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VOORREDEN.
Dhwljl genoegzaam alles ^ wat anders , in een&

Voorreden^ aan den Lezer pleegt gezegd te worden
.^

wijdloopiger in de Inleiding behandeld is^ zou mis^

fchien alle Voorbericht ^ als overtollige kunnen worden

aangemerkt; daar zijn echter d^ie zaken ^ omtrent

welken ik ^ met weinige ^ aan den Lezer opheldering

yerfchuldigd hen.

Vooreerst: Niemand zie deze mijne onderneming^

om eene Algemeene Kerkelijke Gefchiedenis der

Christenen te befchrijven , als overtollig aan^ ntZ

den arbeid van mosiieim , in onze taal^ met de aan»

merkingen van maclaine, uitgegeven^ Hoe verre ik

ook van die verwaande laatdunkendheid verwijderd,

hen e dat ik mij zelven met dezen waarlijk grooten

Man zou willen gelijk flellen^ vertrouw ik echter^

dat een opmerkzaam Lezer , behahen eene geheel

andere wijze van voordragt ^ die zijnen leeslust zal

gaande houden ^ hier nog verfcheihn bl, zonde «?-»

den zal ofUmoeten , welke laater beoefeningen van

* S ^^>



VI VOORREDEN.
dii belangrijk onderwerp ontdekt, en aan de hand

ne^even hebben.

Ten tweeden : Wanneer men , daar toe gelegen^

held hebbende, de breedvoerige Kerkelijke Gefchle-

denls vun j. m. schröck met dit mijn werk yerge-

lljkt\ zal men , bijzonder in de Inleiding , de- breed-

voerigheid uitgezonderd , zoo vele overeen/lemming

ontdekken, dat men bijna zou genegen zijn, om te

geloven, mijn gcfchrljf zij flechts eene verkorting

van des geleerden Mans arbeid. Ik zon. mogen ge-

loven , eenige aanfpraak op de erkentenis van het

Ncderlandsch publiek te hebben, al had ik niet

meer gedaan , dan een goed ulttrekzel uit dat door-

wrocht werk te lever<en ^ ondertusfchen had ik reeds

voor 17^7 •>
^^^''^ ^^ ^^ Kerkelijke Gefchledenisfen

wet mijne Toehoorers op de Utrechtfche Hoogefelwol

behandelde, de hoofdfchetze van deze Inleiding en

'van deze geheele Kerkelijke Gefchledenis , op dezelf-

'de wijze , ontworpen , als ik ze nu in druk uitgeve

,

'wanneer mij het werk van den Heer schröck nog

filet bekend, noch onder de 00gen gekomen was. En,

hij nader vergelijking, zal men dra ontwaar wor-

den, dat ik mijnen eigen weg bewandel^ sn zonder

den arbeid van dezen en andere nieuwe Kerkge^

fchiedfchrijvers gering te achten , zoo veel mogelijk ^

uit de bronnen zelve geput hebbe.

Eindelijk, moet ik, in de derde plaats, eene he-

den-



Voorreden. vu

«lenking wegnemen, over de wïjdloopigheid van dezs.

mijne onderneming, mosheim heeft, in het eer[Ie..

Deel zijner Kerkgefchiedenis , een tijdsverloop van

drie eeuwen vervat ; in dit mijn Eer[Ie Deel ,

breng ik mijn gefchiedverhaal niet verder dan tot

het einde der eer[te eeuw , hoe uitge[irekt zal dit

werk dan worden, daar dat van mosheim reeds ift

X Deelen begrepen is? Opdat niet iemand zich

hier door late affchrikken, verzoek ik het volgende

op te merken. Ik oordeelde, eenigzins , breedvoeri-

ger te moeten zijn, in het verhaal van de Gefchie-

denis van jesus christus, den grooten Stichter der

Christelijke Kerk , en van zijne Apostelen , als waar

door wij ons van het Christendom zuivere en echt&

denkbeelden hunnen maken, en te heter in [iaat

zijn, de afwijkingen en veranderU^gen , in volgende

tijden in het Christendom gebracht, na te gaan,

het welk van zeer veel dienst moet zijn, in het

heöordeelen , wat eigenlijk Christendom is; welke

juiste kennis zo vol/irekt nodig is, om de verdeeld-

heden der Christenen onderling te verminderen , e?t

de aanvallen van het Ongeloof, die hunne [ierkte

meestal ontkenen uit de verwarring van het Chris'

tendom met de bijzaaken , die niet tot deszelfs we-

zen behooren, alle kracht te benemen. In de he-

fchrijving der Gefchiedenis van de volgende eeuwen

zal ik korter kunnen wezen, zoo dat ik denke, het

' 4 g^'^n-



viir V O O Pv R E D E N.

gantfche werk in tien of ten hoogften twaalf Deeïen

te zullen voltoojen.

De uitgave van dit eerfle Deel gefchïedt laater ,

dan men zich had voorgefield^ waar van de reden

in de omfiandigheden des tijds te zoeken is; voort-

aan zal men zich bevlijtigen, twee Deelen in een

Jaar te leveren.

Ik zoude mij voorts aan ondanUhaarheld fchij'

fien fchuldig te maken, indien ik van mijne Land-

genooten niet verwachtte , dat zij dezen mijnen ar-

heid, met dezelfde verfchoonende genegenheid , zullen

lontvangen , welke mijne fchriften tot hier toe van

hun genoten hebben l Van mijne zijde zal ik allen

ijver aanwenden, om klaar, naar waarheid, e?! on'

'partijdig, te fchrijven, opdat elk en een iegelijk^

zonder aanpoot, leze, en erkenne , dat IVaarheii

mijn hoogflel doel zij.

I N'
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INLEIDING.

JL/aai'ik ondememe, eene /ilgemeene Kerkelijke Ge- Inhoud

fchiedenis der Christenen , na zoo vele andere uitmun-
^^^'^

•' gemecne
tcnde Schrijvers , te boek te (tellen, zal ik voor alle din- inleiding,

gen aan mijne Landgenoten , voor welken ik dezen ar-

beid bijzonder fchikken zal, moeten verklaren:

I. AVat zij door Algemeene Kerkelijke Gefchiede-

tv's der Christenen te verftaan, en wat zij dus, irt

dit Werk , van mij te wachten hebben.

II. Vervolgends zal ik hun de nuttigheid van eenê

zoodanige gefchiedenis voorftellen.

JE, In de derde plaats , de verëischten ontvouwen
^

die tot eene goede Kerkelijke Gefchiedenis der Cliriste»

nen behooi'en.

W. In de vierde plaats zal ik verflag doen van dé

bronnen en hulpmiddelen , welke wij hebben , en ge«

bruiken kunnen , tot de rechte kennis van deze go»

Ichiedcnis.

V. Eindelijk, zal ik mijnen Lezeren berichten moeten

van de orde en fchikklng , welke ik , in het ver*

halen van deze gefchiedenisfen , mij zelve voorgefielcj

lieb te volgen , als ook van de wijze , op welke ik

tlaarömtrent zal vcrkeeren.

Zie daar de onderwerpen , welke den Inhoud deze^

INLEIDING zullen uitmaken.



II INLEIDING.
\¥nt wij I. Ilv noem dit Werk , cene Algemecue Kerkelijke

door de Q^Mijgdenis der Christenen. — Men noemt, in den
Kerk ver-

Haan. ftijl <-1cr Christen Schrijvers, de mcnfchcn, die zich

te famen verëcnigcn, tot ccnen gemeenrchappelijken

eeredienst van God, doorgaands de Kerk (*)— Dus

is dan eene Kerkelijke Gefchicdenis , ecnc befchrijving

én verhaal van de onderfcheidene lotgevallen , het zij

voor- of nadcelige , welke de mcnrchcn , met betrek-

king tot den Godsdienst , hebben ondergaan , van al-

les , wat zij in het werk gefield , of geleden hebben

,

opzichtelijk de belangen van den Godsdienst.

Onder- Hier door onderfcheidt zich de Kerkelijke Gefchie-

fcheidder
j^gj^jg van de Burgerlijke^ of Wereld -Gefchiedenis,.

