofdstuk, door
Scholten on volledig geciteerd, 2) erkent Cal vijn het aannemen van
ons menschelijk vleesch door den Zone Gods, maar bestrijdt hij de
verkeerde gevolgtrekking, dat Hij dan ook "in het enge werkhuis van het lichaam zou zijn opgesloten geweest". Die gevolgtrekking verklaart Calvijn onj uist, aangezien wij "ofschoon het
oneindig Wezen van het Woord zich met de natuur des menschen tot één persoon vereenigd heeft (in unam personam coaluit) ons even wel daarbij geenerlei opsluiting voorstellen". Da
Costa vraagt, of dit laatste ligt in de woorden, door Scholten van
hem aangehaald, dan wel of bij Scholten .opsluiting als in een
kerker of werkhuis synoniem is met de door mij gebruikte
spreekwijzen van concentratie op een bepaald punt van openbaring, vrijwillige beperking binnen een bepaald veld van werkzaamheid". :') In het wezen der zaak heeft hij niets anders gezegd dan hetgeen Calvijn als zijn gevoelen belijdt, wat Da Costa
met een aan haling van Calvijn wil be~ ijzen. Het verwijt van
de mera procacitas is dus niet toepasselijk op zijn voorstelling
der zaak, maar wel op de voorstelling, zooals Scholten deze van
zijn gevoelen gaf en dit .naar de manier dier consequentarii
procaces, Of misge vat Of verwronglOln heeft" . Scholten's oordeel
over gereformeerd of niet gereformeerd komt Da Costa bovendien voor van .zekere veranderlijke buien" af te hangen. De
eigen uitspraak toch van den hoogleeraar luidt, dat God zich in
Christus geopen~aard heeft binnen de perken der eindigheid en
in menschelijke vormen en dat de Zoon van God binnen de
perken en in de vormen der menschelijke natuur het Wezen
Gods geopenbaard heeft. '1)
Nog in hetzelfde jaar, waarin Da Costa zich had verantwoord,
leverde Schol ten een antikritiek op Da Costa's verdediging. rn
het laatst van 1862 verscheen het Antwoo1'd van J. H. 8cholten
I)

Zie boven blo 180 v.

') Instit. eli1'. Re lig. II, 13, 4.
S) Beschouwing Ev. van Lucas lIJ bI. 32l.
4)

Da Costa citeert Lee1' He1'v. K erk 112, Voorrede, bI. XXI en XXVII.
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aan M1', Is . Da Gosta. I) Behoudens een enkele uitzondering is dit
Antwoord over 't geheel in een nog al kalmen toon geschreven
en staat het in dit opzicht hooger dan het geschrift, 't welk
dezelfde auteur eenige jaren later tege n Da Costa in 't licht
gaf. De schrij ver verklaart met belangstelling Da Costa's bedenkingen te hebben gelezen en het verheugt hem, dat Da
Costa sommige van zijn bezwaren in het openbaar heeft besproken.
Naar de innige overtuiging van Sc holten is Da Costa}s Triniteitsleer onbijbelsch; hij beschouwt haar als een vrueht VR.n
.philosophische mystiek, die als een nieu w gnosticisme, vooral
sedert Schelling, in Duitschland ingang gevonden heeft", 2)
Doet het Scholten genoegen, dat Da Costa de uitdrukking .God
de opperste Bou wmeester is timmerman te Nazareth geweest"
niet als echt wil erkennen, hij meent zich tevens te mogen
vleien DR. CQsta ook de onjuistheden te doen inzien van de' opnieuw verdedigde voorstelling, dat in Jezus de waarachtige God
zich binnen de grenzen eener menschelijke natuur bepe1'kt of
besloten heeft. Scholten acht Da Costa's uitdrukking onbijbelsch
en strijdig met Calvijn en de Geloofsbelijdenis. 3) De oneindigheid is niet vatbaar voor beperking. God kon zich in de menschelijke natuur van Jezus wel openbaren, maar niet beperken.
Volgens Scholten heeft Da CQsta dit onderscheid tussChen • zich
beperken" en .zich openbaren" voorbij gezien; dientengevolge
meende deze} dat Scholten door van openbaring Gods te spreken een voorstelling gaf, die met de zijne overeenkwam.
Scholten herhaalt zijn oordeel, dat Da Costa}s woorden:
• Dezelfde, door Wien in de heerlijkheid Zijner eeuwige Godheid
de wereld gemaakt is, heeft in de nederigheid van Zijn men-'
schelijk bestaan het werk eens timmermans gedaan" de uitdruk
1) Te Leyden, bij P. Engels, 1852. (Voortaan aangehaald als Antwoord). - D. Chantepie de la Saussaye gaf een belangr~jke en voor
Da Oosta gunstige beoordeeling van het Antwoo1'd van S cholten onder
de rubriek Boekaankondiging in E1'nst en V1'ede 1853, bI. 150 V.v.,
211 v.v.; vgl. Dr. A. M. Brouwer, Daniël Ohantepie de la Saussaye}
Gron. 1905, bI. 210 V.v.
') Antwo01'd, bI. 3.

8) Nede1·l. Geloo-fsbel. Art. 19.
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king eener Eutychiaansche voorstelling zijn. Bestond de dwaling van Eutyches hierin, dat hij bij zuiver menschelijke handelingen of toestanden van Jezus, God als het handelend su bject
voorstelde, ook hier wordt, bij de menschelijke handeling van
het timmeren, God ten onrechte tot het handelend subject gemaakt. Het Nestorianis01e beweert, dat Christus niet als God,
maar alleen als mensch dit beroep heeft uitgeoefend. De • ware
orthodoxie" kan evenwel bij soortgelijke handelingen als subject
evenmin afzonderlijk God als den mensch Jezus noemen . Zij
moet spreken van den Godmenseh, van den geheelen Christus.
Doo r bovengenoemde uitdrukking aldus toe te lichten dat Christus,
die naar Zijn Goddelijke natuur de wereld gemaakt heeft, in
ZUn aangenomen menschelijke natuur het timmerwerk heeft
uitgeoefend, heeft Da Costa nu op Nestoriaansche wijze Jezus
tot handelend subject gemaakt. En hiermee heeft volgens Scholten Da Costa het gevoelen van Zwingli overgenomen, die schreef,
dat Christus naar den aard der mensch elijke IIatuur als kind
geschreid heeft enz. en naar "de eigenheid" der Goddelijke
natuur met Zijn Vader alle dingen draagt.
Van deze kwes tie is die over de communicatio idiomatum niet
ver verwijderd.
cholten zegt, allerminst beweerd te hebben,
dat de Geref. Kerk de leer der comm . idiom. in 't algemeen
verwerpt, maar hij beto~gt vervol gens, in verband met de bloot
nominale COol m. idiom. van Cal vij n en de Gereformeerden in
het algemeen, dat zelfs Calvijn en zijn volgelingen het Nestorianisme niet geheel te boven zijn gekomen.
Seholten heeft voorts den indruk gekregen, dat Da Costa het onderscheid tusschen "theopneustie" en .openbaring" op zich zelf niet
verwerpt. Hij zou het consequent vinden, als Da Costa nu ook de
identiteit van .Schrift" en "Gods Woord" prijsgaf. ' Sprekend
over het ondersoheid tusschen • theopneustie" en • openbaring",
komt Scholten terug op Da Costa's opvatting van de verhalen
bij 1attheüs, waarin van twee personen sprake is. Hij houdt
vol, dat, zooals Da Costa de oplossing zoekt, .subjectief' hier
gelijk staat met. verkeerd" en .onwaar·'.
De Leidsche hoogleeraar kan aan Da Costa niet toegeven, dat
de ontwikkeling, die hij getracht heeft aan de kerkleer te geven,
een zekere neiging tot Pantheïsme verraadt. Vooral komt hij op
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tegen de pantheïstische strekking, die Da Costa in Scholten's voorstelling der apocatastasis vindt. Scholten tracht die beschuldiging
te weerleggen door in den breede te betoogen, dat hij de n tweeheid"
erkent en slechts de ntweespalt" tracht op te heffen. Naar zijn
inzien heeft Da Costa vroeger in zijn dichtwerken zakelijk hetzelfde gezegd, I) terwijl toch volgens de eigen verklaring van
Da Costa zijn gedichten waren gegrond op de Goddelijke Openbaring. Scholten oordeelt Da Costa's voorstelling aangaande den
aard van het Pantheïsme onjuist, aangezien deze beweerd had,
dat ook de leer der Groninger School bij consequente ontwikkeling tot Pantheïsme moest voeren. In de schatting van Scholten
staan de Groninger Godgeleerdheid en het Pantheïsme lijnrecht
tegenover elkaar.
Ten slotte wraakt Scholten het oordeel van Da Costa, dat hij
zou bezig zijn met het ontwikkelen van neen stelsel, dat in alle
de essentialiteiten van hetgeen de Christelijk Gereformeerde
Kerken . tot op dezen dag beleden hebben ten stelligste afwijkt
en daartegen indruischt". Voor hem is het de vraag wat men
voor ,essentialiteiten" houdt. De hoogleeraar waarschuwt Da
Costa het essentieele toch niet in leerstukken te zoeken, die
al lang zijn prijsgegeven, gedeeltelijk door de Hervormers, later
door mannen als Muntinge, Van Voorst, Heringa en Egeling.
Als zijn eigen belijdenis stelt hij tegenover de orthodoxie van
Da Cos ta en diens vrienden nde hoofdsom" zijner overtuigingen,
zooals hij deze tevoren in De Leer del' Hel'v. Kel'k heeft uitgesproken, ~) Van die belijdenis kan z. i. niet gezegd, dat zij
in aUe essentialiteiten indruischt tegen de waarheid der Geref,
belijdenis of een samenstel van leeringen is, waarbij van de
groote waarheden, door Hervormers en Hervormden in de belijdenis van hun geloof uit Gods Woord opgenomen, niets meer
overblijft dan een onbeteekenende en begoochelende klank,
Bepaaldelijk tegen de veroordeeling van zijn leer der apocatastasis als onbijbelsch komt Scholten op, aangezien deze leer

I) Scholten haalt aan uit nEen tooneel van Lord Byron's Caïn".
Zie K. D. Il, bI. 51 v,v,
2)

Leer H el'v. K e1'k l'J Voorrede, bI. XLIX v.v.; Antwo01'd, bI. 45 V.v.
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volgens hem "door Jezus aangeduid, door Petrus ondersteld en
door Paulus uitdrukkelijk geleerd wordt". 1)
Van het eerste deel van De Lee1' der H e1'v. Ke/·k verscheen in
1855 de derde vermeerderde druk. De oorzaak dezer vermeerdering
ligt niet in het opsommen van een nog grooter aantal beschuldigingen
tegen Da Costa. Integendeel; in de Voorrede 2) van deze
nieu we uitgave laai de schrij ver het bij de vermelding, dat
hij de onrechtzinnigheid der kerkelijk rechtzinnigen in den eersten e tweeden druk uitvoerig heeft aangewezen en met voorbeelden gestaafd uit hun geschriften, inzonderheid uit die van
Groen van Prinsterer en Da CClsta. 3) Slechts een enkele opmerking voegt hij er aan toe. Zoo spreekt hij uit, dat de .mode
beschuldiging van Pantheïsme", door Da Costa ingebracht tegen
de voorstanders der absolute sou vereiniteit Gods, herinnert aan
de dagen, waarin de rechtzinnige verdediger der praedestinatieleer Fr. Burman na zijn dood door Arminianen als Spinozist
werd gebrandmerkt. 4) Da Costa, zegt hij in dezen druk in
navolging der vorigen, staat in strijd met art. 5 der Nederl.
Geloofsbelijdenis "eene goddelijke ingeving der Schriften voor,
waarbij de Evangelisten somtijds, tegen beter weten aan, de
feiten anders meêdeelen, dan zij plaats hadden". Scholten voegt
hier nog aan toe, dat Da Costa "ook d~ verwachting koestert
van een volmaakt Christusrijk op aarde, waarvan Palestina het
middelpunt zijn zal, welke niet slechts door Luther en de Ausburgsche geloofsbelijdenis, maar ook door de Gereformeerde Kerk
als nJ oodsche droomerij" werd verworpen". i)
Ook elders liet Scholten zich inmiddels uit over Da Costa's
chiliasme. In zijn Histm'isch-k1'itische Inleiding tot de Sclu'itten
I) Antwoo~'d, hl. 48. Scholten haalt aan Joh. 12: 32; 1 Petrus
3 : 18-20; 2 Petrus 3 : 9; Rom. 5 : 18; Phil. 2 10; Rom. 11 : 32;
1 Cor. 15 : 28; 1 Tim. 4 : 10.
2)

De Voorrede is gedateerd 5 Maart 1855.

3)

Lee~' He~·v.

4)"

Ke?'k lIP, Voorrede, bI. VII.

"" ,

"

'n

X.

XVII. Scholten verwijst naar
Da Costa's De Apostel Johannes, hl. 350 v. en Luther, We?'ke XIV, s.
55, 56; Conf. Helv. art. 6; Augsb. Geloofsbel. art. 17.
6)

"

n

"
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"
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des Nieuwen Testaments schrijft hij dat de wetenschap .de
chiliastische droomerijen . . . voor goed den bodem heeft ingeslagen". I) Zich daarna rechtstreeks tot Da Oosta wendend,
gaat hij voort: ~Gelijk men weet, blijft dit nog steeds het lievelingsdenkbeeld van Da Oosta, De Apostel Joh., bI. 347 verv.
Dat Johannes nog in 68 of 69 deze verwachting omtrent Jeruzalem koesterde, moet toegestemd worden. Ook de Profeten
verwachtten eene politiek-theokratische herstelling eI). hereeni·
ging van geheel IsrMI, d. i. van de 1~ stammen, onder een
Vorst uit Davids huis. Deze nationale verwachting is echter
het accidenteel€' of onwezenlijke der Messiaansche Profetie, dat
in Jezus niet vervuld is, en, naar mijne overtuiging, ook niet
vervuld zal worden. Ook Johannes had deze voorstelling, toen
hij de Openbaring schreef. De parousie was destUds ook nog
in zijne schatting, eene zigtbare wederkomst van Ohristus,
even als bij de overige apostelen Hand. III : 29, Filipp. III : 20,
1 Thess. IV : 16. Later leerde hij het woord des Heeren verstaan, dat de ware aanbidding evenmin aan Jeruzalem als aan
Gerizim gebonden is Joh. IV : 20-24, en dat de komst, van
welke Jezus Matth. XXVI: 64 gesproken had, evenmin als het
komen van Jahve onder het O. V., als een zigtbaar en tastelijk
verschijnen, maar als de openbaring zijner magt en heerlijkheid
in geestelijken zin moet opgevat worden". 9)
Da Oosta liet deze opmerkingen niet lang onbeantwoord. In
zijn Bedenkingen tegen het Synodale plan eener nieuwe Nede1'duitsche vertaling van het N . T. 3) roert hij "met een woord in het
voorbijgaan" het door Scholten te berde gebrachte aan. Da Costa
vraagt, wat recht Scholten heeft om aan iemand, die zich voor
zijn geloofsovertuigingen nooit op eenig gezag van geloofsbelijdenissen beroepen heeft, zijn .gevoelens over de J ohanneïsche,
oud-profetische, zuiver Apostolische duizend-jarige regering van
1) Histo?·.-krit. Inleiding, 2e druk, bI. 428 v. - Van deze Inleiding
verscheen de 2e druk in 1856 te Leiden bij P. Engels. Indien niet
anders vermeld, zijn verder uit den 2en druk de aanhalingen gedaan.
2) Histm"ÎSch-k?'Uische Inleiding, bI. 428, nt 3.
S) Uitgegeven te Amsterdam, bij H. Höveker, 1855. - Voortaan
aangehaald als Bedenkingen.
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den Heer Christus, het personeele gevoelen van Luther op dit
punt voor te werpen, of de woorden, waarmede de Helvetische
geloofsbelijdenis dat gevoelen (lnder de benaming van judaïca
somnia miskent". Hij herinnert Schol ten .in zijnen ijver voor
de rechtzinnige Hervormde leer" er aan, dat op de Synode
van Dordrecht, Alsted en Bisterfeld .de leer dezer Joodsche
droom en" beleden zonder daarom uitgesloten te zijn als .overtreders van een Geref. belijdenis". Het chiliasme was destijds
nog geen leer, is niet opzettelijk onderzocht en dientengevolge
in de belijdenisschriften noch veroordeeld noch erkend. Da Costa
ziet de veroordeeling van Scholten gaarne tegemoet, maar dan
gestaafd met betere gronden voor de eer van Johannes en van
Gods openbaringen aan Zijn dienstknechten. 1)
In dit ge chrift brengt Da Cos ta nog iets anders ter sprake.
De wijze, waarop Scholten door een verandering van lezing in
Rom. 9: [) de woorden: .die te prijzen is tot in alle eeuwigheid", niet op Christus laat slaan, ontlokt hem de ontboezeming,
dat de bestrijders van Christus' .essentieele en personeele Godheid" aldus de teksten plegen weg te redeneeren om dan de
stelling te poneeren: Paulus subordineert steeds den Middelaar
aan den Vader. "Ook onzerzijds", merkt Da Costa op, ontkent
niemand de ondergeschiktheid van den Zoon als lYliddelaa1' aan
den Vader, welke waarheid echter niets afdoet aan die andere,
volgens welke de Zoon .naar Zijn hoogere natuur" met den
Vader hetzelfde wezen heeft. Niets bewijst het dan ook tegen
de orthodoxie, de Neder!. Geloofsbelijdenis en den Catechismus,
dat Paulus, Johannes en geheel de H. Schrift, Christus in Zijn
menschwording aan den Vader onderschikken. Van de zijde
der bestrijders is dit argument Of een on verantwoordelijke ignoratio elenchi Of een taktiek, die Da Costa in voor ieder verstaanbaar N ederlandsch karakteriseert als te bestaan in het
strooien van zand in de oogen van het volk (of iets dergelijks).
Da Costa wordt blijkbaar warm bij de gedachte aan deze taktiek
en is het meer dan moede, dat Scholten, dikwijls op grond van een
enkele uitspraak door h~m gedaan, hem nu eens van deze en dan
weer van die ketterij beschuldigt, om zelf door te gaan voor den
I)

Bedenkingen, bI. 43.
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gereformeerde bU uitnemendheid. Scherp is zijn kritiek op de
taktiek van Scholten : .Men moet erkennen dat in het geheel
de Hoogleeraar Scholten het ver in dat vak gebracht heeft.
Waag het eens hem, het zij op louter Bijbelsch of op Hervormdkerkelijk terrein onrechtzinnigheid te last te leggen j aanstonds
heeft hij de eene of andere kettersche benaming gereed om u
naar het hoofd te werpen, en te bewijzen, dat de ketterij bij u
ligt. Verdedigt gij de waarachtige Godheid van den Zoon des
menschen, gij zijt Doceet, Patropassiaan, wat niet al? En deze
taktiek is, bij de helaas! algemeene onbekendheid met de onderwerpen, in het belang der verdediging van des Hoogleeraars
eigene dwalingen niet kwaad gekozen. Hoe ligt toch ontvalt
iemand, in de verdediging der hoogste waarheden op dogmatisch
gebied, een minder juiste, eene onvolledige of overvolledige uitdrukking? Aanstonds wordt gij (met daarlating van hoofdzaak
en hoofdvraag), al naar dat gij het gemaakt hebt, Nestoriaan of
Eutychiaan, Tritheist ot Sabelliaan. En de Schrijver van de
Leer der Hervormde Kerk, die de kunst gevonden heeft om uit
de beginselen dier Kerk een zamenstel van leeringen te tooveren, van ieder van welke en alle te zamen al wat ooit in vroegere dagen Hervormd of Hervormer geheten werd, zich met schrik
zoude hebben afgekeerd - komt vrij, zoolang gij niet voor geheel
de som zijner onhervormde en onbijbelsche leeringen eene bepaalde qualificatie hebt uit de geschiedenis der ketterijen. Hij
komt vrij, ja, gelijk een Joodsch Rabbijn b.v, aan wien geene
enkele bepaalde ketterij mag toegeschreven worden, - om dat hij
tegen en buiten geheel de ChristelUke geloofsleer staat". 1)
Treedt Da Costa in deze woorden nog al forsch op, hij geeft
ook de reden aan, waarom hij in dezen toon spreekt. Hij wil
zeggen waar het op staat, want .het is thans zoo immer de tijd,
om zonder omwegen en onbewimpeld de wijze openbaar te
maken, waarop, zoo wel wat vorm en taktiek als wat de waarheden zelve betreft, die zoo gehate orthodoxie in onze eeuwen in
ons land pleegt behandeld te worden". 1)
Hiermee had Da Costa het laatste woord in dit twistgeschrijf
1) Bedenkingen, bI. 42 v.
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niet gesproken. In de Heraut van het jaar 1857 plaatste hij
eenige artikelen tegen de theol. faculteit te Leiden. Van onderscheiden zijden aangemoedigd om ze te verzamelen en in een
afzonderlijke uitgave verkrijgbaar te stellen, voldeed hij aan
dezen wensch. Aldus verscheen Wat er dOQ?' de Theologische
Faculteit te Leyden alzoo geleerd en geleverd wQ?'dt.
der smart en des beklags. ')

Eene stem

Al is dit vlugschrift niet uitsluitend tegen prof. Scholten gericht, maar tegen de theol. faculteit te Leiden in het algemeen,
toch komt de inhoud hoofdzakelijk neer op een stem van smart
en beklag over de leeringen van dezen hoogleeraar. Dit laat
zich verklaren, aangezien Da Costa .den bij uitnemendheid tot
gezagvoering gevormden Hoogleeraar" voor nhet hoofd, den
machthebber, de ziel" 2) van de Leidsche theol. faculteit houdt.
Wat Da Costa bestrijdt, is de op dat oogenblik heerschende
wetenschap, die in Leiden haar zetel en sterkte heeft en zich
op hoogen toon, spelend met het woord, uitgeeft voor de wetenschap. ,8) Vooral legt Da Costa den nadruk op de onbestaanbaarheid van de Leidsche leer met de .conscientie eener christelijke kerk", om daardoor niet alleen het recht .onzer Bijbelsche
orthodoxie" te bepleiten, maar ook het belang der moraliteit op
kerkelijk en wetenschappelijk gebied.
De stelligste immoraliteit noemt Da Costa het, dat in een
Christelijke kerk, die .Christus en Zijn eenig en onfeilbaar
meesterschap" als de onmisbare voorwaarde, het vaste fundament van het Christelijk geloof erkent, als • voorgangers en
meesters" leeraren en hoogleeraren optreden, welke .doorschijnend genoeg" de grondslagen van het geloof ondermijnen. Zelfs
"bloot maatschappelijk" is 't niet eerlijk, als zij, bestrijders van
het woord van Christus en de Apostelen, zich voor belijders en

1) Te Amsterdam, bij H. de Hoogh, 1857. als Wat te Leiden geleerd,

')

Verder aangehaald

Wat te Leiden geleerd, bI. 12.

8) Wat te Leiden gelem'd, bI. IV V., 8 v.; vgl. Nalezing, bI. 5 v.v.;
Bedenkingen, bI. 13 v.V., 37 v.v.
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verkondigers van Zijn leer uitgeven. I) Da Costa zegt .de
treurige, de lasterlijke uit\1lucht" te kennen~ die hierin bestaat:
.ook van in vele opzichten dwalende en bekrompene Joodsche
leeraars, gelijk Jesus Apostelen en (wij sidderen h et neder te
schrijven, volgens sommigen) Jesus zelve, is toch nog altijd genoeg te leeren, op te zamelen, om te werken, dat er de Wijsheid en Weten chap der negentiende eeuw (mits elk naar zijne
vrijheid) nog iets bruikbaars voor zedelijkheid en maatschappij,
iets opleidends voor een hooger leven, iets voorbereidends voor
nog wijzer geslachten uit vorme 1" 2)
Volgens Da Costa is dit niet mogelijk. Immers, het Christendom des Bijbels, 't welk zich voor de ab olute waarheid uitgeeft, heeft zelfs geen zedelijke waarde meer, indien het slechts
elementen van waarheid bezit, w elke menschelijke wijsheid van
d waling moet zuiveren. Dan heeft het geen waarachtig Goddelijk beginsel, waaruit zich een betere en hoogere leer zou kunn e n ontwikkelen. ,Logen is logen, en brengt enkel logen voort.
Logen is niet uit God en kan niet tot God voeren." Als men
bijv. het historisch karakter der feiten, ons in de Schrift ver-

I) Wat Scholten betreft, beroept Da Costa zich op diens Dogmatices
Ch1'istianae Initia, pag. 88 (ed. sec.) : • Vaticinium Messianum, cum
sit annunciatio religionis verae, e gente aliquando Israëlitica proditurae, prophetismi indoli omnino adversantur ipsaque vaticinia exegetice contorquent, qui vates antiquos res in vita Christi prorsus accidentales, q. d., Christi urbem natalem :àfich. V. 1, matrem virginem
Jes. VII. 14, ex Egypto fugam Hos. XI. 9, asellum quo veheretur
Zach. IX. 9, vestes Ps. XXII. 9, sepulcrum Jes. LUI. 9, et similia,
hariolorum instar, praesignificasse contendant." - In de vertaling
dezer woorden, Wat te Leiden geleerd, bI. 10, plaatst Da Costa achter
.accidenteele": (? ?).

') Wat te Leiden gelem'd, bI. 11. In A.. W ., bI. 48 merkt Da Costa
op dat dit geen citaat is, maar de .formuleering van de werkel\jk
wel eens door sommigen geuite zelfverdediging op de zoo logische
als moreele vraag: Wat doet gij met een en Bijbel, die, volgens u,
zulk eene menigte van onwaarheden, tot stichting van het rijk der
waarheid behoeft?" - De poging wordt gedaan "om een vermeend
onhoudbaar Christendom, met behoud van naam en klanken, tot eene
inderdaad geheel nieuwe Godsdienst naar eigene begrippen te reconstrueeren."
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haald, prijsgeeft en men van het feit slechts de "idee" wil
overhouden, dan bevat de Schrift .logen", aangezien de Schrijvers de feiten als werkelijk gebeurd voorstellen. Een Theologie,
die aldus leert, heeft in een "Christelijke Hervormdè Kerk" geen
recht van bestaan. Wil ze eerlijk zijn, zoo moet ze uittreden
uit deze Kerk, "die zieh bewust is met de volstrekte onfeilbaarheid van Christus te staan of te vallen en van die onfeilbaarheid geen begrip of genot kan hebben dan door middel van de
geschriften Zijner getuigen".
Da Costa ontzegt aan Scholten allerminst bekwaamheid, welke
evenwel gepaard gaat met een "Napoleontische hebbelijkheid,
om zijn dogma even klaar als gebiedend voor te schrijven".
Scholten toch is vooral dogmaticus. Maar aan zijn "stel sel", Da Costa noemt het pseudo-calvinisme - waarin het wezen der
Herv. Kerkleer zal zijn uitgedrukt, ontbreken al de hoofd waarheden der Christelijke leer. Al te vaak stelt de hoogleeraar
gevoelens en uitdrukkingen dergenen, die van hem verschillen,
onj ui st voor.
In het
bijzonder wordt Calvijn dikwijls
tegen diens duidelijke bedoelingen in "verwerkt" tot verèlediger
van wat hij bestreden heeft en tot een tegenstander van hen,
die het meest met hem homogeen zijn.
Bij zijn beoordeeling van Scholten's "stelsel" bespreekt Da
Costa eerst diens afbrekenden arbeid in de historische kritiek,
bepaaldelijk van het . T. en daarna diens in schijn opbouwenden
of wel reconstrueerenden arbeid op leerstellig gebied.
Aangaande het eerste geeft Da Costa toe, dat de Hist01'ischk1'itische Inleiding in overeenstemming met den aard van de leer
en taktiek van Scholten, in sommige opzichten een conservatief
karakter draagt. ') Dit werk is echter .ondermijnend en vernielend" omtrent hetgeen tot nu toe werd gerekend te behooren
tot het wezen des Christendoms. :\1eer van nabij beschouwd,
blijkt daarenboven ook het in schUn conservatieve allen eerbied
en achting voor het apostolisch karakter bij noodwendige gevolgtrekking onmogelijk te maken. Zoo erkent de Leidsche
hoogleeraar bijv. wel de echtheid van Johannes' Openbaring,
1) Wat te Leiden gelee1'd, bI. 14, 50, waar Da Costa eenige voorbeelden geeft.
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maar bespreekt hij den inhoud van dit Bijbelboek op zulk een
wijze, dat de • hoofdgedachte" ervan .oP niets anders uitkomt
dan op Joodsche droomerijen'·.
Zooals de- lezer bemerkt, heeft Da Cos ta hier het oog op wat
Scholten had gezegd van Johannes' verwachting der toekomst
van Christus_ 1) Johannes, die eerst chiliastische denkbeelden
had, zou later in zijn Evangelie - volgens Scholten is de
Openbaring eerder dan het Evangelie van Johannes geschreventot betere gedachten zijn gekomen en hierin wel niet uitdrukkelijk, maar door er van te zwijgen, zijn vroegere chiliastische
denkbeelden hebben herroepen. Tegen zulk een voorstelling als
hier van den Apostel gegeven wordt, komt volgens Da Costa. met
de conscientie der Christelijke Kerk alle gevoel van moreele of
psychologische mogelijkheid op". En dat niet alleen; zij, die dit
gevoelen voorstaan, voldoen evenmin aan den eisch der wetenschap, wat Scholten e. a. ook mogen aanvoeren ter verdediging ·van
een • retractatie van de Open baring door het vierde Evangelie". i)
Dat Scholten in zijn historische kritiek maar al te zeer afbreekt,
ziet Da Costa bewezen door de wijze, waarop de hoogleeraar den
.oorspronkelijken" Mattheüs tracht terug te vinden en poogt
aan te geven wat een Grieksche .overwerker" aan dit Evangelie
heeft toegevoegd. De .meest gewaa.gde, ongegronde, ongerijmde
\
of scherpzinnig-bedriegelijke redeneringen" brengen den hoogleeraar tot zijn oorspronkelijken MattheUs: wat hem in den
Griekschen MattheUs niet bevalt, wordt eenvoudig aan den overwerker toegeschreven. Dientengevolge vallen bijv. de twee eerste hoofdstukken van MattheUs weg .en wordt alzoo voorloopig de historische wezenlijkheid van des Heeren ontfangenis door Maria uit
den Heiligen Geest verdacht gemaakt". Uit Scholten's jongste
geschriften blijkt het Da Costa dan ook, dat in diens Theologie
voor dit dogma geen plaats is. Scholten ontkent Jezus' ontvangenis van den H. Geest wel niet, maar naar hij beweert, toont
Paulus toch nergens kennis te dragen van Jezus' bovennatuurlijke ontvangenis en was aan de .oudste Christenen" in Palestina

1) _ Zie boven bl. 193 v.

2)

Wat te Leiden geleerd, bI. 14, 51 V.v.
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de geboortegeschiedenis van Jezus onbekend. 1) Wel postuleert
Scholten het dogma elders 2) uit de volmaaktheid der Godsvrncht
in Jezus en schijnt hij .het punt" onbeslist te laten, maar wie
de taktiek van de Leidsche School kent, laat zich door geen
sch\jn misleiden; het kan Scholten geen ernst zijn met de erkenning van Jezus' ontvangenis uit den H. Geest.
Da Costa durft dit laatste te beweren op grond van twee
overwegingen. De eerste overweging is de mogelijkheid van
een • werkelijk en wezenlijk" verschil tusschen de thans bestaande en een latere uitgave van de Dogm. eh?'. Initia, die dan
een Dieu we phase van ontwikkeling zal bevatten; de tweede
een • tot ongerijmdheid toe verregaande inconseq uentie", waaraan
Scholten zich schuldig maakt.
Deze inconsequentie bestaat
hierin: volgens een del' werken S) van Schol ten kan Mattheüs 1
niet echt zijn wegens het verhaal va.n Jezus' bovennatuurlijke
ontvangenis. welke aan de .oudste Christenen" onbekend was;
in een ander geschrift 4) daarentegen wordt Mattheüs 1 aangehaald om te bew\jzen. dat .Jezus gezegd wordt zonder menschelijken Vader enz. geboren te zijn". De uitdrukking: gezegd
wordt, is Of dubbelzinnig en bedriegelijk Of Scholten spreekt zichzelf tegen, daar MattheUs 1 voor hem geen autoriteit kan zijn
tegenover zijn • oudste Christenen".
Ook komt Scholten met zich zelf in tegenspraak door zijn veronderstelling, dat Lucas door meedeeling van familieberichten,
kennismaking met Jacobus, den broeder en met Maria de moeder
des Heet'en, bUzonderheden omtrent Christus' geboorte heeft vernomen, onafhankelijk van de .medewetenschap"van Paulus. Immers,
was aan de "oudRte Christenen" in Palestina de geboortegeschiedenis
volgens Mattheüs 1 onbekend, zoo volgt Of dat Scholten Jacobus en
Maria niet rekent tot de • oudste Christenen", Of de stelling valt, dat
de "oudste Christenen" de geboortegeschiedenis naar Mattheüs 1 niet
1) Da Costa verwijst naar Geschiedenis de1' Ch1-istel. Godgelee1'dheid,
1857, bI. 11 v.v. eo Histor.-k1'it. Inleiding, bI. 14, 50 nt 2.

') Da Costa verwijst naar Dogm, Chr, Initia, pag. 69 en Histor.krit. Inleiding, bI. 50.
' ) Histor.-krit. Inleiding, bI. 14.

4) Dogm. Chr. Initia) pars mat., pag. 69 s. q. (I e druk).
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kenden. Waaruit weer volgt: wat Scholten op een enkele plaats aangaande Jezus' g'eboorte zegt is "bloote klank en bedriegelijke schijn"
of het rust op gronden, die hij zelf ondermijnt en wegredeneert. I)
Tot zoover Da Costa over den afbrekenden arbeid van Scholten
in de historische kritiek. Thans gaan we over tot Da Costa's
beoordeeling van de in schijn opbouwende of reconstrueerende
werkzaamheid van den hoogleeraar in het dogmatische. "Deels
oDtkennend, deels begoochelend met betrekking tot de echte leer
van Bijbel en Hervorming" zijn de woorden, waarmee Da Costa
den dogma;tischen arbeid van Scholten karakteriseert. Op grond
van wat Scholten van eenige dogmata leert, wil Da Costa de
waarheid dezer karakteriseering aantoonen. Hij wijst er dan op,
hoe de leer der Drieëenheid wordt verworpen als een bedenksel
in strijd met d.e rede, nadat elders God in zekeren zin als drieëenig
werd erkend 2); hoe de leer der eeuwige generatie door Scholten
weer in bescherming wordt genomen, maar geheel en al afwijkend van de Bijbelsche waarheid en de opvatting der Herv.
Kerken. 3) Noodig is het daarom, bij het beoordeelen van het
I) Wat te Leiden gelem'd, bI. 14 V., 53 v.v.
2) Ter vergelijking haalt Da Costa A. w. bI. 56 v. aan Dogm. CM.
Initia, pars mat. (le dr .) pag. 31: "Divinae naturae cum sit consequens ut Deus, qualis ab aeterno in Aóy~ idealiter sibi patefit, spiritus efficacitate realiter in mundo patefiat, hoc sensu triunus dici potest" en Dogm. Chr. Initia, pars form. (ed. sec.) pag. 53: .M:ysteria,
quae venditari a dogmaticis atque invità ratione obtrudi Christianis
solent, e. c. dogma de trinitate, satisfactione, origine suà philosophemata plerumque erant, a ratione minus excultà excogitata et probata,
quae vero, seriore tempore, cultûs progressu, a philosophis relicta, in
ecclesia doceri et commendari mysteriorum nomine perrexerunt."
S) Da Costa verwijst naar Dogm. CM. Initia, pars mat. (le dr.)
pag. 32 s. q. : " Generatio, yÉlWfJtTLt; TOÜ AóyolJ, aeterna, quam docuit
ecclesia, immerito habetur contradictio q. d. in terminis. Generare
TOII Aóyoll h. e. se ipsum Deus dicitur quatenus suam ipse essentiam
modo reali patefacit. Aeternus autem dicitur hic actus quatenus se
patefaciendi notio a divinà natura separari nequeat." - Da Costa
vraagt, of S. dan nooit heeft ingezien, dat deze eeuwige generatie
onzin wordt, wanneer zij niet in den oud-kerkelijken zin, een eeuwig
Zopnschap uitdrukt, en dat de opneming van den kerkelijken term
in een Theologie, die ver is van dat werkelijk bestaan des Zoons
Gods als zoodanig van eeuwigheid te erkennen, op niets anders uitkomt
çlun sch~n, spel me~ woorden, verwarrende begoocheling; A. w. bI. 57.
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.stelsel" van Scholten, de wijze te kennen, waarop deze van
oude en rechtzinnige Bijbelsche en kerkelijke uitdrukkingen gebruik maakt en acht te geven op de uitspraken zijner dogmatiek,
die dikwijls alles behalve met elkaar harmonieeren. Zoo erkent
de Leidsche hoogleeraar het typische en symbolische van den
Mozaïschen Godsdienst, maar geeft hij de zuivere opvatting van
de Israëlitische profetie weer prijs, als hij bij v. in tegenspraak met
de Evangeliën van twee Apostelen bet voor een exegetische verdraaiïng der profetieën verklaart, in Zach. 9 : 9 een aanduiding
te zien van het rijden des Heeren op het veulen eener ezelin. 1)
Zoo schijnt het, alsof Schol ten nog al eenige beteekenis toekent
aan de theopneustie, maar dit mist alle reëele waarde, waar
Scbolten des niettegenstaande beweren durft, dat de theopneuste Apostel Johannes in zijn Openbaring nJoodsche droomerijen" als onfeilbare Godswaarheden heeft verkondigd en met
eeden heeft bezworen (bijv. 22 : 18, ] 9). 2)
Nu Da Costa zich uitlaat over den dogmatischen arbeid van Scholten, kan hij uitteraard De Lee/' d9r Het'v. Kerk niet stilzwijgend
voorbijgaan. Zijn oordeel over dit werk is thans evenmin als vroeger gunstig. Doch Da Costa ziet den tijd naderen, waarop de oogen
zullen. opengaan voor hetgeen dit hoofdwerk van den hoogleeraar
in werkelijkheid is, n.l. een aaneenschakeling van ontken1) Da Costa verwijst naar Dogrn. Ch?'. Initia, (ed. sec.) XI, § 14
[pag. 88]; zie boven bI. 198 nt 1. - De twee Apostelen zijn 'Matth.
(21 : 4, 5) en Joh. (22 : 14, 15), welke plaatsen "zonder eenig gezag
van handschriften of andere hulpmiddelen en blootelijk op grond van
dogmatische antipathiën" door S. voor later ingelascht worden verklaard. "Nevens vele andere medeschuldigen" zijn "tot hetzelfde lot
veroordeeld" Joh. 5 : 28, ~9; 6 : 62 j A . w . bI. 16 v., 58.
2) Da Costa haalt aan Dogrn. 0711'. Initia, (ed sec.), pag. 19· "Theopn eustia, ex Literarum S. testimonio, ad religionem pertinet 1 [I. 2]
Tim. III : 16. Etfectum adeo per Sp. Sti communionem est, nt, pro
suo quisque modo, Viri Sancti in religione tradenda ab erroribus
caverent, tum vero nt in ceteris etiam, quae aut loquerentur aut
scripto mandarant, spiritûs religiosi, quo agerentur, vim exprimerent."
Da Costa herhaalt de vraag, of het een bewijs is van spiritus religiosus of van C8.vere ab erroribus, wanneer .Johannes zijn dwaling als
's Heeren ware meening zal hebben verkondigd, zijn Joodsche droomerijen voor waarachtige profetie zal hebben opgelegd, om ze later
in zijn Evangelie stilzwijgend te herroepen; A. w. bI. 17 v., 58 v,
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ning en ondermijning der hoogste en heiligste waarheden van
Bijbel en Hervorming, een samenvoeging van spelingen met
woorden en verwisseling van begrippen. "De tijd is nabij, waarop
het erkend zal moeten worden~ dat, zoo als Prof. Scholten een
Hervormde leer, met vernietiging van alle de Hervormde grondwaarheden, uit hetgeen hij de grondbeginselen der Hervormde
Kerk noemt heeft weten te reconstrueeren, op even dezelfde
wijze ieder bekwame Rabbijn geheel ons Christendom tot zijn
Jodendom, met wegredeneering van den geheelen Christus, zal
kunnen terugvoeren. Rij heeft slechts de methode van den
Hoogleeraar te volgen en met ter zijde stelling der leeringen,
op te klimmen tot dus geheten grondbeginselen: de eenheid
van God, de wet der liefde, - eerlang is althands de Christus
overbodig, en de ergernis van den Jood ergerlijk weggenomen". 1)
Als Da Costa nog in eenige stellingen zijn grieven tegen de
Leidsche School samenvat, - zich daarbij op het geweten van
geheel de Christelijke kerk beroepend, of zulk een leer binnen
de grenzen van het Christendom dan wel op het gebied van
een ongeloovige philosophie of theosophie thuis behoort, - dan
gelden deze stellingen vooral prof. Scholten. Trouwens, Scholten
zelf heeft het niet anders opgevat: in zijn beantwoording van
Da Costa tracht de hoogleeraar in het bijzonder te weerleggen
hetgeen Da Costa in zijn stellingen beweert. Hij doet het in
het geschrift, dat we thans zullen noemen en waarvan we den
zakelijken inhoud kort meedeelen.
Nog maar nauwlijks had Da Costa zijn stem van smart en
beklag laten hooren, of Scholten gaf daartegen zijn Te1'egtwijzing
van Mr. Isaäc Da Gosta 2) in het licht. Wanneer men dit geschrift vergelijkt met dat van 1852, valt het op, dat de toon van
Scholten er met de jaren niet vriendelijker op is geworden. Bittere
woorden laat de Leidsche hoogleeraar nu uit zijn pen vloeien.
Hij meent zelfs in Da Costa kwaliteiten te ontdekken, welke
hem terughouden zich met zijn tegenstander in een wetenschap1)

Wat te Leiden gelee1'd, bI. 18 v.