Keikclll-
Z, r- ^ T ,1

ke van de v^Telkc ons een verflag geelt van de werkzaamheden en

Burgcrlij- lotgevallen der menfchen , voor zoo ver zij in Burger-

reld- Ge- maatfchappijën verëenïgd zijn , als ook van de Letter-

Ichiede- kundige Gefchicdenis, en de Gefchicdenis der fFijS'

^"**
begeerte^ wellcc zich bepaalt tot liet gcm de men-

fchen hebben verricht , ter uitbreiding van hunne

kundigheden , en ter beoefening van Wijsbegeerte en

Geleerdheid. Vol-

( ) Dit woord Kerk is ooifpronglijk hetzelfde met het

Griekfche Woord zv^iotxoy (^kijriakon') het geen aan den

Heere toebehoort^ of .nan God gewijd is; het wordt ook

gebruikt van die gebouwen , in welke de menfchen famen-

komen, om nan de Godheid hunnen gezamenlijken eere-

dienst ontedi'agen ; op dezelfde wijze is ons Woord Dom ,

voor eenc hoofdkerk
^
of hoofdgebouw, aan den Godsdienst

gewijd , hetzelfde met het Lntijnfehe Dominicum ( Tetii-

plum, ) Zie de Biblioth. Brem. CV. Il, pag. ;232. Cl. IIL



INLEIDING* III

Volgends het gebruik des woords Kerk^ wordt het-

zelve nader bepaald , tot die mcnfchen , welke zich ver-

ëenigen tot den Godsdienst, nan den ééiien waaren

God te bewijzen , in tegenftelling van ziilkeii , die

,

of door Ongeloof twonverfchiUigheid ^èitxi Godsdienst

gering achten , of door Bijgeloof^ hunnen eeredienst

aan andere voorwerpen, dan aan den waaren God,

bewijzen en toebrengen. Dit onderfcheid tusfchen de

menfchen is , volgends de oude gedenkftukken des Bij-

bels, zoo oud, als het bclban van het menschdom

zelve. Reeds vroeg , na de Schepping van den eerften

mensch , vervielen deszelfs nakomelingen uit kaïn ,

tot eene Ongodsdienlligheid, welke een zoo hooggaand

en algemeen verdi.'rf van zeden na zich fleepte , dat eeiï

zondvloed nodig was, om het hemeltergend kwaad

uit te delgen. Na den vloed, verviel het Menschdom

tot het ander uiterflc van Bijgeloof^ en den dienst van

Afgoden , waar van wij , in den Torenbouw van ba.«

BEL , reeds een v^oorbeeld hebben, en welk Bijgeloof^

na de verftroojing van het menschdom , de kennis

van den éénen waaren God geheel verdrongen zou

hebben , indien niet de Voorzienigheid den Aardsva-

der ABRAHAiM hadt afgczonderd , om door hem, eii

onder zijne nakomelingen , de kennis en dienst van

den éénen waaren God te bewaren en te onder-

houden.

Dit onderfcheid in het oog houdende , ondeifcheidt De Kerk-

zich de Kerkelijke Cefchiedenis van de Gefchicdenis S'^''^'^'^"

,.,-,... "
,, ^ , ,. o tlenis on-

ot belchnjvmg van alle Godsdienften en Godsdien- derCchei-

ftige plegtigheden en inrichtingen , die men , onder ^?" ^'-"'^

de menfchen , oudtijds of Iiedendaagsch , heeft inge- aife Gods.

A 2 Voerd dicniten.



IV INLEIDING-
voerd en waargenomen. (*) De Kerkgefchledenh

^

nnamlijk, bepaalt zich alleenlijk tot die menfchen,-

welke den écnen waaren God belijden en dienen,

hun geloof, godsdienst, en zeden richtende, niet al-*

!een naar de vooifchriftcn der menscblijke Rede, maar

bijzonder naar den inhoud der Openbaringen , door

God , van tijd tot tijd , aan het Menschdom , tot on-»

derwijs gefchonken, en in die verzameling van Boe-

ken veivat, welke de Jooden en Christenen als God-

lijk eerbiedigen^

Verdeeld : Van abraham af, bijzonder zedert moses,- de

Kerlfce-
'^^''^^S^ver des Hebreeuwfchen Volks , door Godlijk

fchiede- gezag, den vStaat en Godsdienst van dat volk regel-

nlsdesO.
jjg bleef deze dienst van den eenigen waaren God

en des ^

N» T. be}7aald tot de nakomelingen van den gemelden Aards-

vader, uit zijnen Kleinzoon jaxob of isracl; Dit

Volk alleen mogt zich beroemen op eene Godlijke

Openbaring , die aan hetzelve den éénen waaren

God bekend maakte; alle de overige volken der we-

reld , in onze Heilige Boeken Heidenen genoemd

,

misten dit onlchatbaar voorrecht, tot dat je sus Chris-

tus in de wereld veifcheen, en den Godsdienst zij-

nen volkomen luister fchonk , wanneer de fcheidsmuur

tusfchen het Joodfche volk en de Heidenen gefloopt,

en

(*) Men heeft vele en vooftreflijke werken, wnnr ia

dit algemeen onderwerp meer breedvoerig of beknopter

wordt behandeld. Bij onze Nederlanders zijn de werken

van MOBACii en iiurjd bekend. In ccn kort beftek

vindt men veel bijeengebracht in alex, ros , ""sJVereldü

Godsdicnjïen.



INLEIDING. V

en de kennis van den ecnigcn waaren God aan alle

volken zonder onderfcheid bekend gemaakt werdt —
wordende zij, die deze leere aannemen, naar je sus

CHRISTUS , Christenen geheten — Op deze wijze

verdeelt zich de Kerkgefchiedenis in tu'ee Hoofddee-

len , van welke het eerfle de Gcfchiedenis van den

waaren Godsdienst, voor christus, of onder het

Qude Testament , het andere de Gefchiedenis der

Christen - Kerk , onder het Niewse Testament ^ (*)

in zich bevat.

De Kerk -Gcfchiedenis des Ouden Testaments be- De Kerk

fchrijft ons de loti^evallen van den waaren Godsdienst, 9'^^'^'^'^"'

f denis des
bewaard bij de nakomehngcn van seth , tot aan den o. T.

Zondvloed, en, vervolgends in het nageflacht van abra-

ham , tot op CHRISTUS. — Deze is geheel vennengd

met de BurgerUjke Gcfchiedenis van dtza lieden,

omdat de Aardsvaders onüfhanglijkc hoofden vati

Imnne huisgezinnen , en dus Stamvorften , waren , ge-

lijk de Emirs der Arabieren nog heden zijn, als

ook , omdat bij het Israëlitisch Volk ccne Godsre^

gering , volgens moses Wetten en Staatsregeling,

plaats hadt , waar door de belangen van den Staat

en de Kerk nooit bij dat Volk van één gefcheiden

konden worden. — Deze gefchiedenis moet , gi'ootcn-

deels , uit de Bijbelboeken des O. T. worden opge-

maakt,

(*) I\Ien weet dat deze benaming Oud en N/ew^ Tes-

tament in gebruik is, om het onderfcheid vnn Gods hr.n-

dehvijze en beflutir met zijne Kerk., voor en na christus,

t2 kennen te geven; dit verdient anngemerkt te woniens

ppdat uieujand aanleiding neme tot zouteloos fpotten,

4z



VI INLEIDING.
maakt, nlzoo ons andere berichten uit de o'udfte tij-

den ontbreken, zoo ver naamlijk deze Boeken ftrek-

ken — Doch 5 van nehemia en de laatfte Profeeten

des Joodfqhen Volks tot op Christus , moeten ande-

re befcheiden onze leidslieden zijn, welke wij dan ook

voornaamlijk hebben, in het ecrfie Boek der Mak-

habcèn , het welk wij onder de zogenoemde jJpokrij-*

fe Boeken lezen ," en 'm den Joodfchen Gefchiedfchrlj-i

ver josEFus. (*)

De Kerk- De Kerhgefchiedenh des N. T. is eene Kerkgc-

gefchie-^ fchiedenis der Christenen: deze verhaalt ons den toe-

N. T. of ft^i^d en lotgevtüleu van den geöpenbaarden Godsdienst

der Chris- onder de Christenen , en haren aanvang nemende

•
' van jESus geboorte, fh'ekt zij zich uit tot aan onze

tijden , bevattende een Tijdperk van achttien Eeuwen.

Een ruim Veld zeker ! Te meer , omdat de Kerk nu

niet meer tot één volk behoort, maar, onder alle vol-

ken ,
genoegzaam door de geheelc wereld is uitgebreid.

Het is waar, volgends de oorfpronglijlo; inrichting

en bedoeling van jesus, zou deze Kerkgcfchiedenis

niets meer te doen fchijncn te hebben , met de Burger-

lijke Gcfcliiedenis , alzoo zijn Koningrijk niet van de-^

ze wereld , maar het Rijk van God , het Rijk des

He,

(^*) Vnn dezen Gefcliiedrchrijver is eene nieuwe Ne-

derduitfche Vertaling bezorgd door Aen Eerw. martinet.

HUMFREY PRmEAUx heeft de Gefchiedenis van het tusfchen-

tijdvak tusfchen nühemia en Christus opzetlijk bchnndeld,

in zijn werk : Het O. en N. Testament aan'êmgejchakcM

(if Gefchiedenis der Jooden. In het Latijn hebben vyij de

Kerkgcfchiedenisfen van büddeus en venema enz
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Hemels, het Rijk der Waarlieid en der Deugd is.