') Te Leyden, bij P. Engels, 1857. Teregtwijzing.
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pelijke discussie te begeven. Hij schroomt niet te spreken van
een verwaandheid, die alleen in een dilettant gelijk Da Costa
kan valLen; naar hij hoopt zal deze nog eens inzien, hoe Christus
ons niet tot Joden, maar tot menschen vormt, daar Da Costa,
hoezeer Christen in naam, toch in beginsel Jood is gebleven. I)
Om te doen zien wat Scholten tegen Da Costa opmerkt, zullen
we de stellingen van den laatstgenoemde weergeven, telkens
met Scholten's verdediging.
1. "De Godgeleerde Fac. te Leiden kent aan de Schriften
van O. en N. T. geen wezenlijker gezag toe, dan hetgeen op
even geldige gronden aan ieder Godsdienstig of Godgeleerd boek
van allerlei kleur en gehalte, in zijne mate, kan worden toe,geschreven" .
Scholten, bevreesd voor het • au toritei tsgeloof', geeft te kennen
van het gezag der Schrift evenmin als van dat van eenig ander
boek te willen weten. Wel bezit de Schrift hooge re u;um'de dan
andere godsdienstige boeken. Da Costa "die van een redelijk
inzicht der waarheid niet wil weten", meent, dat met de
ontkenning van het gezag, de waarde van den Bijbel wegvalt.
Doch ten onrechte, want door het gezag der Schrift te loochenen,
verkleint men haar u;aarde niet. De boeken van O. en N. T.
zijn niet bestemd om als een gezaghebbende letter over het
geloof te heerschen; ze zijn geschiedkundige oorkonden, welke
wijzen op den Christus, die komen zou (O.T.) of gekomen is (N. T.). 2)
2. .Zij schrijft aan den Apostel Johannes [en dus, volgens
het stelsel .aan die gemeenschap van den Heiligen Geest, aan
welke wij de Schriften zullen te danken hebben"] 8) eene openbaring toe, waarin Joodsche droomerijen en verwachtingen,
welke nimmer vervuld zullen of kunnen worden, in den naam
van God en J esus Christus op de plechtigste en ontzachelijkste
wijze aan de Gemeenten en aan de wereld aangekondigd zijn."
Scholten haalt weer de plaatsen van Luther en de Confessio
Helv. aan 4), waarin het chiliasme met den naam van Joodsche
I)
2)

Teregtwijzing,
Te7'egtwijzing,
3) De tusschen
haling weggelaten.
4). Zie boven bI.

bI. 1 V., 32, 33, 34.
bI. 4 V.V.
[] geplaatste woorden heeft Scholten in zijn aan193 en noot 5 dier bladziJde.
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droomerijen wordt bestempeld. Al heeft Johannes in zijn eerste
periode evenals de profeten de herstelling van Isr-aëls nationaliteit
verwacht, daarom gaf dit aan Da Costa geen recht, om de uitdrukking: Joodsche droomerijen, ook op Johannes toe te passen. 1)
III tegenstelling met Da Costa houdt Scholten staande, dat
Johalllles zijn chiliastische denkbeelden heeft teruggenomen:
de Apostel kan het in z~jn mondelinge prediking hebben gedaau,
misschien reeds jaren, voordat hij het Evangelie schreef; in dit
Evangelie, waarin Johannes het leven en de leer van Jezus
meedeelt, was het de plaats niet voor zulk een herroeping. Ook
in Paulus' voorstelling aangaande het tijdstip van de hereeniging
der ontslapenen met Christus is onderscheid (l Thess. 5 : 17 en
Phil. 1 : 23) zonder dat Paulus zijn vroegere voorstelling formeel
heeft herroepen. Volgens Scholten mag Da Oosta hem niet voorhouden wat hij in zijn Histm·.-k1'it. Inleiding schreef, daar hij dit
reeds een jaar later in een ander geschrift heeft teruggenomen. 2)
3. • Zij drijft met de Goddelijke Drieëenheid dan eens een
onwaardig spel, en verwerpt dan wederom diezelfde leer ten eenenmale als een ijdel bedenksel van philosopheerende orthodoxen".
De hoogleeraar merkt op, dat hij zijn Triniteitsleer niet als de
leer der kerk heeft voorgedragen, maar op den oorspronkelijk
diepen zin van het dogma der Triniteit heeft gewezen.
't Was zijn bedoeling de "kerkel\jke leer" op haar standpunt
vrij te pleiten van een tegen haar ingebrachte beschuldiging,
volgens welke zij in de uitdrukking .eeuwige generatie" een
tegenstrijdigheid zou hebben uitgesproken. Hij had de oorspronkelijke beteekenis van dit dogma willen onderzoeken en zich
daarbij een opmerking veroorloofd over de noodzakelijkheid eener
betere formule, die verwarring van de Bijbelsche leer des Vaders,
des Zoons en des H. Geestes met de metaphysische wezenstriniteit zou kunnen voorkomen. Strijd met een bewering in Dogm.
CM. Initia is er niet. 8) Nergens heeft hij den schijn van .kerkelijke rechtzinnigheid" aangenomen.
1)

Vgl. boven bI. 202 en 203.

2) In Geschiedenis de?' Godgelem'dheid, bI. 77, welke bladzijde Scholten aanhaalt en waar hij betoogt, dat Johannes in geestelijken zin .
van een komst van Jezus schrijft.
8) Ed. sec. pag. 53. Zie boven bI. 202 en noot 2 dier bladzijde.
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Naar de hem eigene methode keert Scholten nu de rollen
om; h~i verwijt Da Costa een onwaardig spel te drijven met
kerkelijke formule's en keurt als een ,misgeboorte der nieuwere
speculation" en als onbijbelsch en onkerkelijk diens uitdrukkingen af. I) Da Costa's Christologie is een ,zweven" tusschen een Sabelliaansche en Semi-Ariaansche Christusleer,
omdat Oa Costa Gods Zoon verklaart voor het zich objectiveerend goddelijk denken~ spreekt van een persoonlijke praeexistentie van Christus en prof. Van Hengel hard viel, 2) die gelijk
Scholten het uitdrukt ,o.a. op voorgang van Erasmus en Kalvijn, in
Phil. II: 6, 8 niet gelezen heeft de alleen voor het Ariaansche
standpunt voegende voorstelling van een Zoon van God, die, mensch
wordende, zich zelf vernietigd en zijne heerlijkheid afgelegd
heeft". De zelfvernietiging van den Zoon is met het Bijbelsche
Godsbegrip niet te rijmen. 3)
4. "Zij ontkent of miskent den waren aart, de wezenlijke diepte,
het volle levensorganisme der Oud-Testamentische profecy, met
schending van geest en letter der nadrukkelijkste getuigenissen
van J esus Christus en van al de gewijde Schrij vers van het
Nieuwe Testament".
Da Costa's bewijs voor deze stelling was vooral gelegen in
Scholten's ontkenning van een voorspelling door de profeten der
res in vita Christi accidentales. ') Scholten blijft die zaken
)) Schol ten haalt in Te1'egtwi;jzing, bI. 14 uit Oprne1'kingen, bI. 27
Da Costa's uitdrukkingen aan: "God zich zei ven denkende, zich
zei ven wetende, zich zei ven aanschouwen de, spiegelt zich, d.i. geheel
Zijne Godheid af, drukt zich in al Zijne volheid uit;' en dat God
\
. ademt en zich uitstort als in een levenden stroom van Godheid in
den Geest."
2) In Wat te Leiden gelee1'd, bI. 60. Da Costa zegt hier o.a. "Niet
slechts wordt met nadruk door den Hoogduitschen Exegeet (H. Ä.
W. Meyer) tegen Prof. van Hengel de opvatting gehandhaafd, die in
Pbil. 11 : 6 en verv. de heerlijkheid van den Zoon van God vóór Zijne
menscbwording, en Zijne zelfvernietiging door en in de menschwording, erkent: maar ook zonder veel omslag het wortwidrige en con·
textwidrige, het unpassende en contorte in des Hoogleeraars Wegdeutung (bij name der aanbidding van den Heer Jesus) streng gewraakt."

a)

')

Te1·egtwijzing, bI. 12 v.v.
Zie boven bI. 198 en nt 1 dier bladzijde.
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"onwezenlijk" noemen, legt bloot welk verschil er tusschen hem
en Da Costa is in opvatting van de O. T. ische getuigenissen en
geeft zijn verklaring van Micha 5 : 1, Jes. 7 : 14, Hos. 11 : 1,
Zach.9: 9, Ps. 22 : 17 en Jes. 53 : 9. I)
ö. "Zij ontzegt, in overeenstemming hiermede, en door noodwendige gevolgtrekking, aan de Apostelen en verdere getuigen van
Jesus Christus het rechte verstand der Schriften van het Oude
Testament".
Scholten vindt deze woorden overdreven ·en onwaar: op geen
van de (onder 4) genoemde plaatsen heeft Jezus zich beroepen,
en op Micha 5 : 1 alleen de Schriftgeleerden (Matth. 2 : [)) en
de Joden (Joh. 7 : 42) ; in het N. T. wordt Jesaja ö3 : !) nergens
op de begrafenis van Jezus toegepast. Uit Joh. 7 : 42 kan men
niet afleiden, dat volgens Johannes Jezus in Bethlehem moest
geboren worden. De aanhalingen uit het O. T. in het Evangelie
van Mattheüs kunnen niet in aanmerking komen, daar deze
citaten niet van Mattheüs, doch van den "overwerker" zijn.
Schol ten weet ook hier weer den schijn te geven, alsof hij het
voetspoor van Calvijn volgt; wanneer Da Costa zich ergert over de
uitspraak, dat Apostelen de woorden van het O. T. dikwijls buiten
hun oorspronkelijk verband en beteekenis hebben aangehaald,
zoo moet hij zich ook over Calvijn beklagen. 2)
6 .• Zij dicht aan JesWl Christus, den eenigen Meester en Heer,
de keuze toe van zoo onbekwame en onbevoegde tolken, en wil
voorts aan Hem zeI ven, maar niet dan schoorvoetende, en met
de onverantwoordelijkste inconsequentie, nog wel eene betere
opvatting der profecyen toestaan, of ontzegt die ook aan Hem
metterdaad" .
Al neemt men, zegt Scholten, bij de Schrijvers van het N. T .
• misvatting" aan op het gebied van taalkunde, kritiek en exegese,
als het noodzakelijk gevolg van het gebruik van de Septuagint
en van de in de Synagoge gangbare targumistische verklaringen,
zoo ontkent men daarmee volstrekt niet de zuiverheid en innigheid van de godsdienstige overtuiging dezer Schrijvers. Scholten
1)

Teregtwijzing, bI. 15 V.v.

i) Scholten verwijst in Te1'egtwijzing, bI. 18 v.v. naar en haalt aan
uit Calvijn's Comment. op Matth. 2: 15, 18; 26; 31; 27; 9; en Joh. 19 37.
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houdt Da Costa voor, hoe diens bekende zienswijze, I) volgens
welke Mattheüs de feiten weergeeft naar zijn subjectieve gewaarwording, hem wel mag doen zwijgen over anderer miskenning
van de onfeilbaarheid der Apostelen; hij werpt het ver van zich
ook maar iets aan deze onfeilbaarheid te kort te doen. Voorts keurt
hU bet af in Da Coata zich niet bepaald te hebben tot het weergeven van het gevoelen der Leidsche hoogleeral'en in hun eigen bewoordingen, maar te hebben getracht dit in zijn woorden uit te
drukken 2) en haalt hij • tot teregtwijzing" aan hetgeen hij in
Dogm. Oh?', Initia schreef. 8)
7. • Zij heeht aan dien naam van ZOON VAN GOD, met voorbijzien en verkrachting van de stelligste uitspraken zoo van
Hem zeI ven als van Zijne getuigen, geen hoogere beteekellis,
dan die binnen de grenzen een er bloot natuurlijke menschheid
ligt" ,
Da Costa heeft, aldus oordeelt Schol ten, antipathie tegen al
wat zuiver m enschelij~ is, wijl hij "het oude Joodsche duali me"
nog niet te boven is gekomen. Wat de hoogleeraar ill Jezus
ziet, is ,het menschelijke, zoo als het naar zijn aanleg en
bestemming ' moet zijn en in zijn hoogste vereeniging met God
in Jezus zich geopenbaard heeft." De Goddelijke heerlijkheid
wordt aanschou wd • in het beeld Zijner volkom ene menschheid",
Hij beschuldigt Da Costa van een afkeer te koesteren van het
zuiver menschelijke in Christus, van te staan op een grof
dualistisch standpunt, van een speculeeren over de Goddelijke
natuur van Christus als de Gnostieken, van nu eens Christus
voor te stellen op de wijze der monophysieten en dan weer op
1) Zie boven bI. 179

V.,

183 en 191.

2) Zie boven bI. 198 en nt 2 dier bladzijde.
8) Scholten schreef aldaar, ed. sec. pag. 20: .In sphaera religionis
el'randi pel'iculo exemptus, teste Scripturä, plenissimo vocis sensu,
unus fuit Jesus Christus, ipsius quippe verae religionis patefactio.
(Joh. VIII, 46; XIV: 6); exem pti fuel'unt Apostoli, quatenus ab ipso
instituti (Job. XV : 15, 27) aptique ad Euangelium annuntiationem
ab ipso declarati, (Matth. XXVIII: 17 ; Job. XX : 21, 22; XXI : 15,
16, 17), duce Spiritu veritatis, a Jesu prolllisso, in veritatis ab ip 'o
traditae cognitionem interius in dies initiabantur, (Job. XIV 17, 26;
XV : 26, XVI: 12-15)" .
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die der Nestorianen, zonder te komen tot ,het begrip van het
ware Godmenschelijke leven" in Christus. Scholten wenscht
zich te houden aan den ,historisch werkelijken Christus", en
heeft geen lust ,zich te verdiepen in abstracte bespiegelingen
over Drieëenheid, eeuwige generatie enz." 1)
8. ,Zij cijfert daarom dan ook, om het geheele stelsel waardiglijk te bekronen, het feit der ontfangenis van J esus Christus
uit den Heiligen Geest onbeschaamdelijk weg, en wijst ons reeds
op eenclU Jesus, bij Maria door Joseph verwekt".
Scholten verklaart, zijn oogen nauwelijks te kunnen gelooven
bij het lezen dezer woorden, aangezien Da Costa op andere
plaatsen in zijn geschrift tegen de Leidsche theologische faculteit erkent, ' ) dat genoemde hoogleeraar het feit van Jezus'
bovennatuurlijke ontvangenis laat staan. Al heeft Paulus van
Lucas bijzonderheden aangaande Christus' geboorte kunnen vernemen, toch zinspeelt de Apostel nergens op Jezus' ontvangenis
uit den H. Geest. Meende Da Costa in Scholten's "ongeloof op
dit punt" vooruitgang te ontdekken, omdat in een later geschrift
van den hoogleeraar met geen woord van iets buitengewoons bij
Christus' geboorte wordt gerept, 2) - Scholten antwoordt, dat
het daar ook de plaats niet was voor vermelding van dit feit,
wijl het niet behoort tot Jezus' Evangelieprediking. Dat hij zich
beroepen had op Mattheüs 1 den niet oorspronkelijken
Mattheüs - vindt Sc holten niet vreemd: alles, wat van den
,overwerker" is, behoeft men niet voor ongeloofwaardig te houden.
Ook Joh. 21 en Joh. 7 : 5.1 - 8 : 12 kunnen bij ontkenning
van de echtheid wel historische berichten bevatten.
Scholten acht de getuigenissen aangaande de geboorte en
kindsheid van Jezus van geen dogmatisch gewicht. "Zij behooren tot de levensgeschiedenis des Heeren, maar niet tot het
kerugma of tot de Evangelieprediking". Jezus heeft zich niet
op Zijn bovennatuurlijke ontvangenis beroepen en de Apostelen
I)

Teregtwijzing, bI. 22 V.v.

2) Zie boven bI. 200 v. - Scholten bereidt Da Costa er op voor,
in de te verschijnen nieuwe uitgave van de Dogm. Ohr. Initia, pars
mat., de woorden, die nog in den voorgaanden druk aán Jezus'
bovennatuurlijke ontvangenis zijn gewijd, niet te zullen vinden. Daaruit mag men echter niet een loochening van het feit afleiden.
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zwijgen ervan in hun geschriften. Dogmatisch gewicht is er
eerst later aan toegekend, ter verklaring van het gemis der
erfzonde bij Jezus. Maar dan moet men volgens Scholten verder
gaan en met de Roomsche Kerk ook de onbevlekte ontvangenis van
Maria aannemen, ja zelfs van haar ouders en voorouders. Of
het feit van Jezus' ontvangenis uit den H. Geest vaststaat,
moet beslist worden voor de rechtbank der kritiek. Al mocht
dan zelfs blijken, dat Jozef werkelijk de vader van Jezus is, zoo
kan de Christen toch in Jezus blij ven gelooven als zijn licht,
leven en kracht. Het physisch wonder zou dan in het zedelijk
wonder een volkomen surrogaat hebben. Schol ten is overtuigd
Christus, den Verlosser, te zullen behouden. 1)
Toen Da Costa de T el'egtwijzing gelezen had, was hij eerst niet
van plan er op te antwoorden. Niet: omdat hij zich in het nauw
zag gebracht of weerlegd, maar wijl hij z. i. tegen hetgeen
Scholten - bij veel onvriendelijks jegens zijn persoon - had
beweerd eigenlijk het .tegenbewijs" reeds had gegeven in zijn
geschrift, 't welk de hoogleeraar had willen bestrijden. "Bevoegde
vrienden" drongen echter bij hem aan niet te zwijgen, daar dit
als een teeken van zwakheid kon worden beschouwd. Da Costa
besloot nu van zijn voornemen af te wijken. 2) Dientengevolge
verscheen de Brief van Mr. Is. Da Gosta aan den hoogleeraar
Scholten, in antwoQ1'd op zijne Teregtwijzing. 3)

Da Costa stelt zich in dit geschrift een hooger doel dan zich
uitsluitend met de Tel'egtwijzing bezig te houden; hij bespreekt
.den aard en de strekking" van de thetische en polemische
Theologie van Sc holten. In de eerste plaats onderwerpt hij aan
zijn kritiek wat de hoogleeraar leert op het gebied der theologische wetenschap. Hierbij staat Da Costa achtereenvolgens stil
bij het veranderlijke in Scholten's meeningen, het onbepaald
willekeurige van diens kritiek en het onhoudbare zijner exegese.
1)

Teregtwijzing, bI. 26 v.v.

B1'ieven lIl, bI. 95, 97 v. en bI. 1 en 2 van het geschrift, in de
volgende noot genoemd.
s)

3j Te Amsterdam, bij H. de Hoogh, 1857. De Brief is gedateerd
14 Mei 1857. - Voortaan aangehaald als Brief aan 8cholten.

212
Het veranderlijke in
cholten's rneeningen .
Da Co ta neemt
eerst de wisselende houding van cholten ten opzichte van de
kritiek en kiest als voorbeeld de tweede gevangenschap van
Paulus te Rome. Na deze tweede gevangenschap eerst te hebben
ontkend - een .kritische operatie" maakte toen Milete tot Melite
(2 Tim. 4 : 20) - handh::taf( eholten haar reeds een ja::tr later
in een herdruk van hetzelfde werk 1) op stelligen toon. Vooral
keurt Da Costa af, dat in dezen tweeden druk de toon .in
stelligheid en beslistheid" dezelfde is gebleven en .de uitdrukking niet veel liever, gelijk men in het huishouden zegt,
een weinig op den groei berekend werd". 2) Geen spoor van
retractatie vindt men in de latere uitgaaf; slechts uit een enkel
woord kan men de belangrijke verandering van gevoelen opmaken. Buiten de "usantiën een er fiksehe en niet lichtschuwe
Wetenschap" ligt een dergelijke .gedeguiseerde terugneming".
Eenzelfde veranderlijkheid kenmerkt de dogmatiek van den
hoogleeraar. Da Costa vestigt de aandacht op hetgeen Scholten
achtereenvolgens in de eerste uitgave van Dogm. C/u·. Initia, de
Te1'egtwijzing en den tweeden druk van Dogm. Ch1·. initia schreef
over de Triniteit. Eerst 8) heette het: men ka.n een metaphysische Drieëenheid niet loochenen, zood,ü de leeraars der Herv.
Kerk in navolging van Calvijn terecht in God drie wijzen van
bestaan erkennen. In zijn Te1'egtwijzing 4) verklaart Scholten
echter, in de voorstelling der Triniteit veranderd te zijn, terwijl
hij in den nieuwen druk van Dogm. Ch1'. Initia 6) verder gaat
en op .nog veel positiver, sterker en smadelijker toon" over dit
dogma spreekt. Da Costa laat de historische dog'menverklaring
voor hetgeen zij is; hij wil slechts wijzen op het veranderlijke
van Scholten in zijn dogmatiek An in verband hiermee op "het
onbestaanbare" van zijn uitspraken over de Drieëenheid in de
eerste en tweede uitgave van de Dogm. Chr. Initia. Da Costa

1) Da çosta heeft op het oog Histo1'.-kr·it. Inleiding.
Q.l'uk verscheen in 1855, de tweede in 1856).
2)

B1'ief aan SchoUen, bI. 6 v.

Dogm. CM. Initia, (le dr.), pag. 31 sqq.
Tel"egtwijzing, bI. 12 v .
i) Dogm. CM. Initia) ed. sec., pag. 53.

8)

'~)

(De eerste
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zegt voorts nergens te hebben beweerd, dat de Leidsche hoogleeraar zijn Triniteitsleer had voorgedragen als kerk- of Bijbelleer, I) doch alleen te hebben geklaagd over het spelen met een
woord, 't welk Scholten behield trots een breed verschil van
meening. Hij behoeft dan ook niets terug te nemen van wat hij
gezegd heeft. 2)
Scholten's herhaalde
verandering van gevoelen wordt
verder he wezen door diens onderscheiden houding tegenover de
Openbaring van Johannes. De echtheid toch van Johannes'
Openbaring was eerst 8) uiterst problematisch, maar later 4) "onwedersprekel\jk", terwijl sedert deze uitspraak de achting voor dit
Bijbelboek meer en meer steeg. Alleen bleef het chiliasme _.
volgens Da Costa door Johannes in de Openbaring geleerd den hoogleeraar hinderen. Daarom kwam deze met de veronderstelling: Johannes heeft zijn chiliasme stilzwijgend teruggenomen
in zijn Evangelie, 't" welk hij na de Openbaring schreef. Da Costa
acht zijn tegenwerping: als eerlijk man kon Johannes niet volstaan met een "stilzwijgende retractatie", niet weerlegd door de
mogelijkheid, die Scholten stelde, 5) dat Johannes in zijn mondeling
onderwijs zijn chiliastische denkbeelden heeft herroepen. Immers,
alle waarschijnlijkheiq pleit tegen deze bewering; Johannes kan
niet gedurende vijf en twintig jaren zijn chiliasme hebben herroepen zonder dat daarvan bij de Christenen der eerste eeuwen
iets uitlekte of tot den tijd van Scholten iets werd vermoed!
Een anderen "uitweg" zocht Scholten, toen hij zijn gevoelen
wUzigde door bij Johannes een spreken van J eZl1s' komst in
geestelijken zin aan te nemen. Maar, zoo oordeelt Da Costa, 't
is niet genoeg, alleen het nieuwe J erl1zalem geestelijk te verklaren.
Wil Scholten dit laatste, dan moet hij verder gaan en geheel het
chiliasme van de Openbaring in gelijken zin uitleggen.
Veranderlijk is de hoogleeraar ook in zijn uitspraken ten aanzien van Jezus' ontvangenis uit den H. Geest. Om dit te be-

1)
2)
8)

4)
')

Zie boven bI. 206 (onder 3).
In Wat te Leiden gelem'd, bI. 56.
Jaarboeken V001' wetenschappelijke Theologie 1848, bI. 451.
Bijbelsch Woordenboek, art. Johannes.
Zie boven bI. 205 v. (onder 2).
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wijzen vergelijkt Da Costa twee beweringen van Scholten met
elkaar. 1) De opmerkingen, in de Te1'egtwijzing ~ ) gemaakt over
Jezus' geboorte hebben Da Costa overtuigd van de waarheid
zijner uitdrukkingen .misleidende ondermijning" en • begoocheling met klanken". Hij is er door gesterkt in zijn opinie, geen
ongelijk te hebben gehad, toen hij sprak van een Godgeleerde
faculteit, die van verre - volgens de Tet'egtwijzing • steeds meer
en meer van nabij" - wijst op een Jezus, door Jozef bij Maria
verwekt en niet ontvangen uit den H. Geest.
Na nog met eenige voorbeelden in 't licht te hebben gesteld
hoe de veranderlijkheid van meeningen soms tot strijdigheid
wordt, komt Da Costa tot het besluit, dat "een Theologisch
onderwijs, dat zich door dergelijke onophoudelijke wisselingen en
dobberingen in het leven houdt, geene hooge denkbeelden van
wetenschappelijkheid inboezemt. Men moge de veranderlijkheid
versieren met den naam van voortgaande ontwikkeling, ook die naam
wordt een bloote klank bij oVflrgangen, zoo telkens, van het Ja
tot het Neen, of van het Neen tot het Ja . . . , Zij moge, voorts,
eenige in mijn oog niet benijdbare voordeelen aanbieden in de
polemiek, zij zal dan toch wel ten slotte bewijzen, dat uwe
Theologie eigenlijk nog in hare wording, of liever in hare ontwording, is." 3)
Het onbepaald uillekew'ige van de kt'itiek van Scholten. Bij dit
punt stelt Da Costa alleen de vraag, hoe Scholten zuiver weten_
schappelijk de "uitzetting of althands verdachtmaking" van ongeveer dertig plaatsen in het Evar..gelie van Johannes kan verantwoorden. Het willekeurige is gelegen in het veroordeelen dier
plaatsen alleen op grond van npersoneele sympathiën, opvattingen, vooroordeelen, dwalingen", zonder "beroep of achtgeving"
op handschriften of andere uitwendige getuigenissen.
Het onhoudbare van de exegese van Schollen. Da Costa bepaalt
zich n ten voorbeeld onder velen" tot eenige uitspraken der Schrift
omtrent "de waarachtige Godheid, de volstrekte eenswezendheid
met den Vader van den evenzeer waarachtigen mensch Jezus
1)

Teregtwijzing) bI. 29 en Dogm. Ohr. Initia, pag. 69.

' ) Teregtwij zing, bI. 29 v.
I)

Zie boven bI. 210 v. (onder 8).

Brief aan Scholten, bI. 15 v.
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Christus". Volgens Da Costa wordt het al duidelijker, zoo nu
weer uit de Te regtu: ijzing , wat in de schatting van Scholten de
Zone Gods is, n.l. een bloot mensch. De waarachtige Godheid
van Christus wordt uit de Schrift • weggeëxegetiseerd en weggekritiseerd" op een wijze als deze: de Apostel kan het zoo
niet bedoeld hebben, wijl het buiten zijn dogmatisch stelsel ligt,
of wel, zij, die de waarachtige Godheid van Christus bestrijden,
bean twoorden de tegen werpingen der orthodoxen met teksten ,
welke gelijk recht doen wedervaren aan Jezus' even wezenlijke
menschheid of spreken van Zijn ondergeschiktheid als Middelaar aan den Vader. Dit laatste noemt Da Costa een verdedigingsmiddel, 't welk hem met verwondering vervult over de
.Of wezenlijke Of gewaande onnoozelheid" der bestrijders van
Christus' waarachtige Godheid, daar de nkerkelUke en Bijbelsche
orthodoxie" Jezus' Godheid niet ten koste van Zijn menschheid
en Zijn menschbeid niet ten koste van Zijn Godheid belijdt.
Het is ongerijmd haar de Godheid van Christus te willen betwisten, omdat de Schrift ook van Jezus spreekt als waarachtig
mensch.
Om de Godheid van Christus als Schriftleer te bewijzen beroept Da Cos ta zich eerst op Rom. 9 : 5. Ten onrechte laat
Scholten I) z.i. de woorden .Dewelke is God enz." op den Vader
slaan, daar de zin, die daardoor ontstaat, noch logisch noch
.g rammatisch te verdedigen is; de conjectuur ~11 è. in plaats van
è. Wil is een. willekeurige kritische handgreep", door geen manuscript gesteund. 2) Beroept Scholten zich gaarne op Calvijn,
naar Da Costa vertrouwt, zal de hoogleeraar dit bij dezen tekst
wel niet doen! Hoofdzakelijk op dezelfde gronden als vroeger
tegenover de Groninger School, boudt Da Costa nu staande, S)
dat Joh. 20: 28, 29 een bewijs is van Jezus' Godheid. Op
menschvergoding loopt het uit, indien Scholten op zijn standpunt
1)

Dogm. Chr. Initia (1e dr.), pars mat., pag. 75.

2) Vgl. Jam·boeken voor wetenschappelijke Theologie 1852, bI. 706
v.v., waar Da Costa de lezing b Wil breedvoerig tegenover S. Hoekstra
verdedigt.

8) Tegenover hetgeen Scholten beweert in DOfJm. Chr. Initia (1e
dr.), pars mat., pag. 73.
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aan Christus het recht toekent om God genaamd te worden en
zich te laten noemen. Grammatisch ondenkbaar is Scholten's
uitlegging I) van Titus 2: 13, daar de Griekscbe constructie
de vertaling eischt: De verschijning der beerlijkheid van
onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus 2) en de
"titels" van God en Zaligmaker hier niet, zooals Scholten wil,
aan den Vader, maar" volgens de eenvolldige wet der appositie"
aan Christus worden toegekend. Tevergeefs zoekt cholten
voor zijn "onnatuurlijke grammatische constructie" in Col. 1 : 5,
18 en 2 Cor. 4 : 4 een voorbeeld.
In de tweede plaats brengt Da Costa zijn beklag in over de
. wijze, .waarop Scholten zijn leeringen of uitspraken tegenover
zijn bestrijders pleegt te verdedigen. Hij laakt het in den hoogleeraar om door aanhalingen buiten het verband of door citaten,
welke slechts betrekking hebben op ondergeschikte bijkomstigheden, zijn meest besliste tegenstanders te "gebruiken" alsof ze
zijn medestanders waren. Het is een methode, die nog een ,overblijfsel uit de dagen der Groningscbe heerschappij voering" is.
"Niet, dat ik, zegt Da Costa, het ongeoorloofd of onedelmoedig
achte, den tegenstander iets wezenl\jks uit de leer of het woord
z,jner eigen vrienden te bewijzen, maar waal' ik tegen heb, is
dat jag-en naar klanken wederom en sch,jnbewijzen door middel
van namen, en buiten het. verband en tegen de meening der
Schrijvers in den nood van het oogenblik te hulp geroepen citaten,
die dan, bij den Schrijver zelven opgeslagen, vaak door eene
andere, een geheel tegenovergestelde uitkomst verrassen". 3)
Da Costa wil bewijzen, in deze woorden niet te veel te hebben
gezegd, door citaten van Calvijn, welke in de Te~'egtwfjzing 4) tegen
hem waren aangevoerd. Hij doet eerst een aanhaling uit Calvijn's Commentaar op Job . 19 : 37 om te laten zien, dat Calv,jn
J ohannes' letterl\jke opvatting van Zach. 12 : 10 "in toepassing"
1) In Dogm. Chr. Initia (1e dr.), pars mat., pag. 75 en Histor.-krit.
Inleiding, bI. 297.
2) In Nalezing, bl. 18 v.v. heeft Da Costa deze vertaling uitvoerig
verdedigd. - Da Costa verwijst naar zijn betoog in genoemd werk.
3) Brief aan Seholten, bI. 28.
4) Teregtwijzing, bI. 19 en 14 v. Zie boven bI. 208 (onder 5) en
nt 2 dier bladzijde.
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op het doorsteken van Jezus' zijde niet heeft gewraakt. Vervolgens moeten citaten uit Calvijn's Commentaar en Institutie 1)
aantoonen, welk essentieel ver chi! - in plaats van overeenstemming 2) - er is tusscben CalvUn en prof. Van Hengel.
Maakte Scholten van Luther gebruik om ult diens mond Da /
Costa's chiliastiscbe denkbeelden als Joodsche droomerUen te be-~/
stempelen, Da Costa vraagt, wat Scholten ervan zeggen zou,
wanneer men tegen zUn waardeering van den brief van Jacobus
in de Histo1'. krit. Inleidin.q het woord van Luther stelde, waarmee
de Hervormer dezen brief als een "epistola straminea" verwerpt.
Met deze vraag laat Da Costa echter "dat scheldwoord van
J oodsche droomer~jen" niet passeeren. Hij kan niet toegeven, dat
de woorden "Joodsche droomer\jen" hem alleen zouden gelden,
al moge zijn tegenstander zeggen, 3) zich genoemde woorden niet
ten aanzien van Johannes te hebben veroorloofd. Consequent
doorgered eneerd , zijn ze ook op Johannes van toepassing; met
het oog op hetgeen Scholten in zijn Inleiding ,) schreef, is 't niet
mogelijk in te zien "boe (jij, Hooggeleerde Heer! dus schrijvende,
.J ohannes en zUne mede-apostelen en profeten van de medeplig. tigheid aan mijne Joodsche droomerijen zult kunnen doen vrijplei ten". 5)
Viel Scbolten Da Costa hard over de formule, waarmee deze
eertUds het begrip van Generatie en Spiratie bad trachten weer
te geven, Da Costa zal over de waarde van die form ule niet
twisten. 't Ts hem te doen om de Bijbelsche waarheid. Wat van
die waarheid onder de "bewerking" van Scholten is geworden,
verklaart Da Costa te weten!
Het telkens llerhaald verwijt - waarop reeds bij herhaling is
geantwoord - Mattbëus' verkeerde voorstellingen aan den
H. Geest toe te schrijven, beantwoordt Da rosta met een vraag
tot Scholten's "eigen gezond verstand en conscientie" te richten .
En wel deze, of b~j hem "valsche voorstelling" en "voorstelling
naar de su bj ectieve gewaarwording" hetzelfde zijn "en of, diensI)

Instit. CM. Relig. I, 13, 24.

2)

Zie boven bI. 207 (onder 3),
TM'egtwiJzing, bI. 7 v. Zie boven bI. 205 v. (onder 2).
Histor.-lc7·U. Inleiding, bI. 428 v. en nt 3.
Brief aan Scholten, bI. 33.

3)

4)

i)
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volgens, de schilder b. v. die de voorwerpen, door hem van op
een zekere hoogte gezien, niet in hunne natuurlijke en wezenlijke
grootte, maar gelijk hij ze op dat oogenblik ziet, terug geeft, geacht moet worden een on ware of verkeerde voorstelling gegeven
te hebben". I)
Aan het einde van zijn B1'iej komt Da Costa nog even neer op
de personaliteiten van Scholten. We zullen laten zien wat hij
opmerkt over het woord: dilettant. Volgens Da Costa is het een
weinig zegg'ende benaming, daar de .officieele Theoloog" haar gaarne
gebruikt bij gemis aan bewijsgronden . Bij nadenken moet de
hoogleeraar het .onvoegzame en lachwekkende" van zijn verwijt
wel gevoelen. Da Costa brengt in herinnering omstreeks 38
jaar geleden aan de Leidsche Academie te zijn bevorderd tot
doctor in de rechten en letteren. Nu is naar het woord van
Luther de Theologie niets anders dan de kennis der letteren
toegepast op de H. Schrift. Doch Da Costa wil den spotnaam ook
wel .aannemen": hij wil immers dilettant zijn, .datis liefhebber, dat
is liefhebbende en uit lust en welbehagen beoefenaar van de studie
des Bijbels, te zamen met, of des noods tegenover, de mannen
van het vak". In elk geval heeft ook de dilettant als lid der
kerk het recht van spreken en is het volstrekt niet ondenkbaar,
dat hij tegenover .den man van het vak" geen ongelijk heeft,
allerminst dan • wanneer (het is gebeurlijk) de Wissen schaft,
gelijk een geleerde Duitscher het eens uitdrukte, laborirt an der
Unwissenschaftlichkeit, of de Theologie in louter Neologie is
verkeerd". 2)
In verband met het zich voorgestelde doel zou Da Costa het
hierbij kunnen laten. Hij kan echter niet eindigen zonder eerst
een woord uit het hart te hebben gesproken. Niet iets persoonlijks, maar alleen het belang der waarheid en warme belangstelling in bet lot der theologische faculteit te Leiden dreven
hem tot sclirijven. De Leidscbe Scbool kan niet blijven bij
hetgeen zij thans leert; zij moet komen "tot een rechtstreeksche
en ontewimpelde wegwerping van gebeel het Christendom" of,
1)

B1'ief aan Scholten, bI. 34.

" B1"ief aan 8choUen) bI. 36; vgl. B edenkingen) bI. 5, 14, 49;
Brieven lI, bI. 346.
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terugkeerend, zich buigen voor het gezag van Gods Woord en
knielen voor Christus, die de Waarheid en het Leven is en met
den Vader en den H. Geest God in alle eeuwigheid. Geschiedt
dit laatste, zoo zal Da Costa zich er over verblijden
"als over een van God verwaardigden zegen op het gebed
der liefde en der hoop". 1)
We mogen achten hiermee Da Costa genoegzaam in zijn polemiek
met Scholten te hebben geteekend en niet alleen aan hem, maat
ook aan Scholten voldoende recht te hebben laten wedervaren.
Slechts moet nog worden aangestipt, dat Da Costa nog eenmaal
in een geschrift de pen tegen Scholten heeft opgenomen in overeenstemming met hetgeen hij had toegezegd. 2) - 't Geschiedde
in een .Nalezing" bij de Voorlezingen N . T" die in 1858 ter toelichting en aanvulling van de eertijds verschenen beschouwing
van het Evangelie van Mattheüs werd uitgegeven. S) Reden om
op deze "Nalezing" in te gaan, is er niet. Zij geeft geen nieu we
gezichtspunten op de gevoerde polemiek; eenige zaken, die in
het voorgaande reeds zijn aangeroerd, worden nader uitgewerkt.
We kunnen dan ook volstaan met het volgende te memoreeren.
Da Costa bestrijdt hier uitvoerig Scholten, waar deze den .001'spronkelijken" Mattheüs, de zoogen. }.,óyllx poogt te schiften van
den • Griekschen" Mattheüs. Voor de zooveelste maal geeft hij
een verklaring van zijn opvatting, volgens welke Mattheüs de
dingen, die hij zag, weergeeft naar zijn subj ectieve gewaarwording zonder ze n verkeerd" voor te stellen en tracht hij Scholten
te bewijzen, dat hij aan den H. Geest niet het doen neerschrijven van dwaling heeft toegekend.
Na alles, wat Da Costa, en zulks mee tot eigen verdediging,
in den loop der jaren tegen Scholten schreef, aarzelt deze toch
niet om na Da Costa's dood in de nieuwe uitgave van De Lee?'
der He?·v. Ke?·k te blijven beweren, dat ook Da Costa behoort tot
degenen, "die zelf op de schaal der kerkelijke regtûnnigheid
I)
~)

Brief aan Scholten, bI. 39.

Wat te Leiden gelem'd, bI. 53; B1'ief aan Scholten, bI. 16, 34.
') Deze .Nalezing'~ werd uitgegeven te Amsterdam, bij H. de
Hoogh, 1858.
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gewogen" te licht bevonden worden. Wat de kwestie over de
theopneustie betreft, is de vroegere beschuldiging verzacht en
vervangen door de uitdrukking, dat Da Costa "er toe gekomen
was, om zelfs in zijne schatting subjectieve voorstellingen der
evangelisten af te leiden van goddelijke ingeving". I)
1) L ee1' H erv. K el'k 14, Voorrede, bI. IX. De Voorrede is gedateerd
Oct. 1860. - Als afzonderlijke uitgave verscheen deze Voorrede onder
den titel Antwool'd aan zijne Beo01'deelaars door J. H. Scholten,
Leiden, 1861.

HOOFDSTUK VI.
"-

DA COSTA'S VERSCHIL VAN GEVOELEN MET GROEN
VAN PRINSTERER IN ZAKE DE HANDHAVING
DER FORMULIEREN.
Toen Da Costa zich gedrongen gevoelde Jezus openlijk als den
Christus te belijden, was hij overtuigd zich te moeten voegen
bij de Hervormde Kerk, aangezien haar "grondbelijdenis aan
God de hoogste eer en aan den zondaar in zijn diepste vernedering, genade en heil toebracht". I) Dacht men eens, hem te
kunnen aantoon en, dat hij de gemeenschap met de Roomsche
Kerk had moeten zoeken, deze poging werkte i uist het tegendeel uit van hetgeen beoogd werd: hij werd versterkt in zijn
overtuiging terecht tot de Herv. Kerk te zijn toegetreden. 2)
Da Costa was echter allerminst blind voor de gebreken dezer
Kerk. Reeds VÓOl' zijn doop was hij zich bewust van haar onvolkomenheid en daarna ging zijn oog nog steeds meer
open voor haar verval. In het tweede hoofdstuk, evenals in de
hoofdstukken, waarin we Da Costa tegen de Groninger ~chool
en tegen prof. Scholten zagen optreden, zagen we reeds,
hoe hij leeringen bestreed, di e in den boezem der Herv. Kerk
werden geleerd.
Het di ep verval der Kerk openbaarde zich volgens Da Costa
het meest en in zijn ergsten vorm in afwijking van de leer,
welke afwijking hij eens saam vatte als te bestaan in "het plaats
maken van de leer der Vrije en Sou vereine genade Gods in het
zaligen van zondaars, voor die van de algemeene genade en
vrijen wil (ziedaar de ontrouw aan het Gereformeerde beginsel) ;
het plaats maken van .de leer van wedergeboorte en gerechtigI) B1'ieven van Bilderdij7c IV, blo XVII.

~) Zie J. G. Ie Sage ten Broek, B1'ief aan Is. Da Costa, 's-Gravenhage, 1829 en daartegen: Da Costa, Antwoo1'd aan den Hee?' J. G. Ze
Safe ten B1'oe7c, J. H. den Ouden, Amsterdam, 1829.
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heid in Christus, voor die eener godsdienstige of bloot zedelijke
verbetering (en ziedaar de ontrouw aan het Protestantsche
beginsel); het plaats maken van de volle en bestemde belijdenis
van een heilig Drieëenig God voor de begrippen van een algemeen Vaderschap (hetwelk is de ontrou waan het algemeenChristelijke beginsel)". I) Ontrouw aan haar Hoofd Christus
aanschou wde Oa Costa, waar de door haar reglementen .slaafsch
gebondene kerk" haar deuren opende voor de dwaalleer, en
kerkeraden "willig en vrij wiliig" de leugenleer lieten prediken.
Niet alleen in de leer, ook in haar organisatie hield Da Costa de
Herv. Kerk voor diep vervallen. De .aristocratische regeeringsvorm" was naar zijn oordeel evenmin gegrond in Gods Woord
als in de geschiedenis der Geref. Kerken hier te lande. De
Kerk werd door de organisatie van 1816 van baar vrijheid en
rechten beroofd, toen men haar in handen gaf en daarna • met
welgevallen in handen liet van eene onhervormde en onbijbelsche
Cesaropapie." Door de bemoeiïng van de wereldlijke macht en
door .dien Talmud van eigene onder dezen druk geborene
reglementen" werd haar geestelijk leven verstikt. 2)
Toeu in 1834 de Afscheiding begon en zich weldra voortzette,
hoopten de mannen der Afscheiding, dat Da Costa's bezwaren
tegen de Herv. Kerk in haar staat van verval hem het besluit
zouden doen nemen hun voorbeeld te volgen. Hij werd zelfs
"hard door de separatisten op den man af aangevallen." 8) Doch
het baatte hun niet; Da Costa wilde den weg van scheiding
niet op. Wel gevoelde hij sympathie voor de Afgescheidenen; ze
waren hem broeders in het geloof. Door hun vervolgingen zag hij,
hoe in Nederland nog in de 1ge eeuw vervolgingen ter wille van
den Godlidienst en het geweten mogelijk bleken. V eron twaardigd was
hiJ over • deze sehand volle bladzijde in de geschiedenis" en over
het feit dat synodale vergaderingen dan alleen eenige energie
toonden, als het de Afgescheiden en de Roomschen gold. Maar
hoe sympathiek ook jegens de Afgescheidenen, jegens de
Afscheiding als zoodanig was hij dit niet. Deze was hem »in
1) Opstellen I, bI. 276.
2) Zie o.a. Brieven, passim. j Het Oogenblik, bl. 12; Wat te Leiden
geleerd, bl. IV, 19 V., 24; P1'Otest tegen eene zinsnede enz. 1848, bl. 17 v.
S) Dagboek lI, bI. 228.
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zich zelve niets meer dan een menschelijke overlegging, - in
oorsprong en voortgang een loutere onderneming, geen roeping." I)
Da Costa. die aldus oordeelde over de Afscheiding, kon het
niet plichtmatig achten zich van de Herv. Kerk af te scheiden.
Al hield hij het niet voor onmogelijk dien stap nog eens te moeten
doen, 2) hij is lid · der Herv. Kerk gebleven. Wat het in zijn
oog ongeoorloofd maakte .zich te gaan afscheiden, waren overwegingen als deze. De Kerk moge in groot verval zijn, zij is daardoor nog niet geworden tot een valsche kerk, waarvan de Neder!.
Geloofsbelijdenis 3) spreekt en waarvan zij zegt, dat men er
moet uitgaan. In de Kerk worden nog voorgangers en leden
gevonden, die de rechtzinnige leer van harte verkondigen en
belijden. De Kerk is nog allerminst onherstelbaar. Het feit van
verbastering en verval is zonder meer geen grond tot afscheiding ; dan eerst mag dit geschieden, als God kennelijk met een
.onderscheidbare stem" - Da Cos~a bedoelt hiermee niet een
hoorbare stem - zegt: Gaat uit, mijn volk. Hoort men deze
roepstem Gods niet, zoo mag men zich niet gaan afscheiden en
heeft men in de Kerk te blijven, tenzij men eruit geworpen
worde. Zoolang het niet tot dit laatste komt, moet m~n zich
wachten voor een • voorbarige coup" en heeft het blijven .sukkelen" de voorkeur. ' )
Geen afscheiding dus. Da Costa wilde iets anders, n.l. herstel Van de zoo diep vervallen Kerk. Nu doet zich de vraag
voor, op welke wijze hij dan dacht, dat herstelling der Kerk
moest gezocht worden. Een enkele uitspraak uit zijn contrarevolutionaire periode Ó) zou doen vermoeden, dat hij, toen in
de jaren 1842 en '43 het kerkelijk vraagstuk geheel op den
voorgrond kwam, er niet afkeerig van was geweest de handhaving der Formulieren te begeeren als het rechte middel tot
I) Rekenschap, bI. 63. Zie verder Opstellen I, bI. 274 V.V.; Pmtest
tegen eene zinsnede, bI. 17 v.; Brieven I, bI. 16, 21, 30, 32,36,42,237,253.

')

Opstellen I , bI. 277; R ekenschap, bI. 62; B?'ieven II, bI. 331, 339.