Gtlijk dan ook de Christen Godsdienst is aangeno-

men onder volivcn, die geheel verfcliillcude Rege-

ringsvormen , burgerlijke inrichtingt^n , zeden en wetten ,

hebben.— Doch, toen het ChristciKlom zich verfpreid-

de, wekte het dra de aandacht der Burger -Regerin-

gen; ook is het niet heel lang bij zijne zuivere en

oorfpronglijke inrichting gebleven, en de wederzijd-

fche invloed van den Kerk op den Staat , gelijk

van den Staat op de Kerk, is fpoedig, en vervol-

gends door alle Eeuwen , zoo groot geweest , dat de

Kerkelijke Gefchiedfchrijver niet voorbijkan , om
ook de Burgerlijke Gefchiedenis aan te roeren , zoo

dat deze beiden hier hand aan hand dienen te gaan. —
Nog meer, de menschlljke geest, fteeds werkzaam,

heeft zicli uitgeput , om de eenvouwigc lecringen van

JESUS en zijne Apostelen meer en meer te ontwikkc'

len , en zich leerftelzels te vormen ; het welk tot tv\ns-

ten, en verdeeldheden, aanleiding gaf, welke fpoedig

fcheuringen voortbrachten, en, door het bijkomen

van meer andere ooi'zaken , onderfcheiden gezindheden

en aanhangen onder de Christenen daarftclden ; fom-

niigen van welken, vroeger of laater, weder te niet

zijn gegaan , terwijl anderen , nog tot in onze tijden ,

het Christendom verdeeld houden — Al heel VTOcg

mengde zich de dwaling onder de waarheid , en zij

,

welke men van de dwaling , met recht of onrecht , bc-

fchuldigde , werden met den hatelijken naam van Keu
ter gebrandmerkt, en van die (^Jiristencn, wcllcc zich

Rechtzimiigen ( Orthodoxen ) noemden , uit hunne

gemeenfciiap geweerd.

-'/4 IHer



vm INLEIDING.
Is alge- Hier uit heldert zich van zelve het onderfcheid op

^'^T d
^^s^c^^"^" ^^"^ algemeene of eene bijzondere Kerkge-

fcliiedcnis der Christenen. De eerfle flrekt zich uit

tot nlles, wat de Christen -Kerk betreft, terwijl de

laatstgenoemde zich alleenlijk tot eenig bijzonder ge-

deelte bepaalt. ~ Het zij iemand onderneemt de bij-

zondere gefchiedenis te befchrijven van eenig tijdperk.

Zoo heeft MOSHEiiM, in afzonderiijke werken, de

Kerkgefchiedenis der eerlle Eeuw na Christus, en

den ftaat en lotgevallen van het Christendom voor

Keizer konstantyn den Crooten , befclireven; dus

VAN EiNEM, en ypEY de Kerkgefchiedenis van de

XVJH Eeuw. — Het zij, dat de Kerkgefchiedenis

Van écn bijzonder volk, dat is, de lotgevallen van

ïiet Christendom onder het zelve , afzonderlijk behan-

deld wordt, gelijk de bovengenoemde mosheim die

der Tartaarfche volken afzonderlijk heeft behandeld , en

men dus ook de Kerkelijke Gefchiedenis van ons Va-

derland afzonderlijk zou kunnen behandelen. — Het

zij, dat de Gefchiedenis der Ketteren, of ook van

eenigcn aanhang of gezindte, de Hof oplevert aan den

Gefchiedfchrijver, zoo als wij van vossii\s hebben

eene gefchiedenis der Pelagianen enz. — De Gefchie-

denis der Refortnatie of Kerkhervorming in Europa

heeft ook aan vele wel befneden pennen afzonderlijk

werk verfchaft — Ook zijn de Gefchiedenisfen der

Lecrliaren van de Kerk , en der Martelaren of bloed-

getuigen , die , bij de vervolgingen , ter dood zijn ge-

bracht , en hunne belijdenis met hun bloed bevestigd

hebben, afzonderlijk van velen te boek geflagen. —
Eindelijk hebben fommigen de lotgevallen van de lee-

re.
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re, en het famenflrcl der leere, naargefpoord , gelijk

PRIESTLEY, in zijne Historie van het verderf des

Christendoms , en onlangs ypey , in zijne Letterkun-

dige Geschiedenis der Sijstematifche Godgeleerdheid,

KiNo heeft de gefchiedenis van de geloofsbelijdenis,

die men gemeenlijk het Sijmbolum of de leuze der

Apostelen noemt, opzetlijk in gefchrift vervat; wij

hebben ook Gefchiedenisfen van bijzondere ConciU'ètt

of Kerkvergaderingen, gelijk van dat van Nicea —-

Doch, ons bcftek verbiedt ons allen op te tellen.

De Algemeene Kerhgefchiedenis der Christenen ^ Wat de

gelijk wij reeds begonnen te zeggen , vat dit alles
^^^j^^J^J,

hoofdzaaklijk famen, en fchetst ons een tafereel van ii,i;e Ge-

alles, wat de Christenen en het Christendom betreft, ^"r^^!^'^^^','
nis in zich

de ftichting, opkomst, en voortgang van dezen zoo vervat.

weldadigen Godsdienst , de hinderpalen , met welken

dezelve heeft moeten k.impen, de vervolgingen, die

zij heeft geduld; zij bevat eene befchrijving van de

Leere der Kerk , en wat tot derzelver ontwikkeling

is verricht en ondernomen; de verfchillende gevoelens

en meningen , die van tijd tot tijd zich hebben voor-

gedaan , en de twisten en fcheuringen , die zij heb-

ben te Avege gebracht — Zij befchrijft verders de iiit-

muntendfte Leeraars en doorluchtigfle Mannen, die

zich bij de Kerk verdicnftelijk hebben gemaakt, in

derzelver karakter en verrichtingen^ en eindelijk ver-

geet zij ook niet de betrelddng te melden, in welke

de Kerk van tijd tot tijd geftaan heeft, met de Bm-
gerlijke en Wereldlijke Regeringen enz. Dit alles, en

wat meer hier toe behoort, zal de Lezer in dit

Werk , het welk ik daarom Algemeem Kerkelijke

A 5 Ge.
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Gefchiedenis der Christenen noem , kunnen ver*

wachten.

Voortref- U. In de tweede plaats, zal het niet onvoegzaam

der Kor- ^^^^ indien ik, in deze Inleiding, voor dat ik ter

kaïijk? zake zelve kome, de voortreflijkhcid , nuttigheid, en
Crcfchie-

belansTiikheid der beoefening van de Kerkgefchiede-
deins. ^ ^ • =" o

nisfen , eenigzins breeder , aanwijze.

De Kerkelijke Gefchiedenis heeft , voor alle dingen ,

met alle vvaare en echte Gelchiedenis gemeen, dat

zij, gelijk CICERO zich uitdrukt, (*)„ eene getuige

„ der tijden, het licht der ^vaarheid, het leven des

„ geheugens, de leidsvrouw des levens, en de bo-»

„ dinne der oudheid is." Redenen , waarom de Ge-

fchiedkunde, de kennis van de lotgevallen van het

menschdom , ten allen tijde , met reclit , voor allerbe-

langrijkst is gehouden, waardig, dat vernuften, die

boven het gemeen wilden uitmunten, zich daar me-?

de bezig hielden. — Maar, de Kerkelijke Gefchiede-

nis heeft nog bovendien hare bijzondere belangrijk»

keid , omdat zij den Godsdienst voornaamlijk tot

haar vooi'werp heeft;. liet is waar, daar is 'er niet

weinigen , die geringe gedachten van haar voeden

,

en haar op cenen lagen prijs flellen. Indien men

nan dezen geloof zal geven , is de Kerkgefchiedenis

enkel een toonecl van de mensclilijke zwakheid en boos-

heid , waar op menfchenlist en priesterbedrog de

hoofdrollen fpelen, die vervuld zijn met twisten ea

fchelden, en eindigen in krijg, bloed, en moord.

Maar , dezen hebben niet belioorlijk onderfchcideii,

(*) i)5 Orai. II. 9.
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De Godsdienst, de weldadige Godsdienst, die enkel

goed IHchtede onder de menlchen, en, waar hij in

zijne edele ecnvouvvigheid betracht wordt , zachtmoe-

digheid en liefde , tevens met waare wijsheid , en

volmaking van verliand en hart, tot zijn gevolg hadt,

deze Godsdienst kon de fchuld niet hebben aan deze

rampzalige gcbeurenisfen. De menschlijke driften en

hartstochten, de menschlijke begeerten, onverftand,

en boosheid , in het belangrijkfte onderwerp , den

Godsdienst, alleiflerkst werkende, deze zijn de waa-

re bronnen van alle de onheilen , die zij , den Godsdienst

ten voorwendzel gebruikende, onder het menschdom

hebben aangericht.