S) Nede?·l. Geloofsbelijdenis, art. 28.
4) Opstellen I, bI. 275 v.v.; Rekenschap, bI. 58 v.v.; Wat te Leiden
gelee1'd, bI. III v.; 1J1'ieven I, bI. U3, 242,
5) Zie Hoofdstuk. lI, bI. 56 nt 2 en 68 V.v.
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kerkherstel. Na het prijsgeven van het contra-revolutionaire
standpunt [± 1834] wilde Da Costa echter van dit middel niet
meer weten. Daarom had hij ook geen vrijmoedigheid om
mee t~ doen aan de adresbe weging van 1812 en '43 waaro ver straks nader - en stelde hij zich zelfs tegeno ver
Groen van Prinsterer en degenen, die aan diens zjjde stonden.
Een gedurige wisseling van gedachten tusschen Da Cos ta en
zijn vriend Groen van Prinsterer was het gevolg, zooals de
briefwisseling tussûhen deze twee vrienden toont.
In een aanteekening bij een brief van Da Costa aan Groen
van Prinsterer uit het jaar 1834 1) zegt laatstgenoem de, dat deze
brief reeds de kiem bevat van de nuance, die in 1843 door
Rekenschap van Gevoelens openbaar werd. Het is echte r deze brief
niet alleen, maar de geheele verdere correspondentie vóor het ja,ar
1843, <lie reeds de kiem in zich heeft van een verschil, 't welk laLer
openlijk aan 't licht zou treden. Ook in meel' dun éen artikel heeft
Da Costa beschou wingeu gegeven, die zijn standp unt in 1843
verklaren. Jn zijn latere polemiek met Groen van Prinsterer
voert hij argumenten aan of geeft hij beschouwingen, waarvan
eenige grondtrekken reeds te voren zijn neergelegd in zijn op·
stellen of in zijn brieven.
Zoo lezen we: "Wij voor ons leiden de grond verplichting
om overeenkomstig onze aloude Formulieren te leeren niet eerst
af van de onderteekening, maar van de Schriftuurlijke waarheid
zelve der in dezelve beledene, der Gereformeerde kerken van
den beginne toebetrouwde leerstukken; wij voor ons zien er
weinig wezenlijk voordeel in voor de zaak van Christus en
Zijne Gemeente, dat de verplichting tot zekere hoogte als
bestaande erkend worde, daar waar zij onder (of ook zonder)
voorwendsel van Protestantsche vrijheid of wetenschappelijke
vordering met der daad zoo algemeen en ongehinderd over-

1) B1'ieven I, blo 11. - Ook volgens Da Costa heeft zijn overtuiging omtrent de "bestemming en het bereik)) der Formulieren zich
niet sedert 1842 gevormd, maar is zij reeds in beginsel in de Nederlandsche Stemmen van 1834 en volgende jaren neergelegd en sinds
versterkt: B1'ieven I, blo 86, 108, 134 i UI, bI. 64; Rekenschap, bI. 6, 47.
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treden :wordt, als wel klaarblijkelijk in onze Vaderlandsche
Gemeenten het geval is; wij voor ons wachten het heil der
kerk niet van eene bloote erkenning dat de Leeraars volgens
hunne onderteekening jegens de Gemeenten, als uit krachte van
een wederzijdsch verdrag, gehouden zijn aan de leer der
Gereformeerde kerken; maar wij zien hetzelve biddend tegemoet
als van den Heere der Gemeenten, in den weg eener levendige
en waarachtige overtuiging van die leer, in de harten beide
van Voorgangers en leden onzer kerk, uit Gods Woord en door
Gods Geest". I)
Als Da Costa spreekt over de .dierbaarheid" en het hoog
gewicht der Belijdenisschriften, acht hij het noodig zijn lezers
op het hart te binden de volgende .onderscheidingen" in het
oog te houden. De Formulieren kunnen de waarheden der
Schrift wel stuk voor stuk tegen on- of schijnrechtzinnigheid
handhaven, verdedigen en uitdrukken, maar niet, gelijk de
H. Schrift, deze waarheden • tegelijk van alle zijden geheel en
volmaakt" weergeven.
De Formulieren mogen vroegere of
latere d walingen weerleggen of verwerpen; de H. Schrift, die
tevoren ziet (Gal. 3 : 8), kan alleen tegen te verwachten
d waling of schijn waarheid de wapenen aan de hand geven.
De in zich zelf on veranderlüke Schrift waarheden zijn van
de zijde der menschen • vatbaar" voor verdere ontwikkeling.
De schijn mag niet worden gegeven, .alsof de dierbare
waarheden, welke wij in leven en sterven wenschen te
belijden, alleen achter onze kerkelijke Formulieren en de overlevering der Vaderen veilig waren, en niet ten allen tijde
in het open veld, alleen met den Bijbel in de hand, tegen de
wederpartij het zij va,n binnen of van buiten het grondgebied
onzer kerken, kunnen verdedigd worden". 2)
Elders zegt Da Costa, dat de Schrift alleen genoeg is in den
1)

Opstellen I, bI. 62.

2) Opstellen I, bI. 66. Vgl. A . w. I, bI. 154 nt 1: .Des te meer,
voegen wij er bij, komt het er in onzen tijd op aan, de leerstellige
waarheden vast te houden, maar steeds meer en meer op Bijbelsch
grondgebied". - Da Costa verwijst hier naar 't artikel, waaruit we
citeerden.
lil
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strijd tegen het verval der Kerk. Jezus zelf heeft geen ander
wapen gebruikt tegen den verzoeker; Hij beriep zich niet op
de uitlegging der Kerk, op de overlevering of op "eenig rechtzinnig geloofsformulier", maar op het: Daar staat geschreven.
In Gods Woord zijn ook nu nde waarheden" veilig en door dit
Woord en Gods Geest alleen kan Kerk en Godsdienst uit het
diepst verval wOl'den hersteld. nZoo lang dit [het Woord] bestaat,
mag aan geen herstel in eene eenmaal van God gestichte, hoe
ook sedert vervallene Gemeente gewanhoopt worden. Het is van
daar, het is van Boven, dat wij de wederoprichting ook van onze
Nederlandsche Kerken biddend te gemoet zien". I)
Als Oa Costa het oude ziet wankelen of reeds afgebroken, doch
ook een beginsel van opwekking ontwaart en dan vraagt, of
"herstelling van het oude, in de oudheid van zijn vormen" ge·
wenscht is, antwoordt hij ontkennend. n Wij willen het Oude,
maar niet als herstelling van het verouderde; wij willen het
Oude, als grond en vastigheid van dat Nieuwe, dat God doet
uitspruiten, in de vervulling van zijn eeu wenoude en altijd
levende Woord, te zijner tijd". 2)
In een brief 8) aan Groen van Prinstet'er hooren we Da Costa
zijn bezwaar inbrengen tegen een zinsnede van zijn vriend, die
geschreven had van onderwerping aan de Belijdenis der Kerk. '1)
Da Costa wil hiervoor liever lezen: nsamenstemming met-, inof getrouwheid') aan de Belijdenis. En wel hierom. De lijn
tusschen Gods Woord en den best mogelijken afdruk der leer
in menschelijke geschriften kan niet te scherp getrokken worden.
Men mag de Formulieren nooit voor den dag doen treden buiten
bedekking van het Woord, waaraan zij hun geldigheid ontleenen. Da Costa vreest dat men de Formulieren wel eens zou
kunnen gaan handhaven niet om der waarheid, maar om der
orde wille.
Wat Da Costa, in tegenstelling met Groen van Prinsterer
I)

Opstellen 1I, bI. 16.

')

Opstellen IV, bI. 241.

3)

Brieven I, bI. 12.

Vgl. B1'ieven lIL, Nalezing, bI. 258 V.v.
Vgl. A. w. III, bI. 84.

4) Groen van Prinsterer, Beschouwingen over Staats- en Volkeren1'egt, bI. 62.

227
(e. a.) niet en wat hij wel wil, wordt eerst meer duidelijk, als
verschillende adressen aan de Synode of aan de Gemeente hem
als noodzaken, partij te kiezen voor of tegen die adressen. Als
dan, na velerlei geschrijf over en weer, al meer het verschil
van inzicht tusschen hem en Groen (c. s.) aan 't licht treedt,
neemt hij zijn positie in tegenover dezen, om ten einde toe
zijn beginsel vast te houden. Daarom eerst een enkel woord
over de adresbeweging.
In 1841 en eerstvolgende jaren werd een menigte van adressen aan de Synode der Herv. Kerk gezonden. 't Is ons doel
niet op al deze adres 'en in te gaan; we hebben alleen de hoofdstrekking van de adressen mee te deelen, welke we eenigermate
meer van nabij moeten kennen in verband met de gedachtenwisseling tusschen Da Costa en Groen van Prinsterer.
Aan de Synode van 184 t richtte Ds. B. Moorrees te Wijk
met vijf andere predikanten een adres, waarin de adressanten
vroegen: "dat de Hooge Kerkvergadering de Gereformeerde
Kerk herstelle op hare oude en vaste grondslagen, door het handhaven der Formulieren van éénheid, door het herstellen van het
oude Formulier tot onderteekening van aankomende Leeraars, en
herzieniüg der Kerkelijke Reglemen ten en Verordeningen, ten einde
dezel ve in overeenstemming te brengen met Gods Woord en de Kerkenorde van Dordrecht". 1) Het adres werd met de adressen van
de kerkeraden van Nijkerk, OosterwoJde, Elspeet en 's Grevenduin Capelle in handen gesteld van een commissie, die bestond
uit I. J. Dermout, C. L. Van den Broek en A. Francken. Den
1gen Juli bracht de commissie een rapport uit, waarin geadvise(\rd
werd "de vorderingen der Adressanten voor onaannemelijk te
1) Het adres van Ds. Moorrees c.s. werd met het adres aan den
Koning uitgegeven te Amsterdam, bij J. H. Den Ouden: 1841 als:
Adressen aan de Synode en aan Z. M. den Koning dm' N ede?'Zanden

door B. Moorrees en andere Gereformeerde predikanten. (BI. 13 dezer
uitgave werd door mij geciteerd). Bij het adres aan de Synode waren lijsten gevoegd, waarop 8790 personen door hun handteekening
instemming met het adres betuigden, - Ten onrechte geeft Dr. J.
Reitsma, A. W., bI. 405 den indruk, alsof eerst in 1842 door Ds. ~f.
een adres aan den Koning zou zijn gezonden.
16*
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"\terklaren". 1) Met eenparige stemmen nam de Synode overeenkomstig dit ad vies een besluit.
Het rapport, door de commissie uitgebracht en de daarop
gevolgde afwijzing door de Synode, deden menigeen naar de
pen grijpen, om zijn gedachten over het rapport en het besluit
der Synode ter algemeene kennis te brengen. i ) En hier bleef
het niet bij . Toen de Synode in Juli 1842 vergaderde, zag zij zich geroepen, zich uit te spreken over onderscheiden adressen, die bij haar
waren ingekomen . Twee dezer adressen zullen we noemen. Met Ds.
G. D. Louis Bähler te Aalst, had Ds. Moorrees nu ingezonden een
"Protest tegen het rapport der Synodale Commissie en het besluit der tlynode van den 19 J uly 1841, ter zake van het adres
van den predikant B. Moorrees cs." Onder protest tegen het
genomen besluit en de aangevoerde gronden, werd verklaard
»tot herstelling dezer kerk op hare oude en vaste grondslagen
(te blijven) volharden bij de . . . . in bet vorige jaar aan
de Synode ingeleverd Adres, geuite wenschen en begeerten; en
aandringen dat dezelve op de tegen woordig te boudene Synodale
Vergadering op nieuw in overweging genomen, en vervuld
worden". S)
1) We citeeren uit het rapport, gedrukt ter algem. Landsdrukkerij,
's-Gravenhage, 1841.
2) We noemen: Dr. Z. H. Van der Feen, H et Ongegronde, en VOO?'

de Geref. K el'k vijandig-gevaal'lijke del' do01' de Synode in haar mpport
voortgebrachte l·edenen. . . aangetoond en vel'zeld van een bemoedigend
slotwoord aan het miskend volk des Heel'en, Amst. 1841. Afr. J. H.
Lisman, Het l'apport der synodale Commissie en besl~dt del' Synode . ..
getoetst, beantwoord en als om'egtmatig aangetoond, Amst. 1841. J . J .
Le Roy, Bedenkingen ten aanzien van het bij de laatste synodale vergadel'ing uitgebl'agt, en dooI' de Synode ovm'.qenomen l'apport, 's-Gravenh. 1841. (Van denzelfde verscheen ook: Het hooge aanuelang van
het behoud en herstel del' zuivel'e Hel'v. Ke/'k op de grondslagen van
hm'e oorspronkelijke belijdenis en kerk-inrichting, 's-Gr. 1841). B. Moorrees, ]..TeLdeI' Adl'es aan al mijne Gel'ef. Geloofsgenooten in ons vaderland,
na het openbaal' uitgeven van het besluit del' Synode, Amst. 1842. Anoniem, Is het geo01'loofd te protesteel'en tegen het besluit de~' Synode, van
den 19 July 1841, op het Adl'es) aan haar ingezonden . .. ;l Amst. 1842.
3) Ook werd tegelijkertijd met dit adres een adres aan den Koning
gezonden. Beide adressen zijn tezamen uitgegeven te Amsterdam bij
J. H. Den Ouden, 1842. - We citeerden bI. 11 dezer uitgave.
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Een eenigszins ander standpunt dan door Moorrees c.s., was
ingenomen in het adres van zeven mannen te 's-Gravenhage, die
in nau we vriendschapsbetrekking tot Da Costa stonden, waaronder
ook Groen van Prinsterer zich bevond, de opsteller van het
adres. I) Wat in dit adres van de Synode werd begeerd, valt
op te maken uit de conclusie, welke aldus luidt: 2)
"De ondergeteekenden verlangen dus van Uwe Vergadering:
1. Handhaving der hoofdwaarheden van het Evangelie, en,
als middel hiertoe, handhaving der Formulieren van eenigheid,
in al wat het wezen en de hoofdzaak der Hervormde leer, naar
den geest van de opstellers en van de N ederlandsche Hervormde
Kerk, betreft.
2. Openlijke afkeuring van hetgeen daarmede in prediking
of onderwijs, in tegenspraak is, en bepaaldelijk eene stellige verklaring dat de leer, welke door drie Hoogleeraren in het
tijdschrift Wam'heid in Liefde voorgedragen wordt, strijdig is
tegen de belijdenis der Hervormde Kerk en de zaligmakende
leer der Heilige Schrift.
3. Protest tegen de bestaande verordening op het Onderwijs,
als niet vereenigbaar met eene Christelijke opvoeding naar de
leer der Nederlandsche Hervormde Kerk.
4. Aanvankelijke revisie der kerkelijke Reglementen, ter
handhaving eener Christelijke kerk tucht, in leer en in wandel,
en ter voorbereiding eener kerk vertegenwoordigende Synode
door a. meerdere werkzaamheid en invloed der klassikale
I) Zooals bekend is, zijn de namen der zeven adressanten : D.
Van Hogendorp, M. B. H. W. Gevers, A. Capadose, G. Groen van
Prinsterer, P. J. Elout, J . A. Singeudonck, C. M. Van der Kemp. Na den 21en Mei aan den algemeenen secretaris der Synode te zijn
gezonden, werd het adres daarna uitgegeven te Leiden bij S. en J.
Luchtmans, 1842. Met dit adres betuigden in hun adressen aan dezelfde Synode o.a. hun instemming Ds. R. Engels te Midwolda, Ds.
C. C. Callenbach en Ds. S. J. De Hoest te Nijkerk, J . J. Le Roy te
Oude Tonge. Van de tegenadressen is het meest bekend het adres
van Dr. A. Rutgers van der Loeff, uitgegeven te Groningen, bij J.
Oomkens, 1842, waartegen P . J . Elout, Brief aan den H ee?' A. Rutgers
van de?' Loeft over z.w.e. adres aan de algemeene Synode, Leiden, 1842.

')

Adres, bI. 51 v.
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Vergadering; b. vermeerdering der leden van de Synode, zoo
al niet van lastbrieven voorzien, dan toch met verantwoordelijkheid, krachtens de verplichting tot handhaving der Hervormde
leer; c. vermeerdering der leden van de provinciale kerkbesturen, aan wie de examinatie der aankomende predikanten
toevertrouwd is; d. herstel van het Gemeente-bestuur in zijne
regten ; herstel inzonderheid van het gewigtig ambt der Ouderlingen, naar Gods Woord, zoodat ook een meerder getal derzelve
in de onderscheidene kerkelijke Collegiën worde gesteld".
Over dit adres en de andere ingekomen adressen brachten
H. Bouman, C. De Visser en G. Ruitenschild, in hun kwaliteit
van daarvoor aangewezen commissie, verslag uit op den 13en Juli.
De Synode nam den 18en Juli het besluit .de adressen en
verzoekschriften, zonder van dezelve verdere notitie te nemen,
in derzelver respective waarde of onwaarde te laten" en verklaarde te blij ven volharden bij het gevoelen ten vorigen jare
omtrent de waarde en het verbindend gezag der Symbolische
boeken der Herv. Kerk uitgesproken en gehouden te zijn .geene
uitspraak over iemands gezondheid in de leer te doen, dan
wanneer de zaak langs den wettigen weg der kerkelijke reglementen tot haar gebragt is". 1)
Ook deze adresbeweging leidde dus niet tot het gewenschte
gevolg, De zeven Haagsche heeren zaten intusschen niet stil.
Hadden ze zich zonder resultaat tot de Synode gewend, ze
zouden nu het woord rechtstreeks tot de Gemeente richten.
Zij deden dit in den aanvang van 1843 in hun Aan de He?'?;o?'md~
Gemeente in Nede?'Zand. 2)

I) Beknopt Ve1'slag . . , mitsgade1's B esluit der Synode, K. Fuhri,
's-Gravenh. 1842,
2) Uitgegeven te Leiden bij S. en J. Luchtmans, 1843. - Hiertegen
verschenen onderscheiden geschriften, zooals Plegtige Vm'kla1'ing,
afgelegd d001' een aantal leden dm' Hm'vo1'mde Gemeente te G1'oningen,
te?' beantwoording van het gesch1'ift, getiteld ,' .Aan de Herv. Gem. enz.
Groningen, 1843. Anoniem, .Aan de He1'V01'1nde Gemeente in Nede1'land,
G-ron. 1843, Toespmak aan de leden de?' Nede1'landsche Herv01'mde
Ke1'k, van wege het Godgeleerd Gezelschap ondm' de zinsp1'euk,' Gods
Woo1'd is de Wam'heid; van welk gezelschap het tijdsc7l1'ift,' Waarheid
in Diefde uitgaat, Gron. 1843. Een predikant bij de Hervormden,

,
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In dit geschrift geven de schrijvers de volgende beschouwing
over de Formulieren. I) De Formulieren bestaan rechtens; ze
zijn en blUven de regel van prediking en onderwijs voor de
Herv. Kerk, niet slechts wat sommige, maar wat alle geloofswaarheden betreft.
Een herziening der Formulieren is niet
wenschelijk : "de negentiende eeuw is tot dus ver, in geloofszaken althands, voor de zestiende een zeer onbevoegde Recensent". De geloovigen zUn verplicht het behoud der Formulieren
te verlangen. Standvastigheid van beginsel, onwrikbare vasthouding aan het recht der kerk, behoort echter gepaard te gaan
met Christelijke wijsheid en Christelijke liefde; "hoe meer wij
ons goed regt, waar het pas geeft, in herinnering brengen, hoe
meer wij onbekrompen en toegeeflijk kunnen zijn". Die toegeeflijkheid is noodig met het oog op den zwakgeloovige en
kleinmoedige, in verband met de teek enen des tijds: het ge·
krookte riet mag niet verbroken en de rook ende vlaswiek niet
uitgebluscht worden. Evenzeer moet staande worden gehouden,
"dat het prijs geven der Formulieren zou gelijk wezen aan het
prijs geven, niet slechts van de Hervormde Kerk, in haar wettig aanzijn en afzonderlijk bestaan, maar ook van de Evangelische waarheid aan de eischen dergenen voor wie deze Schriften,
niet om verouderde spreekmanier of onjuiste textaanhaling, maar
om de waarheid, welke daarin vervat is, aanstootelijk zijn".
Al kunnen de Formulieren, in verband met den tijd, niet geacht worden het middel te zijn ter hereeniging van de afgeweWat willen eigenlijk de zeven Haagsche H em'en'ft Gron. 1843. Anoniem,
Nog een woo1'd ove1' -de zoogenaamde Groninge1' School, Rotterdam,
1843. Laagstaande spotschriften zijn : Anoniem, Gesprek van eenen
geheimen zendel'ing van de o1'de der J eflUiten, met zijnen . lem'ling over
de zeven wijzen van Nede1'land, Gron. 1843. Een lid der Groninger
Gemeente. Zamensp1'aken tusschen eenen vade1' en zijnen zoon, Grön.
1843. Anoniem, Een woord te1' bemoediging aan de G1'oninger theologische p1'otesso1'en, p1'edikanten en studenten en ve1'de1' aan de Hm'vo1'mde
Gemeenten, Gron. 1843.
I) Aan de Hm·v. Gem., bI. 89 v.v. - Achtereenvolgens wordt in
dit geschrift de aandacht gevestigd op deze drie punten: "de zelfverdediging der Gron. School; het Synodaal Besluit; de verplichting
welke, in de tegenwoordige omstandigheden, op getrouwe ledematen
der Gemeente rust."
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kenen, die aanvankelijk terugkeerden, toch zullen ze, als de
opwekking voortgaat, weer worden gewaardeerd als het eigendom en kostelijk erfgoed der Herv. Kerk. Deze waardeering
zal, zoo al niet een middel tot, dan toch ten minste een bewijs van
toenemende geloofsherleving zijn. Zoo zal dit werk der vaderen
"het steunp unt wezen, niet om te rusten, maar om zich van
daar ter ontwikkeling en aanvulling nog hooger te verheffen".
Overdreven aanhankelijkheid zal echter meer bederven dan er
toe leiden om te verkrijgen hetgeen men wenscht, zood at de
gedragslijn moet zijn, "dat zij die, door het traditionele van
hun geloof of door den aard van hun bekeeringsweg, op de
hoogte staan om de voortreffelijkheid dezer Schriften te bevatten, ze steeds als leuze on zer Kerkgemeenschap beschouwen, en
ook handhaven, waar dit regt der Kerke betwist wordt; maar
tevens bedenken dat, bij de menigvuldigheid der dwaalbegrippen, ten , aanzien van den aard en de strekking van Symbolische Schriften, en bepaaldelUk van de Formulieren onzer Kerk,
menigeen, wel door den Bijbel tot de Formulieren, maar niet
door de Formulieren tot den Bijbel zal worden gebragt".
Na deze noodzakelijke uitweiding te hebben gemaakt, keeren
we tot · Da Costa terug en kunnen we nu zijn houding ten opzichte van deze adresbeweging nagaan.
Volgens Da Costa hadden Ds. Moorrees c. s. in hun adressen
aan de Synode en den Koning (1841) consequent gesproken, vol~
komen in overeenstemming met hun .oud-kerkelijk" standpunt.
Doch i uist daarom kon hij zich met deze adressen niet vereenigen. 1)
Nu kwam het Da Costa een oogenblik goed voor, aan Groen
van Prinsterer en de wederzijdsche vrienden het voorstel te doen,
om van de Synode de handhaving te vragen niet zoozeer van
de Formulieren van Eenigheid dan wel van de kenmerkende
waarheden der Kerk, die hij begrepen vond in een drie- of viertal
hoofdpunten. Mocht de Synode zich tot een verklaring onbevoegd achten, dan zou men bij hetzelfde adres vragen, dat zij
1) Zie behalve de in de volgende noot genoemde plaats ook Rekenschap, bI. 45:v.v.
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zich tot den Koning wende tot bijeenroeping van een buitengewone Kerkvergadering, die over al de levensvragen en inwendige
belangen der Kerk zal moeten oordeelen en uitspraak doen. Als
deze voorslag gedeclineerd werd, zou men zich zelf tot den
Koning moeten wenden met de vraag maatregelen te willen
nemen tot de bijeenroeping van zulk een Synode. I)
Blijkens zijn latere toelichting, bedoelde Da Costa met zijn
concept niet meer dan een schema, dat voor uitbreiding vatbaar
was; het was hem, zooals hij zei, te doen om de waarheden
zelve, niet om de wijze, waarop deze in de Formulieren zijn
uitgedrukt. Als die waarheden werden "verzekerd", zou hU de
Synode "niet aan een menschelijke uitdrukking, aan geen
woorden-, zoo wel als zaken-, vorm- zoo wel als waarheidomvattend quia willen binden" . Hij beoogde niet meer dan de
handhaving der waarheden en volstrekt "geen handhaving van
het oude en 0 vergeleverde als zoodanig ; maar bewaring en
ontwikkeling van het toebetrouwde en gegevene van God".
Als de basis maar gelegd was, zou er niets tegen zUn om in
een nieuw onderzoek te treden in hoever de Formulieren "vatbaar" zijn voor verbetering, uitbreiding of vereenvoudiging.
Het beginsel, waar hij van uitgaat, geeft Da Costa aan in korte bewoordingen, die we hier neerschrijven, wijl deze woorden de uitdrukking zijn van een beginsel, waaraan hU getrou w is gebleven.
,,1 0 • Scherpe onderscheiding tusschen de belijdenis der waarheden
en de algemeene aanneming der Formulieren. 20 • Onbevoegdheid
om de onderteekening quia te vorderen, door wien het ook zij, die,
al is het slechts op een enkel punt, niet zelf het on voorwaardelijk quia zoude kunnen onderteekenen. 30 • Ongenoep;zaamheid van formulieren of belijdenissen tot herstel van de prediking
der zuivere leer. 4n• Noodzakelijkheid en plicht om met art. 7
der Geloofsbelijdenis het Protestantsche beginsel van het hoogste
en opperste gezag des Bijbels aan alles ten grond te leggen, en
derhalve tot een nieuw onderzoek, eene nieuwe toetsing aan

1) Brieven I, bI. 78 v. Vgl. Brieven I, bI. 76 V.v. - ~ijn hoofdpunten zijn: de Drieëenheid, de verzoening en gerechtigheid door
het geloof, de volstrekte onmacht en aangeboren zonde van den
mensch en vrije genadeverkiezing Gods, de goddelijkheid der H. Schrift.
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het woord der Schrift al'ijd bereid te zijn. 5°. Noodzakelijkheid,
om ook de Wetenschap, de Theologie en hare hulpwetenschappen
te 1100ren in de vragen omtrent leer en kerk enz. 6°. Stellige
bezwaren tegen meer dan één uitspraak van confessie en
Catechism us . . . . 7°. De behoefte aan overeenstemming
tusschen de belijdenis der kerk en de tegenwoordige opwekking,
die zich op den duur niet kan vergenoegen met de bloote
adhesie aan menschelijke Schriften van ·een vroeger eeuw.
8°. Noodzakelijkheid om zich aan te sluiten niet alleen aan de
oude Nederlandsche Gereformeerde Kerk, maar aan het geheel
der Hervormde Kerken en Belijdenissen over heel de wereld.
go. Blijvende dierbaarheid van Catechismus en Confessie in het
gebruik, als historisch document, als huis- en leerboek, als
vereenigingspunt tusschen de Vaderen en ons, mits nimmer als
onbeweeglijk, onverbeterlijk, on voorwaardelijk onderschreven
verbindenis. 10°. De aan geen menschelijk boek mededeelbare
eer van eeuwigdurende geldigheid en efficacie tegen alle dwaling
en afwijking". I)
Is Da Costa steeds gebleven bij de beginselen, hier uitgesproken; het door hem gedane voorstel om aan de Synode op
de boven genoemde w\jze te adresseeren, vond hij zelf al spoedig
ongewenscht. Niet alleen vanwege het ongunstig ad vies zijner
vrienden, maar ook door eigen nadenken. Hij zag in, dat jaar
altha.ns, verder niets te kunnen doen; maar evenrpin kon hij
zien, hoe zijn vrienden op hun standpunt bezwaren konden
hebben om zich te voegen bij 't adres van Ds. Moorrees c.s.,
't welk op dat standpunt "toch waarlijk cordaat en fiksch" was. 2)
Intusschen wees de Synode het adres van Moorrees c. s. met
de andere adressen van de hand. Da Costa gevoelde, hoe noodig
het was gemeenschappelijk met zijn vrienden aan de Synode te
adresseeren} hoewel} naar hij vreesde, juist bij een dieper bespreken der zaken, het verschil omtrent den modus quo en de
positieve vaststelling van hetgeen men wenschte nog grooter
zou worden. 8) Da Costa's vrees bleek weldra niet ongegrond
te zijn geweest.
1) B1"ieven I} bI. 81 v.v. (d.d. 5 Juli 1841).
2) B1'ieven I, blo 85 v. ,d.d. 6 Juli 1841).
') B1'ieven I, b~.. ~6 (d.d. 19 Qct, 1841).
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Het adres van Groen van Prinsterer c. s. aan de Synode werd
als concept Da Costa toegezonden en de medeonderteekening
hem in overweging gegeven. 't Was hem echter niet mogelijk
zijn handteekening er onder te plaatsen. Hoewel Da Costa met
de adressanten instemde in hun protest tegen de Synode, de
Groninger School en het rationalisme in al zijn vormen, verschilde
hij hierin van hen, dat hij, niets verwachtend van de "herstelling"
der Formulieren, hun handhaving ook niet kon vragen. Naar
zijn inzien zou zulk een handhaving veeleer een wezenlijk herstel der Kerk in den weg staan: "toen belijdenis tot formulier
werd, was juist dit een aanvang van de levenloosheid, die later
het algeheel verval heeft doen geboren worden". Niettegenstaande zijn gehechtheid aan de Formulieren I) kon hij in gemoede herstellin g van hun gezag, als middel tot kerkherstel,
niet vragen. Het woord: Paloälogie überwindet die Neologie
nicht, vond hij ook hier van toepassing. 2) Zoo werd het adres
aan de Synode gezonden, zonder voorzien te zijn van Da Costa's
handteekening. 8)
De verschijning van het geschrift van Groen van Prinsterer c.s.
Aan de Hervormde Gemeente in Nede1'land - waarvan de uitgave
ook Da Costa wenschelijk voorkwam ') - gaf stof tot verdere
gedachtenwisseling. Wat in dit geschrift tegen de leeringen der
Groninger School wordt ingebracht kan Da Costa geheel onderschrijven. Het verschil zat in het onderscheiden oordeel over
de wijze, waarop men ("het kwaad)" moet keeren en te dien
opzichte is er volgens Da Costa tusschen hem en Groen van
Prinsterer (c.s.) een verschil in systeem. Groen heeft niet genoeg
gelet op de "onderscheiding der tijden": de toestand der Kerk
1) Meermalen heeft Da Costa hiervan gesproken, zooals B1'ieven I,
bl. 108; Rekenschap, bI. 49, 51; Opstellen I, bl. 147; IV, bI. 223;
B eschouwing E v. van Lucas II, bl. 310; Paul1bs I, bl. 113; lI, bI. 56,
al had hij hiel' en daar ook eenige bezwaren tegen den inhoud : B1'ieven I, bI. 84; Rekenschap, bI. 52; Paulus II, bI. 325.
2) Brieven I, bI. 104 v.v., 107 v.v.; Rekenschap, bl. 46 v.v.
S) Zoo wel volgens Da Costa als volgens Groen van Prinsterer had
men bij meer overleg misschien een adres kunnen opstellen, dat ook
Da Costa had kunnen onderteekenen : B1'ieven I, bI. 113, 134, 283.
-1) B1'ieven I, bI. 114, 120.

236
is niet meer die van 1618 en '19, toen de Kerk krachtig was
en de kern der leeraren stond aan de zijde der bestreden waarheden. De krankheid heeft nu .geheel het lichaam, geheel het
gestel" aangetast. .Bloote afsnijding" kan niet redden; "hetgeen
in de tegenwoordige omstandigheden helpen kan, is geen uitzetting eener dwalende meerderheid, door eene (bovendien in
zich zelve verdeelde, hoe ook anders in de hoofdwaarheden
gegronde) minderheid; - maar een krachtig gebruik van de
middelen, die ook die minderheid ten dienste staan" . De toestand in de Kerk is te vergelijken met Israël ten tijde van Elia.
In hetgeen Elia, ten tijde van Israëls afval van den Heere, op
den Karmel heeft gedaan, ligt een vingerwijzing voor wat nn
geschieden moet. Wat deed Elia? Hij daagde den Baäl uit,
wilde hem \Tij laten uitspreken; bouwde daarna zelf het altaar
voor den waren God en riep den Heere aan. Zoo moet ook
thans de kracht liggen in getuigen, en God zal ook heden ten
dage .getuigenis geven en Zijn waarheid doen kenbaar worden". 1)
Groen van Prinsterer kon het bestaan van een verschil in
systeem nog niet aannemen; hetgeen hij en zijn vrienden van
de Synode hadden gevraagd en in hun geschrift Aan de He~'v.
Gem. in Nederl. hadden uitgesproken stemde z. i. feitelijk overeen
met wat Da Costa verlangde. 2)
Voor Da Cos ta stond het verschil echter zoo vast, dat hij het
noodig vond, niet alleen voor zijn vrienden, maar ook voor het
publiek rekenschap van zUn gevoelen af te leggen. Hij deed
dit in het reeds meermalen geciteerd geschrift} 't welk omstreeks
het midderl van 1843 verscheen, nog voordat de Synode de bij
haar ingekomen adressen in behandeling had genomen, van
welk gesehrift de volledige titel luidt Rekenschap van Gevoelens
bij qelegenheid van den st1'ijd over het Adres aan de He1'v01'mde
Gemeente in Nederland} gegeven doo?' M1·. 1. Da Costa. ~)
1)
2)

B1'ieven I, bI. 121 v.v. ; vgl. A. w. I, bI. 112 v.v.
B1'ieven I, bI. 125. In zijn • vrijwillige blindheid" (Pierson)

heeft Groen van, Prinsterer ook daarna in gelijken zin geschreven:
B1'ieven I, bI. 126, 324, 365; lIl, bI. 64.
S) Groen van Prinsterer betreurde de uitg~ve : onderlinge samenspreking had dit geschrift overbodig kunnen maken, waaruit de
"vijand" nu partij zou trekken; B1'ieven I} bI. 126, 129.
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Behal ve van zijn bezwaren tegen de leeringen der Groninger
School, I) geeft Da Costa open en rond rekenschap van het
standpunt, ' t welk hij in den kerkelijken strijd zijner dagen inneemt. Door welk algemeen beginsel, dat naar zijn oordeel ook
zijn houding in de Formulieren kwestie heeft te bepalen en bepaalt, hij zich laat leiden, zegt hij in de woorden: .In jonger
leeftijd meende ik de genezing van het bestaande ernstige, en
wezenlijke, en hoogstbeklagenswaardige kwaad in Kerk en Godgeleerdheid en maatschappij grootendeels te mogen zoeken in de
terugkeering tot een vroege1'en toestand; thans zie ik die genezing alleen denkbaar in den weg van voortgang naar een nieuwe
(van God gewilde, bereide, beloofde) uitkomst. Eertijds [vóor
± l834] stelde ik in de verdediging van heilige en dierbare
waarheid het oude tegen het nieuwe / thans levert mij juist het
nieuwe de middelen op, en geeft mij de wapenen in de hand
tegen het nieuwe; dat is: in hetgeen de geest des tijds voortbrengt of voort te brengen schijnt tegen de waarheid, die uit
God is, meen ik juist den weg te hebben leeren onderscheiden,
door welken in de gevolgtrekking die Waarheid heerlijker en
voller en on vermengder eenmaal uitkomen moet". 2)
Da Cos ta spreekt hier van zijn loslaten van het contrarevolutionaire beginsel. Nu is hij van meening, dat het prijsgeven van het eontra-revolutionaire beginsel in het staatkundige,
consequent doorgevoerd, met zich meebrengt om geen handteekening te zetten onder een adres, waarin de handhaving van
de hoofdwaarheden des Evangelies werd gevraagd en als middel
daartoe de handhaving der Formulieren. 3)
Welke overwegingen hem van de onderteekening van bet
adres terughielden zegt Da COSk'l. in Rekenschap, als hij het
volgende noemt.
Bij on voorwaardelijke onderteekening der
Formulieren ziet men het onderscheid voorbij tusschen de
.uitgemaakte grondwaarheden" en de wijze, waarop deze in de
Belijdenisschriften tegen allerlei aan vallen niet alleen bewezen,
1)

Zie bij Hoofdstuk IIL

' ) R ekenschap, bI. 6.

3) Zie behalve Rekenschap ook B1'ieven I, bI. 134; lI, bI. 75, 105
v.v., 109.
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maar ook met de vereischte juistheid uit de Schrift worden
voorgesteld; en verklaart men, op niet éen belangrijk punt af te
wijken van alles, wat in de Formulieren staat uitgedrukt en
elke meening omtrent een of ander .strijd vraag" met toenmalige
tegenstanders nu nog on voorwaardelijk te deelen. Door onderteekening huldigt men het beginsel, dat de Herv. Kerk .oP een
bepaald punt in den loop van het Protestantsche Schriftonderzoek" is blij ven staan, ter wij 1 Belijdenisschriften juist bestemd
zijn om den stand aan te wijzen, waarop- Schriftkennis en
geloofsleven zich in een bepaald tijdperk bevinden. Feitelijk
bebooren ze daarom gelijken tred te houden met elk nieuw
inzicht, en de weerlegging van elke nieuwe dwaling te bevatten.
Gedurende een tijd van sterke worsteling, zooals tijdens en na
de Dordtsche Synode, mogen ze als acte van verbintenis zijn
gebruikt, hun kracht als zoo danig verflauwt later vanzelf uit
den aard der zaken! De kracht van een Belijdenisschrift ligt
volgens Da Costa alleen in zijn "verschheid". Zoo schrijft hij:
"uit het standpunt mijner overtuiging, mag ik den gang der
ontwikkeling die de Heere ook op het gebied Zijner Kerk
en Zijner Waarheid aan den loop der tijden verbonden heeft,
niet beperken bij hetgeen de Opstellers onzer Symbolische
Schriften in hunne dagen voor oogen hadden." Met een anderen
vijand dan in dien tijd voor oogen, zijn nu ook andere wapenen
noodig.
Tegenover allerlei dwaling dient men de volstrekte genoegzaamheid der Schrift te stellen. Daarvan moet men verwachten, wat
anderen meenen door de handhaving der Formulieren te zullen
verkrijgen. In alle .kritische tijden" der Geref. Kerk ging men
uit van de genoegzaamheid der Schrift, gelijk dan ook de Dordtsche
Synode de waarheid alleen door de Schrift heeft gehandhaafd.
Ook nu moet men "in het open veld", alleen met beroep op Gods
Woord de bestrijders der "grondwaarheden" van Kerk en Belijdenis tegemoet gaan.
Da Costa hoort zich tegenwerpen, dat een kerk toch niet denkbaar is zonder Belijdenis en zijn redeneering feitelijk een wettigen
van de wanorde is. Volgens Da Costa echter ten onrechte:
wel behoort tot het wezen eener kerk en tot de roeping van den
Christen het belijden, doch er is onderscheid tusschen belijden
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en het onderteekenen van Belijdenisschriften. "Ook niet onderteekend, ja zelfs niet beschreven, is de Belijdenis, die onze Hervormde Kerken onderscheidt, wereldkundig genoeg uit hare geschiedenis~ uit de schriften harer Voorgangers, uit de aan vallen
zelve harer vijanden". Voorts beweert hij, - en verduidelijkt
door eenige vor>rbeelden zijn betoog - dat elke Ohristelijke kerk
bestaat en belijdt, voordat zij op schrift heeft gebracht hetgeen
zij belijdt. Waar Christus is, daar is het leven, ook het leven
der kerk en als er maar leven is, keeren de ordeningen terug
of vormen ze zich opnieu w.
Ook als Da Costa het vraagstuk van de handhaving der Formulieren van de .nuttigheidszijde" beziet, kan hij evenmin heil
zien in hetgeen zijn vrienden begeeren. Zelfs al gaf de Synode
toe aan den wensch van verplichte onderteekening, zoo zou alleen
.een bloote vorm en vertooning" het resultaat zijn, daar de
afwijking van de "dierbaarste waarheden" bij de groote meerderheid nu eenmaal bestaat. Wel zou men kunnen zeggen, dat
wie in gemoede zich aan de verplichting ter onderteekening niet
kan onderwerpen, uit de gemeenschap der Kerk moet
treden, daar de voorstanders der Geref. leer in hun recht
zijn, maar dit gaat volgens Da Costa niet op. .Het zoude
doorgaan, indien de vraag over waarheid en dwaling, over
leven en dood in de Kerk, eene bloot rechtskundige ware.
In mijne overtuiging is zij tevens, en in de voornaamste
plaats, eene vraag van krankheid en genezing. Het recht der
genen die aan de grondleer der Hervormde Kerk getrouw bleven is . . . onbetwistbaar! ~aar wat baat het in zijn goed recht
te zijn, indien aan dat recht geen gevolg kan worden gegeven,
zonder eene geheele, zonder eene ontijdige losmaking van geheel de bestaande Kerk?" Beter dan uitdrijven zou uittreden zijn.
De .krankheid" moet nu doorwerken; .middelen van bedwang" helpen niet meer. Genezing kan alleen komen door de
• vrije en ruime toediening van het eenige redmiddel": Gods
Woord. Deze vrijheid behoeft men niet te vreezen. 't Is een
vrijheid, die de wetenschap van noode heeft om weer te kunnen
opbouwen, wat zij heeft afgebroken. Zal de wetenschap de
wonden weer heelen, welke zij geslagen heeft, zoo moet men
haar "vrije werking" niet betwisten.
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Wat Da Costa van de Synode en van .elke bevoegde macht"
begeert, is billijkheid en onpartijdigheid. De Theologie .der
herlevende r echtzinnigheid" worde zoo veel mogelijk behoorlijk
vertegenwoordigd op leer- en predikstoelen en de jeugd, kerk
en natie in de gelegenheid gesteld om te kunnen kiezen. Aan ·
de vrijheid zich te laten hooren en in het leven zich te laten
zien, heeft het Christendom genoeg. Met het Woord des Heeren
moet veel vuldig gearbeid worden. Daar komt het bovenal op
aan, ook voor het kerkelijk bestaan en leven. ')
Zoo had dan Da Costa openlijk zijn gevoelen bloot gelegd.
Groen van Prinsterer verzweeg niet voor zijn vriend, aan welke
bedenkingen hij het in Rekenschap beweerde aangaande de niet~
handhaving der Formulieren, onderhevig' achtte.
Volgens Groen van Prinsterer sluit het systeem van Da Costa,
zooals deze dit in zijn Rekenschap had gege ven, niets minder
dan een feitelijke ontbinding der kerk in zich. Is het plichtmatig de dwaling met Gods Woord alleen te bestrijden, de
waarborgen, welke de kerkinrichting verleent, mogen inmiddels
toch maar zoo niet worden prijsgegeven. Zoo moet de Christen
van den predikant, die optreedt weten, of deze in de Schrift de
leer gevond.en heeft, welke het geloof der Kerk is, .omdat de
Kerk eene Gemeente, eene Godsdienstoefening en niet een disputeer-collegie wil" . Op het standpunt van Da Costa kan een
kerk ontstaan, maar is de Kerk er niet meer.
Herziening en aan vulllng van de Formulieren wil Groen van
Prinsterer ook wel, doch dit kan niet geschieden, als men ze
vooraf prijsgeeft. Bij elke herleving is de Kerk begonnen zich
te stellen op de lijn van haar ontwikkeling .om zich aan de
gedenkteekenen van het geloof der vaderen te hechten, en
daarna heeft men, waar het noodig bevonden werd, een nieuwen
schakel, indien ik het zoo uitdrukken mag, aan de christelijke
keten gehecht". Hoe naar de zienswijze van Da Costa eenige
dwaling thans van het kerkelijk gebied geweerd kan worden,
is Groen van Prinsterer een raadsel. Het uitgeven van de

1) Rekenschap, bI. 46 v.v.