De Kerkelijke Gcfchiedenis leert ons dit gewigtig

ondcrfchcid opmerken. Zij vertoont ons , hoe de

Godsdienst der Christenen zuiver en weldadig in zij-

ne beginzclen en bedoeling, in de daad, niet alleen

zich zelven altijd gelijk is gebleven, maar, hoe hij,

fchoon geftadig moetende worftelcn, zoo met open-

baare vijanden als valfche vrienden , hoe dikwijls ook

bijna geheel onderdrukt of misvomid , nogthans tot

den tcgenwoordigen tijd zich heeft gehandhaafd. De-

ze gcfchiedenis vertoont ons den kamp der deugd

met de ondeugd, waarbij de eerde flaande blijft niet

alleen , maar van tijd tot tijd hare krachten hernieuwt

,

en voortgangen maakt tot meer volmaaktheid van hare

verëerers en betrachters. „Met één woord: (*) de-

„ ze Gefchiedenis is de Gefchiedenis van eene hoc-

« ger,

(*) ScHROECKH Chrhtlkhc Kirchcngefchichte I. Th.

S. 53, 54-
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„ gcr, meer dan menfchelijke magt, welke de Wereld

9, door goedheid bedwongen , zacht geregeerd , en

,, zoo lang men haar alleen liet handelen, gelukidg

„ gemaakt heeft; doch welker aanzien, naar der men^

5, fchen verfchiilende vatbaarheden en neigingen , de

„ verbazendfte , en dikwijls zeer treurige veranderin-

^, gen gedicht heeft."

Is het belangrijk , in de wonderen der natuurlijke

Wereld, de voetllappen des algoeden en alwijzeii

Scheppers na te gaan en te bewonderen , en zou het

ook niet belangrijk wezen , de blijken van diezelfde

Godlljke wijsheid en goedlieid op te zamelen , welke

zich geöpenbaai'd hebben , in het vestigen , bewaren,

en uitbreiden van den Godsdienst, tot hcii van het

Menschdom, en verheerlijking van het Opperwezen,

zoo als de Kerkelijke Gefchiedenis ons dezelve ontvouwt

en ten toon fpreidt?

Nuttig- Gelijk de beoefening der Kerkelijke Gefchiedenis dus
held der

belangrijk en voortreflijk is , zoo heeft zij ook hare

fchiede- uitgebreide nuttigheid. — Hier leert hij , die het

nis in het menschlijk hait wil beftudecren , hoe arglistig het zel-

ve is , maar tevens , hoe gemaklijk te misleiden en te

vervoeren ! Elk , wie hij zij , kan , uit de beoefening

dezer Gefchiedenisfen de nuttigde en heilzaamde les-;

fen van wijsheid en voorzichtigheid voor zich opzame-

Icn. De onmatige ijver en ligtvaardighcid , met derzelver

nadcelige gevolgen , waar van wij hier zoo vele voor-

beelden ontmoeten, zal ons behoedzaamheid leeren»

en de misflagen , tot welke zelfs mannen van uitde-

kcnde verdienden en bekwaamheden vciTallen zijn,

zullen ons toonen , wat wij te vennijden , waar voov<

wij
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wij ons te wachten liebbcn. Wi] zullen leeren , wntir-'

we driften, verkeerde ijver, huichelachtige geveinsd-

beid, de menfchcn hebben kunnen brengen. Doch,

aan den jinderen kant, zullen deugdzame voorbeelden

en heilzaam te werk gefielde maatregels ons ten weg-

wijzers dienen, en tot voorlichting ftrekken kunnen , op

het pad, het welk wij te bewandelen hebben. —

—

Menigmalen verwonderen wij ons over de buitenfpo-

righeden van den menschlijken geest, in het aankle-

ven en voorflaan van gevoelens omtrent den Gods-

dienst , welke met het gezond menfchenverftand en

den duidelijldlen zin der Heilige Schrift, op geener-

leië wijze vereffend kunnen worden. — Wij ontzet-

ten ons over deze of gene gebeurenisfen , die den

Godsdienst fchijnen te dreigen; maar, onze venvon-

dering en vreeze bedaart , wanneer wij uit de Kerke-

lijke Gefchiedenisfen leeren , dat 'er , ook in dit op-

zicht , niets nieuws is onder de zon, en dat de algoe-

de Voorzienigheid, in de meest gevaarlijke en zorg-»

lijke omftandigheden , voor de belangen van den Gods-

dienst gewaakt, en dien weder tot zijnen luister op-

gevoerd heeft. —
Eindelijk, in de Kerkelijke Gefchiedenis vinden wij

den oorfprong en aanleidende oorzaken tot den te-

genwoordigen tocftand van de Christelijke Kerk. —
De ééne omwenteling heeft hier telkens met de ande-

re, geduurende achttien Eeuwen, zeker verband; al-

les maakt hier een geheel uit, zelfs fchoon het ver-

haal der gebeurenisfen uit het ééne werelddeel in het

ander overgaat. Wien het te doen is, om uit de

Gefchiedenis niet alleen geleerd , maar ook wijs , te

WOI"
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worden , voor dien is het een heerlijk gezicht , wan-

neer hij , in de bijzondere tijdvakken , op de ont-

wikkelingen van den menschlijken geest mag letten^

hoe deze zich, met betrekking tot zijne gcvvigtigde

belangen , door de krachtigftc pogingen en — mislla-

gen tevens — gevormd heeft. Nergens kan men de

vorderingen van den menschlijken geest , met alle ag-

teruitgaan en afdwalingen , zoo duidelijk aanwij-

zen, als hier; nergens beter de ondeifcheiden kleu-

ren nagaan, welke hij van de luchtftrcek, van den

bijzondcren tocftand , onder welken hij zich onuvikke*

len- moest , en andere uitwendige omftandigheden ,

heeft aangenomen» Waar hebben de veifchillende fcha-

keringen en vemiengingen van dwaling en ondeugd,

de menigvuldige proeven van den beurtelingfchen in-

vloed van verfcand en hart , zich ooit duidelijker ver-

toond, djiii in de Ccfchicdenis der Christelijke Kerk?

De ovcivloed van befcheiden laat hier toe, dat men

alles, zelfs inhet allerbijzonderst, kan naarfporen, en

juist hier uit ontftaat het zekerst onderwijs.

Nuttig- "Wanneer wij jn bijzonderheden willen komen , zul-

heid de-
jgj^ YYij ons zelven , zonder vele moeite , kunnen over-

zcr CrC-

fchicde- tuigen , dat geene Gefchiedenis voor allcricië foorten

nis vöor van Menfchen , beide ten aanzien van veiftand en
enC "is-^^^

^^^ ^^1^ nuttigheden oplevert, als even de Kerk-

gcfchiedenis der Christenen.

• Voor den Christen dient zij, om hem meer en meer

van de waarheid van zijnen Godsdienst te overtuigen

en te ' verzekeren. Uit haar leert hij, dat, het geen

het ongeloof en de fpotzucht geern zou doen gelo-

Ven 3 zijn Godsdienst geen Menfchenbedrog noch Pa-

pen-
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jjeiilist zij; dat, gelijk deszelfs oorfprong van den

Hemel, dus ook zijne voortplanting door waai-e He-

meUche wonderen bevorderd, en zijn belioud onder

alle de aan\'allcn van het Ongeloof , en de ondermij-

ningen van Bijgeloof en Dweepzucht , aan het ver-

mogen der onzichtbare hand, die alles beftuurt, te

danken is.

Hoe rijst zijn eerbied voor den Godsdienst , zijne

Godzaligheid , wamieer hij deze handelwijze eener

goede en wijze Voorzienigheid in de lotgevallen der

Kerk opmerkt. — De verbazende omwentelingen der

Kerk , die zoo dikmaal uit kleine beginzelen , en naar

het oogfchijn nietige oorzaken , herkomflig waren , lee-

ren den Christen , met nut en voordeel gedenken aan

die geduchte , maar tevens opbeurende , waarheid : di

Heere regeert ! Dan vertoont zich de Kerk , de belij»

ders van den Godsdienst, aan ons, in de Apostoüfche

Eeuw, eenvouwig en onbevlekt; dan fchuilt zij, als

in de kloven der fteenrotzen ; dan weder is zij, als

eene ftad , op eencn berg gelegen ; dan met de kroon

van het Martelaarfchap veifierd ; dan grooter in uiter-

lijk vermogen , hoe wel geringer in deugden. En al-

tijd en overal , fpooren der Godlijke Foorzienigheid

!

PAULUS heeft reeds gefchreven:(EFEZ.III. lo.) „dat

5, nu de veehaildige wijsheid van God aan de over-

„ heden en gezaghebbers in het Hemelsch [Koning-

„ rijk,] door middel van de [thans gedichte] gemeen-

„ te, bekend was geworden enz."