•

Rekenschap zal, naar hij vreest,

de anarchie in de Kerk vergrooten. I)
In zijn antwoord zich nader verklarend, ontkent Da Costa,
dat zijn stelsel ontbinding der Kerk met zich zou meebrengen.
N u de Formulieren feitelijk zijn prijsgegeven, verklaarde hij
niets te verwachten van een herstel van de vroegere bedoeling
dier Schriften; hij heeft slechts losgelaten wat metterdaad toch
reeds een" bloote fictie" was geworden. Indieu de kerk ontbonden
is, wanneer, gelijk Groen van Prinsterer beweerde, de symbolische schriften niet meer volstrekt verbinden, dan is de Hervormde
Kerk reeds sedert 1816 ontbonden en heeft men niet ander ' dan
een vernieu wd ontt;taan der Kerk te wenschen en te bevorderen.
Doch Da Costa meent juist aangetoond te hebben, dat een
Christelijke Kerk bestaan heeft en bestaan kan, onafhankelijk
van onderteekende Belijdenissehriften.
Ook volgens Da Costa "behoeft de Kerk geen disputeer college". Toch neemt dit niet weg, dat de zuivere verklaring van
Gods Woord (exegese c. a.) bij voortduring moet uitmaken" wat
elke uitspraak der Schrift aan hare eigene plaats en in hare
wezenlijke beteekenis medebrengt". De waarheden der Schrift
zullen daarbij winnen aan helderheid en aan juiste voorstelling.
Da Cos ta geeft toe, dat men bij elke hervorming der Kerk begonnen is zich te stellen op de lijn van haar historische ontwikkelÎllg, maar vindt de uitdrukking van Groen: het toevoegen van
een schakel aan een keten, toch minder juist. De ontwi~keling
is iets meer organisch en levend geweest. "Groei en wasdom is
niet bloot een toenemen in de lengte, maar ook eene inwendige
wijziging van vroegeren toestand, behoudens de eenheid in zelfstandigheid en wezen". De Kerk bestaat, al mag ze kwijnend
en krank zijn. De Formulieren zijn het kenteeken van een gezonden staat geweest, maar kunnen het middel niet zijn om dien
terug te krijgen. Daar de groote massa het niet eens is met
den inhoud der Belijdenisschriften, zou de onderteekening iets
machinaals zijn. Da Costa wenscht ze, zooals ze thans luiden,

1) B1'ieven I. bI. 128 v.v.
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niet terug, doch ontwikkeld en vernieuwd in vorm en richting 1).
Da Costa had Groen van Prinsterer nog allerminst overtuigd. De twee vrienden stonden op een onderscheiden
standpunt, Da Costa op het medische, Groen van Prinsterer op
het juridische. Da Costa wenschte geen rekening te houden met
hetgeen voor Groen van Prinsterer juist van groot gewicht was:
het recht der handhaving van de Formulieren, zood at Groen na Da Costa's brochure dikwijls te hebben overdacht - moest
verklaren: .Ik kan niet afgaan van mijne meening, dat de uitdrukking des geloofs onzer Vaderen, die eenmaal als de banier
der Hervormde Kerk hier te lande aangenomen is, ook heden
ten dage, behoudens nader onderzoek en eventueele herziening,
als zoodanig jure en dus ook, zoo veel mogelijk facto moet worden
erkend: in dit zooveel mogelijk ligt, naar mij voorkomt, de aanwijzing eener (waaromtrent ik geheel met u overeenstem)
medische behandeling van den patient". s)
Dit verschil in zienswij ze belette een gemeenschappelijk handelen. Er kwam evenwel hoop, dat bijeenkolllsten van geestverwanten, zoo al niet tot een gemeenschappelijke actie, dan
toch tot meerdere overeenstemming in het kerkelijke vraagstuk
zouden leiden, niet alleen tusschen Groen van Prinsterer en
Da Costa, maar ook tusschen andere geestverwanten, 'Wier gedachten op dit punt nog al uiteenliepen . Doch deze illusie werd
verstoord. Wat goeds van deze samenkomsten overigens ook
gezegd kan worden, in allen gevalle hebben ze niet meegewerkt
tot wegneming van de nuance tusschen Da Costa en Groen van
Prinsterer. We bedoelen de bijeenkomsten van de nChristelijke
vrienden" .
Nadat van Ds. Heldring te Hemmen de poging was uitgegaan
om te geraken tot bijeenkomsten van geestverwanten, kwamen
sedert 1845 elk halfjaar in April en October .Christelijke vrienden" te Amsterdam samen. Kenmerkte zich de eerste vergadering door • veel redekaveling zonder besluit" (Groen), van menige
volgende vergadering kan hetzelfde worden gezegd. Was het
I) B1'ieven I, bI. 130 v.v.; vgl. bI. 133 V.v.
2) Brieven I, bI. lö7.
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doel geestverwanten door onderling samenspreken nader bij
elkaar te brengen, - er openbaarde zich op de bijeenkomsten
soms juist een niet geringe oneensgezindheid tusschen de vrienden,
vooral toen men meer inging op de kerkelijke vraagstukken.
Totdat ten slotte een incident tusschen Chantepie de la Saussaye
en De Liefde op de October vergadering van 1864 de aanleiding
werd, dat de bijeenkomsten van de "Christelijke vrienden" te
niet gingen. ;)
Als vrucht van de werkzaamheid der nChristel~jke vrienden"
verscheen het tijdsehrift De Vel'eeniging,' Christelijke stemmen. 9)
In dit tijdschrift gaf Groen van Prinsterer een artikelenreeks
over de Fonnulieren , welke opstellen, eenigszins omgewerkt, als
afzonderlijke uitgave in 1848 te Amsterdam verschenen onder
den titel Het Regt der Hervormde Gezindheid. Da Costa bracht thans
zijn kritiek uit op hetgeen zijn vriend over de Formulieren schreef,
welke kritiek Groen van Prinsterer wederom welwillend beantwoordde. Voorts wisselden de beide vrienden soms over een
geschilpunt van gedachten, voordat een bijeenkomst van de
.Christelijke vrienden" werd gehouden.
We zullen den lezer niet vermoeien door alles weer te geven,
wat van beide zijden werd aangevoerd, aangezien het toch in
grond der zaak telkens op hetzelfde neerkomt. We zullen ons
bepalen tot Da Costa's brief van October 1847 S), waarin hij zijn
gevoelen uitvoerig uiteenzet. De .algemeene opmerkingen", die
de schrij ver van dezen brief maakt, zijn als volgt.
1°. De Belijdenisschritten der Geref. Kerk drukkeIl wel de
.essentialiteiten" der Kerk uit .als algemeen Christelijk, als
Protestantsch, als Hervormd", doch niet naar de behoefte van

1) Zie behalve De Vm'eeniging ,' Oh1'istelijke Stemmen ook Brieven
I en lI, passim; W. van Oosterwijk Bruyn, B et Reveil in Neder'land,
Utrecht, 1890 j Emst en Vr'ede VI, bl. 15 v.V. j Ch. de la Saussaye,
La Or'ise r'eligieuse, p. 60 s,v. j A. Pierson, Oudm'e Tijdgenooten, bI.
102 v.V. j Dr. G, J. Vos, G'/'o en van P1.. en zi;jn tijd I, bI. 232 v .v. j
A. Brummelkamp, L evensbesch1'ijving van wijlen pr·of'. A. Br'Umrnelkamp,
Kampen, 1910, bI. 274 v .v.
')

Sedert, 1847, te Amsterdam, bij H. Höveker.

S) Brieven I, bI. 274 V.v.
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den tegen woordigen tijd. I) Tegenover de "vijanden", die thans
bestreden moeten worden, geven de Formulieren niet genoegzaam de wapenen aan de hand en verzekeren zij de overwinning niet. 2°. Tusschen Belijdenis en Formulier is onderscheid.
Aan het beroep op Formulieren uit vroegere eeuwen ontbreekt
de "verschheid", welke het kenmerk en de kracht der Belijdenis is. 3°. Groen van Prinsterer staat in zijn handhaving der
Formulieren te veel op het standpunt van het recht. Wel erkent
Groen, dat men niet uitsluitend op het recht moet letten, maar
als hij dit toegeeft, moest hij het ook .in meerdere ruimte toepassen". 4°. Op de Synode van Dordrecht ging men uit van
de vraag: Wat is de leer der Schrift, en niet: wat is de Herv.
leer? Zoo moet het ook nu. Men moet niet weigeren de vragen
de novo te behandelen en tegen eIken vijand het bewijs uit
Gods Woord te hernieu wen _ 1)0. In strijd met de historie stelt
Groen van Prinsterer het voor, alsof de Formulieren het sine
qua non der kerkelijke eenheid van de belijders der waarheid
zijn; de Geref. Kerk bestond vóor het opstellen der Belijdenis
in 1559 en 1566. De Formulieren constateeren de eenheid;
.laat ons dan ook de onze constateeren, door ze te formuleeren" en wel op deze wijze, dat ze de uitdrukking van eenheid in
't geloof zijn tusschen de thans levende geloovigen en niet slechts
tusschen .ons en de geloovigen van twee en een halve eeuw
geleden". 60. Zelfs dan, als Paulus dit kon doen, beriep hij
zich niet op een formulier, belijdenis of concilie; de Apostel
overtuigt bijv. de Galaten niet "door het eenige destijds bestaande Formulier: den Brief der Jeruzalemsche Synode", doch
uit de Schrift~ 2) die in tegenstelling met het Formulier voor
alle tijden is. 7°. Men laat de middelen niet ongebruikt, indien
1) Da Costa wijst op de theopneustie, de historie als grondslag van het
dogma, de geboorte van eeuwigheid des Zoons, de leer der toekomst
en der onvervulde profetieën, welke waarheden in de Geref. Belijdenis
niet eens geponeerd en nog veel minder naar den eisch des tijds
ontwikkeld zijn.
S) Da Costa schrijft elders het feit, dat Paulus zich in den brief
aan de Galaten niet beroept op het besluit van het convent te
Jeruzalem, toe aan een juiste taktiek des Apostels, die daardoor
bewees een goed polemist te zijn. Zie boven bI. 169.
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men zich niet .in het Formulier vereenigt": 1) God heeft Zijn
zegen beloofd op het gebruik der Schrift. .Het is eerst na de
handhaving der waarheden in dien weg, dat die der kerkelijke
Belijde~1is mogelijk, althans vruchtbaar is". 8°. Men kan het
eens zijn met de hoofdwaarheden der Belijdenis en toch bezwaar
hebben om die Belijdenis te nemen als een • middenpunt van
kerkelijke eenheid en strijd". Immers, al drukken de Belijdenisschriften de hoofdwaarheden uit, ze zijn niettemin onvoldoende
om die waarheden te handhaven tegen den vijand van thans door de
wijze waarop, de orde waarin en de bewijzen waarmee ze deze
waarheden weergeven of staven. 9°. Het Belijdenisschrift, 't welk
,:de meest Bijbelsche bearbeiding heeft ondergaan", n 1. de Canones
van Dordrecht - door Groen van Prinsterer het minst op den voorgrond gesteld, terwijl Da Costa zich juist hiermee zonder eenige
reserve zou kunnen vereenigen - was de vrucht van een gelukkig gevoerden strijd en geen middel tot strijdvoering. Dit
laatste kan het Formulier dan ook niet zijn, gelijk daaruit blijkt, dat
10°. naar luid der geschiedenis het doel van den strijd .nooit zoozeer
herstel als herleving en ontwikkeling" is geweest en 11°. met name
de geschiedenis der groote Conciliën bewijst, dat de strijd altoos
liep over een Bijbelsche waarheid, die nog niet in een belijdenisgeschrift geformuleerd was en eerst dientengevolge een "geformuleerde kerkbelijdenis" werd opgestel~. 12°. Het zou ook
ongerijmd wezen thans alles, wat op de C0nciliën voor de leer
der Kel"k werd verklaard te onderteekenen, daar we niet meer met
al de beslissingen dezer Concilies het eens zijn. 13°. Dit geldt mutatis mutandis ook van de betrekking tot onze Formulieren: men kan
deze tegen Arminius e a. van harte beämen en toch voor onzen tijd
een andere uitdrukking, samenstelling, verdediging en verdere
ontwikkeling wenschelijk en noodig achten. 14°. Groen van
1) In De Vereen.: Chr. Stemmen lI, bI. 211 had Groen van Prinsterer
geschreven: .Ik houd mij overtuigd, dat verscheidenheid van standpunt te dien opzigte [het vragen om de handhaving van het geloof
op grond van identiteit met de geloofsbelUdenis]: in den grond der
zaak, aan het bevorderen van ondergang of van herleving der Kerk
gel~jk is." In Het Regt de?' He1·v. Gez.} bI. 76 werden de laatste woorden aldus gewijzigd: .een beslissenden invloed op het al dan niet
herleven der historische Kerk heeft."
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Prinsterer ziet het recht der Schrift voorbij, zijn vrees voor 't
gevaar van een individueele opvatting der Schrift is een miskenning van het Protestantsch beginsel tegenover Rome, aangezien
de Hervorming den strijd niet heeft gevoerd op het ~grondge
bied" van het bestaand kerkrecht. Voor de waarheid als waarheid is het gevaarlijk .de zaak zoo geheel op het terrein van
maatschappelijk recht te brengen", terwUI toch 15°. de Schrift
genoegzaam is om .het goede recht der Kerk, als gevestigd
historisch lichaam, te handhaven, te herstellen, te heroveren". 16°.
Daar elk Protestant in gezonden zin een quatenus moet erkennen,
moet men niet blijven op het .terrein" der Formulieren, doch
zich vrij bewegen. De waarheden, die de Herv. Kerk historisch
heeft beleden en .als zoodanig onvervreembare panden" dezer
Kerk zijn geworden, worden gehandhaafd ook dac, wanneer men
met prijsgeving van elk onderteekend Formulier, zicb alleen
op bet getuigenis der historie beroept en tot de conscientiën
de vraag richt: "welke leer constitueert dan toch wel eigenlijk
en in waarbeid de Nederlandsche Hervormde Kerk". 17°. Het
individueel getuigenis en de kerkelijke of gemeenschappelijke
handeling stelt Groen van Prinsterer ten onrechte zoo scherp tegenover elkaar; in de geschiedenis van O. en N. T. is bijv. het individueele getuigenis juist bet krachtigst. 180. Hiermee wil Da Costa niet
zeggen dat hij uitsluitend den • individueelen weg" begeert, doch
wel wil hU dat men deze individueele werhaambeid niet bUna
als een schuld tegen de Kerk zal beschouwen. 1) 19°. Zonder
eenig bewijs van de Schriftmatigbeid der leer, deze alleen uit bet
standpunt van kerkrecht te handbaven, zal ook Groen van Prinsterer niet willen. Bovendien als men nog niet formuleeren kan
wat men in de Belijdenisschriften al ofniet als volstrekte waarbeid
moet vastbouden, dan kan men van den inhoud dier schriften
ook niets anders zeggen, dan dat zij de kerkleer zijn en derbalve
moeten gehandhaafd worden. Dit magjuridisch doorgaan; .mediscb,
theologisch, wetenschappel\jk, Protestantscb, Cbristel\jk" zal toch
ook Groen van Prinsterer daarmee niet willen werken of daarvan
iets hopen. - De roeping der Cbristenen van onzen tijd brengt
mee .een protest tegen den afval, dat tevens een appel op de conI) Zie ook onder 70 en nt. 1 op bI. 245.
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scientiën zij, een beroep op rechten, maar ook op waarheid, een
handhaving van het voorleden der kerk, maar zonder voorbijzien van haar tegenwoordig, en zonder praejudicie van haar
avenir·'. Dan vinden de Formulieren een eervolle plaats, maar
het .krachtpunt" blijft altijd gelegen in de Schrift.
Da Costa gaf deze zijn .algemeene opmerkingen" naar aanleiding van wat Groen van Prinsterer had geschreven, in de
hoop dat ze .niet alleen vermeerderde eenigheid van gevoelen,
maar ook nieuwe gemeenschap in handeling" ten gevolge zouden
hebben . Het scheen voor een oogenblik, alsof ze inderdaad
hiertoe zouden leiden. I) De verdere geschiedenis leert echter,
dat de toenadering ten aanzien van het bewuste punt toch niet
is gekomen. De bestaande nuance bleef en was groot genoeg
om een gemeenschappelijke actie, die iets ten goede had kunnen uitwerken, te verhinderen. Zoo is het laatste artikel van
de artikelenreeks van Groen van Prinsterer nauwlijks in
genoemd tijdschrift verschenen, of Da Costa heeft, bij het vele
goede, 't welk hij er in vindt, weer zijn bedenkingen. Hij kan
niet toegeven, dat van de handhaving der Formulieren, zooals
ze daar liggen, het behoud der bestaande Kerk zou afhangen J). Indien dit juist ware, zou hij nog liever de bestaande
Kerk prijsgeven dan het r echt der volle waarheidsontwikkeling,
naar welke de Kerk ten allen tijde moet streven. Zij, die den
nadruk leggen op het recht der Kerk, mogen volgens Da Oosta
niet vergeten, welk een verplichting daaruit voor hen voortvloeit. Immers, wie de Formulieren in wezen en hoofdzaak
I) Uit Groen van Prinsterer's antwoord op Da Costa's .algemeene
opmerk.ingen", bleek volgens laatstgenoemde: • Wij willen beide het
goede recht met de goede trouw, op het punt een er echt HervormdProtestantsche belijdenis: - Wij willen beide het recht in evidentie
gesteld bebben, zonder daarom dat recht toegepast te hebben tot
onmogelijk geworden uitersten; wij willen geen van beide het voorleden van de Gereformeerde Kerk aan het avenir, noch ook het zich
in Gods kerk ontwikkelend avenir opofferen aan de bloote handhaving
van het voorleden; - wij willen beide juridisch, maar ook medisch
te werk gaan; wij willen beide geen bloote vormelijke herstelling,
maar herleving"; B1'ieven I, bI. 286; vgl. A. w. I, bI. 285 v., 289.
lI) Groen van Prinsterer merkt in een noot bij deze woorden van
Da Costa op: • Toegeven aan een door mij nooit gedanen eisch,"
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willen gehandhaafd zien, omdat dit het recht der Kerk is, zijn
geroepen om te formuleeren wat in de Form ulieren wezen en
hoofdzaak is. "Dit waarlijk doende, zoo komen wU van zelve
tot die versche belijdenis, die bij mij altijd het sine qua non
van alle kerkelijke leerstelling blijft."
Zulk een "versche
belijdenis" is meer dan noodig: sedert de vaststelling der
Formulieren heeft .de ware wetenschap, die des Geloofs, zeer
stellige vorderingen en ontwikkelingen ontfangen. Nevens het
oude, dat wij te behouden wenschen, moet ook dat latere en
nieu we geconstateerd". I)
Het loont de moeite niet, ten einde toe Da Costa in z~jn
gedachten wisseling met Groen van Prinsterer te volgen; ook in
't vervolg vangen we steeds dezelfde khtnken op. De gedachten,
die hij uitspreekt, de tegenwerpingen, welke hU maakt, zUn zooals we reeds opmerkten - in den grond der zaak dezelfde
gebleven.
De reeds bij herhaling aangevoerde argumenten
keeren, en dat wederom bij herhalin g, terug, zoowel b~j Dtt Costa
als bij Groen van Prinsterer 2). Da Costa is b,j den voortduur
het medische beginsel op don voorgrond blUven stellen, zonder
daarom geheel te ontkennen, dat er ook een quaestio iuris is.
Ten opzichte van ·de rechtsquaestie wil hU. in afwijking van
Groen van Prinsterer, echter niet verder gaan dan bet recht te
constateeren. De rechtsquaestie kan geen nieuw leven bewerken.
Niet de Wet, maar het Evangelie kan behouden. De consciëntiën
moeten gewonnen en overtuigd worden en nu spreekt het Woord,
ook zonder Formulier, tot de conscientiën. Niet door de kerkleer, maar door de Schrift op den voorgrond te stellen, zal men
de overwinning behalen. Het positieve geneesmiddel is niet het
juridische, doch het medische beginsel.
Voor Da Costa bracht alzoo het we7.en der Kerk niet mee om
op de handhaving der Formulieren aan te dringen. Uit den
aard der zaak hangt het standpunt, door hem in zake kerkherstel
tegenover Groen van Prinsterer e.a. ingenomen, samen met zijn
1)
~)

B1"Ïeven I, bI. 306.

Zie Brieven I, bI. 313 V., 329 (van Gr. van Pr.), 330, 361 v.v.,
365 v. (van Gr. van Pr.); H, bI. 73 V.v., 104 V.v., 108 v.V., 164 V.v.,
269 v.v.; Hl, bI. 45, 62 v., 64, 67 (van Gr. van Pr.), 179.
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opvatting van wat de Kerk is. I) Daarom hierover ten slotte nog
een enkel woord.
Zijn gezegde '), dat hij het niet noodig oordeelde een wel
bepaalde notie van de Kerk te hebben, al vorens pogingen tot
kerkherstel aan te wenden, doet al aanstonds vermoeden, dat
we bij hem geen scherp belijnde bepaling zullen vinden aangaande het wezen der Kerk. En zoo is het. De Kerk is volgens
Da Costa iets veel hoogers dan een maatschappij van aanhangers
eener leer, van belijders van meer of min bepaalde gevoelens ;
ze is in de Schrift .ot in den ruimsten zin des woords de vergadering van alle menschen uit alle t\jden en uit alle plaatsen,
die door het ware geloof in den beloofden, naderhand in den
gekornenen Christus zalig worden (Openb. V : 9, 10), en mitsdien een lichaam, waarvan Christus het Hoofd, een gebouw,
waarvan Christus het Fondament is, ot wel in engeren zin, eene
vergadering (meer of mill uitgebreid, meer of min zichtbaar,
meer of min vermengd of zuiver behouden ) van belijders van
hetzelfde geloof, vereerders of verkondigers van dien zelfden
Naam". 8) Van de Kerk, in dezen engeren zin des woords
geno men. spreekt hij elders .1) als van nafzonderlijk zichtbare
kerken", waaronder hij dan blijkbaar de Kerk verstaat, zooals
die in instituten optreedt.
Aan die .zichtbare kerk" als zoodanig kent Da Costa een
ondergeschikte beteekenis toe: .de kerk als kerk is niet iets,
maar als geestelijk lichaam van Christus." ZU, die de Kerk op
den voorgrond stellen, gaan feitelijk uit van de Roomsche beschouwing der Kerk. Men moet het oog naar de toekomst richten,
want de Kerk is bovenal .iets, dat in hope en in de toekomst"
bestaat. In het kerkelijke moet men dan ook de kracht niet
zoeken; het .hooggespannen denkbeeld" van Kerk ten aanzien
van het heden moet men prijsgeven. In deze bedeeling is ze
1) Zie voor Groen van Pl'insterer: Dr. F. J . Fokkellla, De godsdienstig-wijsgee1'ige Beginselen van M1'. G. Gmen van P1'inste1'M', Grijps-

kerk, z. j ., bI. 44 V.v., 115 V.v.
2) Brieven lIl, bI. 102.
S) Opstellen I, bI. 252; vgl. A. w. IV, bI. 190.
4) Bijv. B1'ieven 1I, bI. 166; lIJ, bI. 61 , 102,
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een • em bryo". Wat we in deze • tusschenbedeeling" Kerk
noemen is naar Pascal's woord ten allen tijde geweest un vaisseau
bat tu par la tempête; .normaal" is de toestand der Kerk ni~mer
geweest. Ze is een kind, een dienares, een zondares, en niet
een reeds vol,,-assen persoon, koningin of meesteres. Ze is een
kampplaats tusschen het leven, dat uit God is en de verdorven
menschelijke natuur, die aan dit leven weerstand biedt. 1)
Met deze en dergelijke uitspraken voor oogen kan het niet
verwonderen, dat Da Cos ta - die volgens zijn eigen zeggen
zich nooit voor bij uitstek kerkelijk heeft uitgegeven - er niet
toe te bewegen was om kerkherstel te zoeken in den weg van
de handhaving der Formulieren.

I) B1'ieven [, bI. 71 v., 136, 266 j lI, bI. 58, 116 v., 269 V., 372
lIl, bI. 61, 102, 134 v ., 145 j Opstellen I, bI. 252 j IU, bI. 69 j IV, bI. 195
Paulus I , bI. 287 j lI, bI. 272 j Beschouwing Handelingen, bl. 80.

j
j

BESLUIT.

Uit de voorgaande bladzijden is gebleken, dat het leven van
Da Costa (t 28 April 1860) reeds van zijn j eugd en jongelingsjaren af een leven van strijd is geweest. Gel~jk het ef\rste
hoofdstuk immers deed zien, maakte Da Costa in het tijdperk,
waarin twijfel zijn ziel aangreep, een inwendigen strijd door, die
hem zijn levensvreugde benam; schier van kindsbeen af was hij
ten prooi aan ban ge ziels worstelingen. Totdat eindelijk het licht
in hem opging en hij Jezus mocht belijden als zijn Heiland
en Heere.
Nog maar nauwlijks had Da Costa belijdenis van zijn geloof
afgelegd, of hij werd tot een anderen strijd geroepen. Hiervan
waren we getuige in het tweede hoofdstuk. Da Costa trad op
tegen den afval zijner dagen en vermaande om weder te keeren
tot den Heere. Hij had den moed den tijdgeest met zijn oppervlakkig Christendom aan te vallen, de "verlichting" teekenend
in haar wezen als verloochening van de waarheden der H. Schrift.
Vervuld met een diepen afkeer van het rationalisme, wees hij
in de eeuw van het ,redelijke" op de "kortzichtigheid" der rede
en gaf aan de "openbaring" de plaats der eere. Tegenover de
partijdige beschrijving van de Remonstrantsche twisten, nam hij
het, na nauwkeurig onderzoek, op voor de Contra-remonstranten.
In een tijd, toen men uit de hoogte neerzag op de • bekrompen"
Voorvaderen en roemde over eigen "verlichting", gaf hij z\in
tijdgenooten te verstaan, dat de eeuw, waarin zij leefden, waarlijk niet zóo hoog boven de voorgaande eeuwen stond, als zij
meenden. De holheid en valschheid van allerlei leuzen stelde
hij in 't licht. Vurig aanhanger van het huis van Oranje,
maakte Da Costa Nederland indachtig, wat het aan de Oranje's
heeft te danken en verdedigde hij de handelingen van de vorsten
uit dit huis tegenover het ondankbare nageslacht, 't welk zich
niet ontzag smetten te werpen op hun nagedacbtenis,
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Da Costa stelde zich in zijn bestrijding van den geest der
eeuw aanvankelijk op contra·revolutionair standpunt; alleen in
terugkeer tot den vroegeren toestand lag z. i. heil voor Kerk en
Staat. In dit contra-revolutionaire tijdperk zag hij voorbij, dat de
Revolutie, gt3lijk hij het later uitdrukte, hoezeer haar verderfelijke
beginselen ook zijn te verfoeien, toch • willens of onwillens,
dienstbaar aan begrippen, aan waarheden, aan ontwikkelingen
van Gods raad met de menschheid is geweest". I) Door dit destijds
niet in te zien, miskende Da Costa wel eens te veel het goede~ dat
ook in het heden gevonden werd en schreef hij soms woorden
neer, die niet zonder bedenking zijn. Wie daarop kritiek wenscht
te oefenen, vergete echter niet, hoe Da Costa, die naast zijn
God ook zijn volk en het Oranje·huis zoo liefhad, b~j alles het
heil van land en volk beoogde. HU, de .Israëliet van afkomst
en geboorte", zag zoo gaarne, dat Nederland, wars van de
revolutie-beginselen, zich weer tot God wendde, om dan als
voorheen het • Israël van het Westen" te worden onder de vaderlijke regeering van zijn Vorst, den • voedsterheer" der Kerk.
Het woord van Da Costa vond weerklank in de harten dergenen, die evenmin als hij instemden met den geest der eeuw,
doch tot nu toe uit vrees hadden gezwegen. Door z~jn woord
leerden zij beter het verderfelijke van de beginselen der Revolutie inzien en den achteruitgang, die in den mond der • verlichten" vooruitgang heette. Zij vatten moed om uit te komen
voor hetgeen zij beleden. -- Van hen, die eerst Da Costa's getuigen tegen den algemeenen geest in de ergste mate afkeurden, waren er, die later niet konden verhelen, dat zijn oordeel
over den geest der eeuw toch juister was geweest dan zij tevoren hadden willen erkennen.

1) Da Costa's getuigenis in 1848 in Het Oogenblik. Een wOO1'd ove?'
het ontwe?'P van Grondwetsherziening, "H. Höveker, Amsterdam, 1848,
bI. 4. - Zie voor Da Costa's oordeel in latere jaren over zijn voormalig
contra-revolutionair standpunt en over de wijze van bestrijding, welke
hij toen voorstond: Het oogenblik enz. j B?'ieven 1I, bI. 105 v.v.;
Rekenschap, bI. 2 v.v.; De menseh, bI. 335; vgL .Aan Nederland in
de Lente vàn 1844", K. D. 1I, bI. 251 v.v.; .De Chaos en het Licht",
K. D. IIl, bI. 110 v.v.; Dagboek 1I, bI. 28.
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Voor Da Oosta was de H. Schrift in haar geheel het Woord
van God, geschreven door mannen Gods, die gedreven werden
door den H. Geest. Met een Luther was ook zijn leuze: Das
Wort sollen sie stehen lassen. We aanschou wden in het vierde
hoofdstuk dan ook, hoe hij zich verzette tegen die richtingen,
welke de Schrift van haar goddelijk karakter beroofden. Da
Oosta deed dit op zijn wijze ; zijn wapen was hetgeen de Schrift
zelf aan de hand geeft ter ontzenu wing van de op haar uitgebrachte kritiek. Hij zocht zijn sterkte in het inwendig bewijs.
Op inwendige, op psychologische gronden toonde hij de onhoudbaarheid aan van de kritiek van Strauss en de Tubinger School
op de Evangeliën en de brieven van Paulus. Aan het
verstand, doch niet minder aan hart en geweten legde hij
de vraag voor, of de Schrift, welke in zich zelf zoo veel kenmerken van echtheid vertoont, wel onecht kan zijn. Ten einde
de harmonie der Schrift te doen uitkomen, liet Da Oosta, die
een organische inspiratie voorstond, J) op den menschelijken
factor alle licht vallen. Langs dien weg wilde hij doen gevoelen, dat de H. Geest de auctor primarius van de H. Schrift
is geweest.
De .ontkennende kritiek" verstond de ku nst, haar resulcaten
voor de waarheid uit te geven; door op zoo stelligen toon te spreken,
wekte zij den schij n, alsof hetgeen zij leerde onomstootelijk
vaststond op grond van kritiek en historie. Da Oosta's bestrijding van deze kritiek heeft menigeen, die reeds twijfelde, weer
overtuigd van de inspiratie der Schrift en anderen gesterkt in
hun geloof aan het goddel\jk ka,rakter der Bijbelboeken. De
harmonie der Schrift, door hem helder aangetoond, deed hUll
de onjuistheid van de resultaten der .ontkennende kritiek" inzien, hoe stout deze ook mocht spreken. Zelfs van de zijde
dergenen, die overigens allerminst met Da Oosta instemden,
is - gewoonlijk met uitzondering van het • dogmatische" in zijn
Zie: Opstellen I, bI. 7 V.V.: II, bI. 8, 206 j III, bI. 19, 101 j IV,
VV., 5 V.V . , 9, 58, 116, 129 v. j Voorlezingen N. T. I en lI, passim j
VOO1'lez'ingen O. T. I en II, passim j Paulus I, bI. 163, 24 j II, bI. 15,
43, 227 V.V., 308 V., 315 v.v. j De Apostel Johannes, bI. 74 V" 146 v. j
Bescho1bwing Handelingen, bl. 34, 47 v.v., 439 v.v. j Beschouwing Ev.
van Lucas, I, bI. 4, 207, 267; II, bI. 83 v.; Opme1'kingen, bI. 48 v.v.
1)

bI. 1
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arbeid - een woord van lof niet onthouden aan zijn bestrijding
van Strauss en de Tubinger School. J)
Niet slechts handhaafde Da Costa de H. Schrift als het Woord
van God, - ook de waarheden, in dat Woord geopenbaard,
hadden in hem een warm verdediger, gelijk we zoo wel in het
derde als in het vijfde hoofdstuk zagen. In de Theologie der
Groninger School was evenmin als in die van Scholten een plaats
voor de belangrijke leerstukken der Schrift, zooals de Kerk deze
van ouds heeft beleden. Da Costa heeft ze verdedigd, niet in
de eerste plaats, omdat ze de leer der Kerk waren, doch voor alles
als de leer der Schrift. Als zoodanig voerde hij voor hen het pleit ;
dan alleen toetste hij zijn uitspraken of die van zijn tegenstander aan de Belijdenis der Kerk, wanneer men hem de rechtzinnigheid zijner uitdrukkingen betwistte. Hij wraakte het in
de heerschende Godgeleerdheid, dat zij, dikwijls met behoud
van vaststaande termen, leeringen in voerde, geheel in strijd met
de Schrift. Da Costa legde de onschriftuurlijkheid der nieuwere
opvattingen bloot en wees aan, hoe de consequentie van het
eenmaal ingenomen standpunt de voorstanders dezer opvattingen
steeds verder van de Schrift zou afvoeren. Zijn bestrijding
mocht hem den spotnaam "dilettant-theoloog" bezorgen, die
spotnaam werd hem tot een eerenaam; het was de lust zijns
harten aan de verdediging van de hem dierbare waarheden zijn
krachten te geven. De geschiedenis van ,het verder verloop
van de door Da Costa bestreden Theologie heeft uitgewezen,
dat deze .dilettant-theoloog" beter dan zijn tegenstanders heeft
ingezien, waartoe hun beginselen moesten leiden.
Zonder elke uitdrukking, door Da Costa gebezigd, en elke
voorstelling, door hem gegeven, voor onze rekening te willen
nemen, mogen we toch zeggen, dat Da Costa op een veelszins
voortreffelijke wijze de Theologie van de Groninger School en
die van Scholten heeft bestreden. En ook dan wanneer Scholten
naar zijn bekende methode de rollen omkeerde en zijn bestrijder
1) Zie o.a. Lette1'oefeningen 1841, bI. 3,93 v.v.; De V1'iend des Vade?'lands 1841, bI. 313 v.v.; De Recensent ook de?' Recensenten 1841, bl.
325; 1842, bI. 1 v.v.; Waa1'heid in Liefde ]841, bI, 665; 1842, bI. 567
v.v.; Tijdspiegel 1845, bI. 171 v.v.; 1846, bI. 1 V.v., 84 v.v.; Godgewe?'de Bijdragen 1848, bI. 641 V.v.: H. Bouman, De Godgeleerdheid en
hare beoefenaa1's in Nederland, Utrecht, 1862, bI. 376 v.v.
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zelf aanklaagde wegens onrechtzinnigheid, heeft Da Costa over
het algemeen dezen aanval schitterend afgeslagen, en de argumenten van zijn tegenstander krachteloos gemaakt. Dat daarom
niet elk particulier gevoelen van Oa Costa - we denken met
name aan zijn chiliasme - met 'de belijdenis der Kerk overeen
kwam, heeft Oa Costa zelf niet verbloemd, maar Sc holten had
zeker het recht niet hem daarvan een verwijt te maken.
Da Costa's aanvallen op de twee voornaamste godgeleerde
richtingen van z\jn tijd werden Of door deze geignoreerd Of maar
al te veel uit de hoogte beantwoord. Het woord van den .dilettant", die op theologisch gebied volgens de "mannen van
het vak" het recht van meespreken miste, vond bij de tegenstanders geen ingang. Doch het deed wèl zijn uitwerking op velen
in den lande, wien het door Da Costa's bestrijding duidelijker
werd, wat onder den zoogen. wetenschappelijken arbeid van de
hoofden der toenmaals heerschende richtingen werd van de
belangrijkste Schriftwaarheden, al mochten de door haar gebezigde termen ook menigmaal nbehoudend" klinken.
Gelijk het laatste hoofdstuk toonde, betrof Da Costa's verschil
van gevoelen met Groen van Prinstercr de vraag' : hoe te handelen om tot een herstelde Kerk te geraken? Te dezen opzichte
gingen de gedachten der twee vrienden uiteen, wijl Da Costa,
in tegenstelling met Groen van Prinsterer, zich ten stelligste
verklaarde tegen handhaving der Pormulieren als middèl tot
kerkherstel. Ontegenzeggelijk gaf Da Cos ta hierbij blijk van
zijn hoogschatting der Schrift, als hij oordeelde, dat men den
»vijand" alleen moest tegenstaan met beroep op Gods Woord,
om hem langs dien weg voor de waarheid te winnen en zoodoende onder Gods zegen herstel der Kerk te verkrijgen. Een
zwakke zijde in Da Costa's uiteenzetting van zijn standpunt is
echter niet te miskennen. Het gemis van een zuiver kerkbegrip
deed hem het recht der Kerk op de handhaving harer Formulieren te zeer voorbijzien. Oa Costa was van oordeel consequent
te handelen door als anti-re volu tionair zich te verzetten tegen
den eisch van handhaving der Formulieren, doch ten onrechte;
zijn uitlatingen in zijn contra-revolutionaire periode (zie boven
bI. D6 noot 2 en bI. 68 v.v. ) zijn in dezen meer juist dan toen

hij het anti-revolutionaire standpunt innam. Zijn uitzien naar

266

de ecclesia gloriae doet weldadig aan. De vraag mag evenwel
gesteld, of hem de heerlijke verwachting aangaande de toekomst
der Kerk lliet te veel vrede deed hebben met de tegen woordige
verhoudingen; de abnormale toestand werd voor hem bijna
iets onvermijdelijks, we zouden haast zeggen, iets normaals.
Het valt te betreuren, dat Da Costa, door in de Formulierenkwestie niet met Groen van Prinsterer c.s. mee te gaan, de zaak
zijner vrienden heeft geschaad. Door niet gemeenschappelijk
met hen op te treden verzwakte hij hun actie. Toen Da Costa
openlijk rekenschap gaf van zijn standpunt, wist de "vijand"
voordeel te doen met dit getuigenis. Niettemin moet hulde gebracht aan de vastheid, waarmee Da Cos ta zijn . gevoelen verdedigde. Ook in zijn houding ten aanzien van de Formulierenkwestie
verloochende hij zich niet: wat in zijn oog de rechte weg was
stond hij voor met een stand vastigheid, die van geen wijken wist.
Da Costa heeft den strijd, dien we gadesloegen, niet gezocht
omdat hij dien op zich zelf zoo begeerlijk vond. Lof van menschen
zou hij hebben geoogst, indien hij ha.d kunnen meegaan met de
heerschende richtingen van zijn tijd en als een harer woordvoerders had willen optreden. Doch hij wist zich van God geroepen om mee te werken tot stuiting van den afval en om de
richtingen te bestrijden, die volgens zijn vaste overtuiging het
volk steeds verder van God en Zijn waarheid afbrachten. Bezield
door het "pro Rege" kon hij niet zwijgen, maar moest hij spreken; n tot ridder Gods geslagen", werd hij gedrongen tot den
aanval en tot voortzetting van den strijd. De bewustheid, een
goddelijke roeping te vervullen, gaf hem moed en kracht niet
alleen om voort te gaan met hl'ltgeen hU aan ving, doch om
tevens den smaad en de miskenning te dragen, waarin hij in
zulk een ruime mate heeft gedeeld.

STELLINGEN.

l.

Het contra-revolutionaire standpunt is een miskenning van de
leiding Gods in de historie.
Il.

Da Costa was ten onrechte van oordeel, dat de consequentie
van het anti-revolutionaire standpunt eischt, geen handhaving
van de Formulieren als middel tot kerkherstel te vragen.
IIl.

Da Costa heeft terecht tegen de Groninger School en prof.
Scholten opgemerkt, dat zij, door in hun Christologie Jezus den
Zone Gods te blijven noemen, zich feitelijk aan menschvergoding
schuldig maakten.
IV.
Ofschoon Da Costa een enkele maal door zich minder nau wkeurig uit te drukken tot misverstand aanleiding heeft gegeven,
heeft prof. Hofstede de Groot hem toch ten onrechte beschuldigd
van overhelling tot het patripassianisme.

V.
Met O'il'SNil ,~~ in Genesis 6 : ~ kunnen de Engelen niet zijn
•

':: T

•• :

bedoeld.
VI.

In Zacharia 11 : 7 leze men voor

rN'~G ~~~~)?~,

en in vers 11 voor

iN"'!(C7

,:~W

i??

liever:

fN'::iCl ~:~~ i? liever: iN'::iG ,,:~~~~.
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VII.
In 1 Thess. 4 : 4 behoort achter rrx,euoi; een komma te staan,
worde EÎàÉlIlXC vertaald door "eeren, achting hebben voor, met eerbied behandelen", en behoort wr&'T5-IXI in absoluten zin opgevat te
worden.
VIII.
In 1 TimotheUs 3

6, 7 vertale men àclxf3oÀOi; door lasteraar.
IX.

Prof. Baljon's omschrijving (Grieksch-Theol. Woordenboek op
het N.T., 2e druk, Utrecht, 1908) van de woorden TIIxIlTIXi; ÈÀx,ww
7f'P~i; Éf.LIXI.iTÓII, Joh. 12 : 32, door: "ik zal door mijnen zedelijken
in vloed allen tot mij trekkeu, aller harten voor mij winnen", is
onjuist.

x.
De meening van sommige exegeten, volgens welke Johannes
de Dooper zijn vraag tot Jezus zou hebben gericht met het oog
op zijn di cipelen, vindt geen steu n in het verhaal (Matth. 11: 2
v.v.); de vraag was het gevolg van een twijfel, die in het hart
van Johannes was gerezen.
XI.

Paulus' begeerte, Spanje te bezoeken (Rom. 15 : 24, 28), laat
zich het best verklaren, als men aanneemt, dat in het begin
onzer jaartelling vele Joden in Spanje waren gevestigd.
XII.
In de Dogmatiek behoort niet de locus de Christo, doch de
locus de Deo voorop te gaan.

XIII.

~

Het chiliasme miskent de bedoelingen Gods met Israël.

XIV.
In stricten zin is ér geen collisio officiorum.
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XV.
De noodleugen is nimmer geoorloofd.
XVI.
Het tweede lid van de bewering van Dr. J. Reitsma (Geschienis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden,
2e druk, Gron., 1899, bI. 376) "De organisatie van 1816 wordt
het staatscreatuur van WILLEM I genoemd en daaruit de on wettigheid van de geheele inrichting der • synodale genootschapskerk"
afgeleid. Doch dit bezwaar kan worden uitgewisseld tegen een
feit van gelijke kracht en niet minder autocratisch, nl. den coup
d'état van prins MAURITS, het toenmalige hoofd van den staat,
die dan,rmede den doorslag gaf tot het houden van de Dordtsche
synode", is onjuist.
XVII.
Ten onrechte beweert Dr. H. J. Olthuis (De Doopspraktijk der
Geref. Kerken in Nederland, Utrecht, 1908, bI. 12, noot 3) "Vr.
en antw. 60 van het Kort begrip der Christelijke religie leert
ten onrechte, geheel in strijd met antw. 78 van den Catechismus,
dat het water in den doop wordt veranderd in het bloed van
Christus".
XVIII.
In de groote steden verdient invoering van het .parochiestelsel" aanbeveling.

XIX.
In het algemeen moet een diaconie geen aanspraak maken
op de nalatenschap van hen, aan wie zij barmhartigheid bewees;
dan mag zij evenwel haar aanspraken laten gelden, indien verwanten, die de verzorging op zich hadden kunnen nemen, hun
roeping hebben verwaarloosd.
XX.
Het is verkieselijk dat de predikant rekening houdt met het
.kerkelijk jaar" dan dat hij de .lectio continua" als regel voor
zijn prediking neemt.
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XXI.
Het is niet wenschelijk, dat de ,profetie" weer wordt ingevoerd.

XXII.
Het onderwijs in de Christelijke Religie op Gymnasia, H. B.
Scholen en Kweekscholen dient zich in karakter van het catechetisch onderwijs te onderscheiden.
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Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op
Op

bI.
bI.
bI.
bI.
bI.
bI.
bI.

8 nt 1, r.7 v. o. staat: bemoedigden; lees: bevredigden.
16 nt 3, r. 2 staat: onder; lees: ouder dan.
2b r. 20 v. b. staat: Juicht; lees: Juich.
37 r . 16 v. b. staat: Is; lees: In.
70 r. 7 v. o. staat: van; lees: men.
0 r. 18 v. b. staat: Alassé; lees: Massé.
96 r. 2 v. o. en 98 r. 11 v. b. staat : Waarheid en
Liefde; lees: Waa1'7~eid in Liefde.
bI. 96 r. 1 v. o. staat: W. en L.; lees: W. in L.
bI. 125 r. 10 v. b. staat: deze; lees: dit.
bI. 127 r. 12 v. o. staat: kerkvader; lees: kerkvaders.
bI. 129 nt 3 staat: bI. 10; lees: bI. 110.
bI. 206 nt 1 staat: bI. 202; lees: bI. 200.
bI. 235 r. 4 v. o. vallen de ( ) weg.