Door de kennis der Kerkelijke Gefchiedenis kent de

Christen het gewigtig onderfcheid tusfchen waare

Godsvrucht en Bijgeloof of Dweperij , terwijl hij, te

ge.
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gelijker tijd, uit haar wapens ontleent tegen het On-^

geloof \M\ onze later tijden. ~ Uit haar kan hij be-

öordeclen , of en in welke bijzonderheden de toeftand -

van het Christendom , in ónze tijden , in wezenlijke

volmaking, toe- of afgenomen heeft, — Bij haar

leert de Christen zijne rechten^ wanneer hij' in den

oudften Kerktoelland ziet , hoe de Leeraars en op-

zieners den Godsdienst, met eenen zuiveren ijver,

door leeren en ondeiwijzen , hebben voortgeplant,

hoe zij door vermaningen , befh'affingen , en eigen

voorbeeld, de ondeugd tegengegaan, tot de deugd

opgewekt, maar geene hcerfchappij of geweld over

het geweten zich aangematigd hebben. -^ Hier, deri

oorfprong en waare gefteldhcid van de ondeifcheiden

gezindheden onder de Christenen naarfpoorende j leert

hij de waare verdraagzaamheid oefenen , en dien zagt-

moedigen geest zich eigen maken, welken jesus , in

zijn geheele gedrag, zoo volhccrlijk openbaarde, en

die het waare fieraad van den Christen is. Hij leert^

door de ondeivinding der eeuwen , welke nadeelen^

verbittering, onrusten geflicht zijn, door harde be-

iiandeling van zulken, die dwaalden, terwijl hij te-

vens , doof het nagaan der dwalingen , te meer in de

waarheid bevestigd wordt. — Emdelijk, in dclvcrke-

lijkc Gefchiedenisfen, ontdekt de Christen den oor-

^fprong van de gewoonten en plcgtiglicdcn , wcllce on-

der de Christenen in' gebruik zijn , waai' door hij ook

in flaat gefield wordt, om te beoordeelen, wcll;en

prijs hij op elke derzclven (lellen moetc.

Bijzon- Protefiantfchc Christenen, in het bijzonder, kun-

d^P^rote-*^^
de Kcrkgcfchiedenis niet ontbeeren. Geduurig

ftantcn. ^ . her-»
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herhalen de Roomschgezinden , dat de Proteflanten

eene nieuwe gezindte zijn , onophoudelijk vernieuwen

zij de vraag: waar was uwe Kerk voor lutiier en

KALVYN ? De Kerk'-Ujke Gefchiedenis toont de onge^

grondheid dezer befchuldiging, en de ongerijmdheid

dezer vraag. Is deze eene nieuwe gezindte , die de in^

geflopen dwalingen verbetert , eli de Icere van deii

Godsdienst wii hervormd hebben , naar de zuivere

vooifchfiftcn van den Bijbel , welken de Christenen als

het boek van Godliik Onderwijs , en als de Openbaring

van Gods wil , eerbiedigen ? Is deze eene nieuwe ge-

zindte, die later van elders ingevoerde misbruiken en

overtollige bijvoegzelen v/egneemt , en alles , zoo veel

mogelijk , tot de oorfpronglijke eenvouwigheid terug

tracht te brengen? — Al \Toeg hebben, integendeel,

de Hei-vormers uit de Kerkelijke Gefchiedenis aangewe-

zen en betoogd , dat veeleer in de Roomfche Kerk

nieuwe leergevoelens , plegtigheden , inrichting van

beftuur enz. , zijn ingevoerd in later Eeuwen , waairan

men in ftaat is, de bronnen aantewijzen, als ook, dat

vele dingen bij hun wel de oude namen behouden

,

maar een geheel nieuw wezen verkregen Hebben. Zou-

den de Proteflanten niet met voordeel de Kerk -Ge-

fchiedenis beoefenen , waar in zij , door het voorbeeld

van die fchatbare mannen , welke de Hen'-orming tot

{land hebben gebracht, worden vennaand en opgewekt,

om de waariieid boven alles te fchatten, en hun vei-

Itand , hart en geweten , van menschlijke overheerfching

vrij te bewaren ?

Ondertusfchen zullen misfchicn velen , het G;een tot De Kerk-

hier toe van de nuttigheid der Kerk-Gefchiedenis ge- \'^'5'!'^*

B zegd
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nuttig zegd is , Wi\ erkennen , maar te gelijk zich bevreemden ^

vionr den yyjinneer men eenen fep 'vierder doet, en beweert, dat

den. deze gefcliiedenis ook voor den Geleerden, voor hem,

die de wetenfchappen beoefent, ten hoogften nuttig , ja

noodzaaklijk zij. En niets is cchier waarachtiger.

Immers, niet alleen, dat een waar geleerde niet wel

kan onderfteld worden , zonder kennis van Wijsgeer-

te en Gefchiedkunde in 't gemeen , maar bijzonder mag

hij niet onkundig zijn van den Godsdienst, deze toch

is van te groot aanbelang , dan dat een geleerde 'er

flechts oppervlakkig van zou denken of fprekcn. Als

geleerde moet hij immers met grond en bewijs te Averk

gaan. Het is waar , in onze tegen',voordige tijden

heerscht ongelukkig eene andere denkwijze , dan bij

de ouden plaats hadt , bij welken van eiken geleerde

in welk vak van wetenfchappen ook , eene meer dan

oppervlakkige kennis in de Gefchicdenis , Wijsbegeer-

te , en Godsdicn^ gevorderU wcrdt. Thans gebeurt

het veelal, dat geleerden zeer weinig werk maken van

de Icere van den Godsdienst; deze, of zoo als men

ze noemt, de Godgeleerdheid, wordt als een afzon-

derlijk vak van geleerdheid befchouwt] , het welk enkel

voor Leeraars van den Godsdienst moet overgelaten

worden. Men verbeeldt zich al ligt, dat men met

de twisten en veifchillen der Godgeleerden niets te

doen heeft ; men merkt daar in veel menschlijks op

,

en befluit daar uit niet zelden al te overhaast ten na-

dcxile van den Godsdienst zelven. Tegen zoodanig;

overhaast, en voor velen zoo ongelukkig, befluit zal de

Kerk -Gefchicdenis den geleerden bewaren, wanneer

zl] hem zal doen opmerken de ecrflc grondvesting en

ui^
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uitbreiding der Kerk , door zull^e middelen , vvellce ge-

leerden zoo wel als ongeleerden overtuigd hebben , uit

hoofde van de bewijzen , waar op de Godsdienst (leun-

de , en de voordeden , die hij zijnen belijderen daadlijk

aanbracht, toen hij zich in zijn edel en eenvouwig we-

zen openbaarde ; maar tevens zal deze Gefchiedenis

hem leeren , hoe het leergebouw en famenftel der lee-

re zich allengs gevormd heeft, en in vele opzichten

heeft moeten vormen , waar door hij tevens in Haat

gefield zal worden , om mjt vaardigheid over het wezen-

lijke of min wezenlijke van den Godsdienst , en het gc-

wigtige of min gewigtige der Godgeleerde veifchillen

,

te oordeelen.

Degeleerde, die de Burgerlijke^ of, gelijk men Voor de

gemeenlijk fpreekt , de Wereldlijke Gefchiedenis wil
Curgerhj-

beöefenen , kan daar mede niet te recht geraken , zon- fchiede-

der de Kerkelijke Gefchiedenis der Christenen. Reeds "is.

voor de tijden van konstantyn den Grooten , was

het Genootfchap van Christenen, in de Wereld, en het

Roomfche Rijk , zoo aanzienlijk en talrijk , dat deszelfs

toeftand met dien van het Rijk in betrekking kwam

,

maar bijzonder verëenigden zich beider inrichting en

lotgevallen op het naauwst , nadat deze Vorst den

Godsdienst der Christenen omhelsde, en openlijk be-

leedt. Zedert dien tijd fchiktc zich het befhiur der

Kerk , in zeer vele opzichten , naar de wijze van be-

(hiur in bet Keizerrijk , en dit wederom ontleende veel

van de inrichtingen der Christenen , en de wederzijd-

iche invloed van Kerk en Staat Vv-as zo groot, dat

de Gefchiedkenner de gefchiedenis des cénen zonder

die der andere niet kan beoefenen. Yi^m wederzijd-

B 2 fche
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icl)c invlöcci heeft tot aan onze tijden toe fland gehou-

den , hebbende , door de Kerkhervomiing , wel eene

andere richting verkregen, maar zijnde geenszins daar

door weggenomen.

Voor de De Wetenfchappen hebben insgelijks , zedeit de uit-

Gcfchie- breiding van het Christendom, ftceds in de naauwftc

Geleerd- ^^ctrekking met hetzelve gellaan. Zij rezen of daalden

held. ' met den bloei of veiTal van den Christen -Godsdienst.

Wanneer deze, in zijn eciivouwig Ichoon , zuiver onder

de menfchen werkte , be\\%andelde de viijë en edele geest

de velden der waarheid, en maakte de grootftc voort-

gangen in allerleië foorc van wetenfchappen. Maar

werdt de Godstlieust bedoiTen en misvormid door bij-

geloof, dan heerschte valfche fmaak; ligtgelovigheid

Cn onkunde nanieil de ovcrh.and, en de Wetenfchappen

kwijnden. Deze ebbe en vloed der geleerdheid , met

derzcivcr oorzaken, te willen naarfporen , zonder ken-

nis der Kerkelijke Gefchiedenis , zal daarom een vrnch-

teloze arbeid wezen. Waarc eit echte Godsdienst biedt

alt'^d aan de A\x*tenfchappen de behulpzame hand , ge-

Kjk hij van de waare geleerdheid luister ontvangt.

Vooiv'.cn De Rcchtr-gelcerde , die zich Bleesier der beide

Reeiits- Hechten beroemt te zijn, kan de kennis der Kerkeliike
celccr-

den. Gefchiedenis vollli-ckt niet ontbccren. Hij heeft dezel-

ve nodig, tot verftand van vele Burgerlijke "\Vettei>,

welke in het Romcinfche A\^etboek voorkomen, en

waar van hij noch de aanL-iding, noch den naaren zin

of bedoeling, zonder beliulp der Kerk -Gefchiedenis,

kan verdaan, die hem de tijdsömftandigheden en ge-

ftcldheid van zaken, ten tijde, toen zoodanige wet ge-

geven werdt, alleen' aanwijzen kan. — Eu hoe kan het

Ka-.
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Kanonieke o^ Kerkelijke recht, bijzonder het Fauslij

-

X'^ , zonder het licht der Kerk-Gelchiedcnis, gekend uf

beoordeeld worden?

Men znl zeggen , dat Staat en Kerk \mi eikanderen Voor den

gefcheiden bclioorcn te wezen , en dat zij , vol2;cnds ^'^-'^t;,

.

• -
nir.n.

onze Staatsregeling, in de daad, van ccn gcieheidei|

?ijn. Het zij zoo , desniettcgcnItaanJc , bliji't dit

waarheid, dat de Godsdienst voorden Staat ten hoo^r-:

den belangrijk is. Zonder hier de vrajigte willen bcflis-

fen , of eene Burgermaatichappij zonder Godsdienst

beftaan kan, beweer ik rondclijk, en ik t^viifel niet

aan de tocftcmming van alle menichenkenners , daj:

ccne deugdzame en gelulddge Burgermaatichappij zon-

der Godsdienst nooit , dan in de verbeelding , bcr

ftaan kan; gevülglijk belioort elk Staatsman te weten,

Jioe , door den Godsdienst , waarheid en deugd in een,-

Mnatfchappij best worde aangekweekt , ten algemecne

nut en heil des lands. — iVir.ar elk Staatsmjin Ueef^

ook de kennis der Kerkelijke Gcichicdenis nor

dig , ten einde uit de vaorbeeldcn teweten , hoe

het indringen van heerschzughtjge geestelijken te

fruiten , en die ver\^'a^ringen , welke , door verkeerde

voorbarigheid of paitijzuchtvan onbezonnen ijveraars,

kunnen gedicht worden, voor te komen of te doen

bedaren.

Hoe nuttig de kennis der Kerkelijke Gefchiede- Voorden

nis , in alle de bovengemelde opzichten, ook zij,
^odüe-

yoor den Godgeleerden en de Leeraars der Kerk is. zij

boven alles niet alleen nuttig , maar voUli-ekt nooibaak-.

lijk. De Godgeleerde , gcene kunde hebbende van de

Kerkelijke Gefchiedenis, verdient beilraft te worden,

B 3 De-
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Deze toch heeft invloed op zijn geheel beroep, en leert

hem , wat en hoe veel van eiken Lecraar der Kerk ge-

vorderd wordt ; zij leeit hem den aanleg , de behoefte,

en de veifchillende lotgevallen van het leerftelzel , of

het geleerde famenftel der lere , het welk men doorgaands

de Godgeleerdheid noemt. Geen deel der Godgeleerd-

heid, of het ontleent nuttigheid van de Kerkelijke Ge-

fcliiedenis.

De waare en ooifpronglijke bronnen van de Christe-

lijke Godgeleerdheid, de Heilige Boeken, zijn in be-

waring van de Kerk, en de Kerk-.Gefchiedenis alleen

kan ons de Gcfchiedenis van den Kanon , of de lijst

der Heilige Schrift, leeren. De uitkgkunde vordert

kennis van de Kerkelijke Gcfchiedenis, als nit welke

men de leerwijze , in het uitleggen der Heilige Boeken,

van eeuw tot eeuw gevolgd, kan nagaan, den oor-

fprong van vele bijzondere uitleggingen van deze en ge-

ne plaatzen des Bijbels opfporen , en de misflagen in de

uitlegkunde opmerken , ten einde dezelve te vcnnijden,

en den regten middelweg te bewandelen. — ^^''il men

het Nieuwe Testament, en vooral de Brieven der Apos-

telen, behoorlijk verklaren, men dient, uit de Kerk-

Gefchiedenis te weten, welke de toeftand der Kerk

ware , ten tijde der Apostelen , en van die gemeenten

in het bijzonder, aan welke deze Brieven gefchreven

zijn — (*) De Kerk - Gefchiedenis kan alleen bericht

ge-

(•) Hier kan ik den Lezer, in 't bijzonder, aanprijzen

een Werk , onder dezen Titel , vertaald uitgegeven : Ont'

verp eener volledige Gcfchiedenis van de Godsdievsf-ge'

VQtlem der eerfle Chri$tcn-eeuw ^ ah een grondfag fer

ver»
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geven van de zeden ,
ge\yoonten , en plcgtigheden der

eerftc Christen- Kci4c, waartoe de kennis der Christe-

lijke Oudheden vooral nodig is — Eindelijk on'<ie Hei-

lige Boeken bevatten voorzeggingen of profeetiën , de-

ze kunnen, zonder den bijdand dei' Kerk-Gefchiede--

nis , niet verftaan , noch met de vervulling vergeleken

worden.

De fleV/ige , zoo wel , als de weder/eggende , God«=

geleerdheid , de ChristeJijke Zedekunde , met één

woord alles , wat tot de kundigheden van eenen recht-

tchapen Godgeleerden behoort, heeft de Kerk -Ge-

fchiedenisfen en dcrzelvcr voorlichting nodig. — 'Wan-

neer nieuwe gevoelens opkomen , nieuwe twisten over'

de leerc ontdaan , zal de Kerk-Gefchiedenis niet

zelden de bron aanwijzen , waar uit deze uitvinders
-

van nieuwigheden hebben gefchept, en tevens den

toetftecii aanbieden , waar aan men derzelvcr belangrijk-

heid kan beproeven. Met één woord, wie den naam

van Godgeleerden met recltt zal voeren , kan ^atw

vreemdeling wezen in de gefchiedenisFen der Christe-

liike Kerk.

Meer zou ik kunnen zeggen , van de nuttigheid der De Ker-

Kcrivelijke Gefchiedenis der Chiistenen , indien ik niet kelijke

vreesde, in eeiie klare zaak, te wijdlopig te worden; ik deniVis'

zal hier flechts nog kortelijk bijvoegen , dat derzelver sange-

beöefening hij uitftek vermaakllik en aangenaam is.
^'^^'^^^

^P"„...,' .,", vermnak-
Zjj is met droog en veraioejend door tijdrekeikundige üjk.

zwarigheden. Zij heeft ja wei duisterheden , en vd

van

verklaring der Apc^tolifche Brieven , te Lcijden bij A. en

!, HONKOOP 1784.

Bi.
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van hare gefchiedvcrhalen hebben tot twisten en ve^!

fchillen aanleiding gegeven. Doch , de mecsten dezer

verlchillen betreffen niet zoo zeer de gebeurenisfen

,

die verhaald worden , als gebeurenisfen , maar lopen

meest over derzelver oorzaken , beweegredenen , en

oogmerken, en ontfpringen doorgaands uit paitijzucht

of vooringenomenheid, zoodat zij, door den onpar-

tijdigen onderzoeker , zonder veel moeite , kunnen wor-

den opgehelderd.
—

" Hoe vermaaklijk is het , van den

Stichter van het Christendom af, de Kerk in alle lia-

re lotgevallen te verzeilen ! Wij maken kennis , en wor-

den gemeenzaam , iiiet de grootfte mannen , welke den

Godsdienst hebben ten dienfte gedaan. Hoe veraiaakr

lijk , den Godsdienst te befchouwen , zoo als hij , oHt

der de verbazendfte omwentehngen , zelfs in de meqst

verbasterde tijden , zich gehandhaafd en onophoudelijk

zijne weldadige werking achter\''olgd heeft.— Doch, het

is tijd , dat ik tot het derde gedeelte dezer Inleiding

overga.

De ver- IH. In dit derde gedeelte, had ik beloofd, kort te

eischten
^^]l(_;^-, aanwijzen, wat 'er tot eene goede Kerkelijke

!n eene
• ^

. .

socdc Gefchiedenis der Christenen gevorderd worde , indien

Kerlclijke zn voor den Lezer aan haar oogmerk voldoen zal.

dciiis
' ^^^ ^^'^ goede gefchiedvcrhalen wordt, met recht.

Zij n-'oct
^" "^''^'^'" '^'^'^'''' waarheid geëischt , vrij van alle partij-

warrhcid digheid, welke, door liefde of h^at jegens dchandelen-

behelzen.
^g perfonen gezwenkt wordende , de gebeurenisfen in

een te gunflig of te ongunflig licht plaatst , en dezel-

ve niet zoodanig verhaalt, als de zaken zich hebben

toegedragen , maar zoo als zij meest met de genegen-

heid Vim den fchrijvcr flrooken. Het is, in dcdaad,

een
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ecii inocilijkc arbeid, de waarheid zuiver en onvcr-e

v.ilscht in de Kerk-Gefchiedenisfen optefporen. Im-

mers, dewijl reeds vroeg, (ju men heeft 'er voorbceU

den van zelfs bij het leven der Apostelen (*),) velen

onder de Christenen ondernamen , ten einde himne ge-

voelens en meningen aanzien en gezag bij te zetten

,

valfehe gefchriften , brieven enz. onder den naam van

achtingsvvaardige mannen te verdichten, of ook der-

zelver pchte gefchriften, door inlasfcbingen of uitla-

tingen , te verminken , wordt 'er een oordeelkundig ver-

ftand in den Kerk - Gefchicdfchrijver verëischt , om ,

liet geen echt is, van het onechte, behoorlijk te onder-

fcheiden, ten einde niet misleid te worden. — Nie-

mand moet echter deze onbillijke en voor hef Christen-

dom wezenlijk nadeeligc handelwijze aan den Christen-

Godsdienst toefchrijven, De Jooden, blijkens zelfs

de zoogenoemde Apocrijfe Boeken , hadden reeds de-

ze gewoonte, en de Hcidenfche Wijsgeeren. maakten

'er insgelijks gebruik van. De ééne en andere hebben

dezL4ve in het Christendom overgebracht , en ook

daar ingevoerd , hoc zeer hetzelve zoodanige (leunzels

geenszins behoefde.

De Kerkelijke Gefchiedfchrijvers , van de eerden af,

zijn doorgaands ingenomen met hunne gevoelens en

met hunne partij , en dus zijn hunne berichten niet" al-

tijd te vertrouwen , maar moeten onderzocht en getoetst

worden — Bijzonder heeft deze partijfchap zich laten

zien , na de KerkhervoiTning. Wanneer de Proteftan-

ten, door het beoefenen der Kerk - Gefchiedenis hun-

n^

(*} 2. TheifaL II. 2.
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ne partijen , de Roomschgezinden , van de gevoeligfte

zijde aantasteden , hebben deze , zich daar tegen pogen-

de te verdedigen ^ insgelijks deze Gefchiedenisfen te

hulp genomen , maar zich door partijzucht dikwijls van

de waarheid laten aftrekken , hoewel men ook de Pro-

teftantfche Kerk -Gefchiedfchrijvcrs niet in alles, van

deze bcfchuldiging van partijfchap , kan vrij plijten —
Bij dit alles , het welk het voor den beoefenaar dezfr

Gefchiedenisfen moeilijk maakt, de waarheid te ontdek-

ken , komt nog dit, dat deze Gefchiedenis , als de

Kerk en den Godsdienst betreffende , zekere huive-

ring verfpreidt, waar door het vrije oordeel over de

gebeurenisfen niet zelden belemmerd wordt.

De Gefchjedfchrijver zelve , die onderneemt , deze

Gefchiedenisfen te boek te (lellen ^ kan zich moeilijk

,

ook zelfs met het beste liait, van eeni.^e partijdige gene-

genheid wachten. Hij is toch, een belijder van den

Cliristen Godsdienst zijnde , deze of gene gezindte der

Christenen meer dan andere toegedaan , en hoe ligt

kunnen zijne genegenheden voor dezelve invloed heb-

ben , op zijne verhalen van gebeurenisfen , en hem ter

zijde adeidcn.

Evenwel , het is niet onmogelijk , met alle deze,

moeilijkheden , de waarheid in de Kerk -Gefchiedenis-

fen op het fpoor te volgen , en haar te achterhalen.

Men heeft toch echte gedcnkflukkcn , handelingen van

Kerkvergaderingen , fchriften van Kerkleeraarcn enz.

uit welke men dikwijls de waarheid, hoe zeer anders,

door partijzucht, bedekten omhuld, in het licht kan

brengen, maar, de Gefcliiedfchrijver, zal hij dit gro-

te einde bereiken, moet, bij een oordeelkundig vcr-

lland

,
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n:md, en fliJindvastigc naai-flighcid, en vlijt, die zich

door den moeiliiiv'en arbeid niet laat affchrikken , een

oprecht en eerlijk hait bezitten , om zicli van alle voor-

ingenomenheid te ontflaan , en zonder gunst of haat

,

alleen dat geen te fchrijven , het geen den toets der

waarheid heeft kunnen doorftaan; terwijl hij h^t zich

tevens niet moet fchamcn, wanneer hem hier of i'aar

duisterheid en onzekerheid voorkomt, zu-ks ron 'elijk

te erkennen, veel liever, dan dat hij, op eenen beflis-

fenden toon , flioute uitfpraken waagt , zonder behoor-

lijke bewijzen te kunnen aanvoeren.

Wanneer men tle uitgefti-ekthcid van het veld over- F>etie

weegt , het welk de Kerkelijke Gefchiedfchrijver beiir- '^^'^^

beidt, en de menigte van zaken, die hem in den loop doen.

van zijne verhalen voorkomen, bezeft men geredelijk,

dat het hier heel veel aankomt op eene goede keuze ,

welke gevallen , uit eene zoo talrijke menigte , behooreii

uitgekipt en aangevoerd te worden , en welke , zonder

eenig verlies voor den Lezer, kannen worden ter zij-

de gezet. Zulke gevallen, die belangiljk zijn, die in

verband ftaan met het geheel der Gefchiedenis , die

gewigtige gevolgen hebben voortgebracht, die in flaat

zijn , ons een recht begrip van den ftaat van het Chris-

tendom te fchenken, deze behoort de Kerkelijke Ge-

fchiedfchrijver uittekiezen , in eene gefchikte orde

en verband te plaatzen, en tot één geheel lamen te

verbinden , opdat hij den Lezer , aan den éénen kant

,

door de gebeurenisfen , zonder aanëenfchakeling , te

verhalen , of aan den anderen kant, door het melden

van allerhande beuzelingen en kkinigheden , niet

verveele,

Zai
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En prag- Zal dit plaats Iiebbcn, dan moet de Kerkelijke Ge-?

zijn.

mntisci
fehicdenis ook pragmatisch liebandeld worden. Dit

woord is, ten opzichte de; Gcichicdenis, thans aan

de orde van den dag. E,n nogtlians wordt van geen

woord meer mivSbriiik gemaakt , dan juist van dit

woord — Eene Gefchiedenis zal dan pragmatisch ( *
)

bcfch reven zijn, wanneer het verhaal zoodanig wordt

ingericht, dat de gefchiedenis ons tot leering kan ver-

(Irekken , en onderwijs geven , hoe wij ons in voorko-

mende gelegenheden te gedragen hebben. Dit oog-

merk kan bereikt worden, wanneer de gcbem-enisfcn

niet enkel naar de tijdörde verhaald , en als op zicli-

zelve fiiaande ter neder gefield worden, mam*, wan-

neer de Gefchiedfchrijver tevens de rocrfels der daar

den , de drijfveereu , die werlczaani waren , om de

gebeurenisfen voortte\)rengen , met één woo/d , der-r

zclver oorzaken , nagaat, en voor het oog zijner Le--

^eren openlegt — Niet min zal de Gefchiedfchrijver

de gevolgen van de handelingen en gebeurenisfen op-

merken, als ook het onderling verband van dezelve,

waarbij hij den wederzijdfchen in\4oed der Burgcrlijv

kc en Kerkelijke gebeurenisfen niet uit het oog zal

moeten verliezen. Dit alles in liet licht Hellende , zal

de Gefchiedenis leerzaam en bruikbaai: worden, ook

voor

( * ) Men weet , dat polyrius , die vermaarde Grielcfche

.rrefclnèdrchrij ver, in dezen zin dit woord eerst gebruikt, en

zijne Gefchiedverhnlen op die leerzame wijze heeft inge-

richt : en wie kent niet tacitus , welke hem daar in is na-

gevolgd? uit welke beide Schrijvers de voortredijkflc Ie*-

fen van goede Staatkunde kunnen worden opgezameld.
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voor ons in onze tijden; wij zullen in (laat gefield wor^

dm , om niet alleen juist over de oude gebeurenisfert

•te oordeclen , maar ook cene vergelijking te kunnen

maken, tusfelien het geen , in voorige Eeuwen , gebeurd

is, en het geen wij, in onze tijden, zien gebeuren.

Bij welke vergelijking , wij ontdekken zullen, dat, hoe

zeer ook verfeliillende de gedaante der zaken fchijnen

moge , de menfehen zich {leeds gelijk en dezelfde blij^

ven. Het Bijgeloof, het Welk, in voorgaande Eeuwen

,

den Godsdienst misvormde , hadt zijne bron in dezelf-

de haitstochtcn , in dezelfde neiging tot ondeugd , in

dezelve afkeerigheid van die godzaligheid en deugd

,

welke de Godsdienst vordert, als het hedendaagfche

Ongeloof. De menfehen kunnen niet befluiten , zich

naar de hemelfche voorichriften van den Godsdienst te

gedragen, of zich aan deszelfs befiuur te ondenvcr-

pen , zij gevoelen tevens de kracht en godiijklieid van

den Godsdienst, daaröm hebben zij, ten einde hun

geweten gerust te ftellen , zoo vele bijgelovigheden ver-

zonnen , die voor hunne driften en zinlijkheid te gelijk

den teugel vierden ; en uit dat zelfde beginzel , om de

kracht van den Godsdienst te ontduiken , en naar hun-

ne onderfcheiden begeerlijkheden te leven , vatten zij

,

tegenövergelleld , het Ongeloof aan-, om alle de uit-

fpraken van het geweten , zo mogelijk , te verdoven.

Dus ook hier, gelijk doorgaands, de uiterflen elkan-

der raken.

In het naarfporen echter der oorzaken en beweegre-

denen van gebeurenisfen , wordt alle behoedzaamheid

vereischt. Gelijk men , aan den éénen kant , niet veilig

kan vertroiiwen , op het gQen openlijk wordt voorge-

ge-
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geven , dewijl in de gebeurenisfen der Kerk niet mia

list en flreeken in het werk gefteld zijn, dan in het

Burgerlijke en Staatkundige, zoo zal men evenwel

,

aan den anderen kant , zich niet mogen toegeven aan

gisfingen , die dikwijls geen' grond hebben dan in on-

ze eigene verbeelding , en welke niet zelden even daar-

om nog des te min doel treffen, omdat, in de Ker-

kelijke Gefchiedenisfen , niet weinige gevallen voorko-

men , in Welke ongeziene middelen , geheel geringe ge-

vallen, groote en merkwaardige gevolgen hebben ge-

had, terwijl grote en ijverige pogingen en aanwending

van krachten teleurgefteld en verijdeld zijn gewor-

den, tot een fprekend blijkbewijs, dat hier, in vele

opzichten, Gods vinger moet opgemerkt worden.

Waartoe Zal de Kerkelijke Gefchiedenis recht nuttig en leer-

de kennis 2;aam, zal zij recht pragmatisch zijn, dan zal zij ons

ters vrn niet de vooriaamfte handelende perfonen in alle ecu-

perfonen, vven nader bekend moeten maken , en ons derzelvcr

inborst en aart, wijze van denken en handelen, met

één woord , hun geheel karakter , moeten ontvouwen—
Ook hier toe behoort eene groote omzichtigheid en

onpartijdige waarheidsliefde. De meeste groote man-

nen , wier namen in de Kcrkgefchiedenis voorkomen,

hebben hunne vrienden en hunne vijanden, welke in

hunnen lof en berisping, veelal, even buitenfporig

;sljn. De onpartijdige Gefchiedichrijver zal, daarom,

de handelingen dezer mannen en hunne vcmchtingen

,

naauwkeurïg gadeflaan en Vergelijken, hunne fchrif-

ten, die voorhanden ziin, opmerkzaam overwegen,

en hunne deugden, die door hunne vijanden, of hun-

ne ondeugden, die door hunne vrienden erkend wor-

den

,
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den , optekenen , en dus een tafereel vormen , het

welk , door ecne belioürlijkc mengeling van licht en

fchaduw, aan het ooifpronglijk gelijken zal.

Gelijk de bijzondere menfchen , zoo hebben ook de En vr.n

bijzondere eeuwen , maar ook de Verfchillende volken, ^^]^^-^J'

hun eigenaartig karakter. De Imaak en neigmg der eeuwen

menfchen wisfelt af, in verfchillende tijdvalvken , door ^^ "^'o^-

ken b s-
onderfcheiden Ircmmingcn en gefchiktheden , in rtaat , luiipznam

om indrukzels te ontvangen en gebeurenisfen vooitte- kunnen

brengen , die in andere tijdsomfl-andigheden zonder ge-
'^^''^^^"*

volg zouden gebleven zijn. — Maar niet min hebben

de onderfcheiden geaartheden der volken, onder ver-

fchillende hemelflreken , eenen onderfcheidenen invloed

op de gebein-enisfen , en lotgevallen , van den Godsdienst

en de Kerk gehad. — Dit alles moet de Kaï-kelijke Gc-

fchiedenis naauwkeurig en behoedzaam gadeflaan, in-

dien zij 5 met vrucht en naar waarheid , van de gebeu-

renisfen rekenfchap geven, en derzelver verband aan-

wijzen zal.

IV. Wie de Kerkelijke Gefchiedenis , met voordeel, Iv.Bron*

en op de rechte wijze , beoefenen wil , zal zeker eeni- "5" ^^.^

ge kennis dienen te hebben van de bronnen , uit welke ke ce-'^'

dezelve kan en moet worden afgeleid. Men geeft de- fchiede-

2e benaming van Bronnen aan die Schrijvers en Ge-
"^^*

denkftukken, welke als getuigen van de gebeurenis-

fen , die verhaald \vorden , kunnen worden bijgebracht.

Het gaat in de Gefchiedenisfen niet, als in de Wijs-

begeerte, waar wij, zonder lezen, door eigen over-

denkingen, vorderingen kunnen maken, maar in de

Gefchiedenisfen komen gebeurde zaken voor, die wij,

alleen door beproefde getuigen, weten en bevestigen

kun-
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iien. Het is een verdeif en omverwerping van nllè

Gefchiedenis, wanneer men, gelijk evenwel niet zeld-

zaam in onze eeuw gefchied is, zich nederztft, en

dan voor de vuist weg gefchiedenisfen fchrijft, zoo

als men zelve goedvindt. Het is zelfs, in de tegen-

woordige Eeuw , daar de menigte boeken ook over

de Kerkelijke Gefchiedenis zoo aanzienlijk i^ , reeds

een wezenlijk voordeel, wanneer men weet, waar men

over eenige gebeuren] s iet w^ijdlopiger kan vinden, en

op welken Schrijver men vertrouwen kan. Wij moe-

ten de Schrijvers en Schriften, die wij tot getuigen

kunnen aanhalen , onderfcheiden in zulken , die eigen-

lijke Bronnen zijn , en zulken , die deze oorfprongelij-

ke bronnen hebben gebruikt , en daar uit eene Kerke-

lijke Gefchiedenis hebben opgefteld , het zij dan breed»

voeriger, het zij in korte begrippen i;

•

Oor- Onder de bronnen van de eerfie foort behoort, in

fpronglij- de allerëerfte plaats , met betrekking tot den eerften

Heili<'-e
oorfprong, en alleröudfte gebeurenisfen der Christen-

Schrift Kerk , de Heilige Schrift des Nieuwen Testaments zel-

• vc. In de vier EuangsViën , en de Handelingen det

Apostelen^ door lucas befchreven, hebben wij het

onfeilbaar geloofwaardig bericht van den grondlegger

der Christen - Kerk , jesus Christus, als ook van

de eerfle grondlegging en uitbreiding dezer Kerk onder

Jooden en Heidenen , alhoewel deze berichten niet verder

gaan , dan tot de eerftc gevangenis van paulus te Ro-

7«£? , omtrent het jaar 58 na Christus geboorte— Deze

bron is zuiver , en het geen daar uit rechtmatig wordt

afgeleid , is onbetwistbare waarheid — De Brieven vjin

PAULUS j en die der andere Apostelen, geven ons vele
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befcheiden aan de hand , om den ftaat der eerde Chris-

ten-Kerk te kennen — Ja, men mag hier zelfs de

voorzeggingen, bijzonder, die in de Openbaring van

joÜNNEs voorkomen, niet verw^aarlozen.

Behalven de Heilige Schrift, moeten ook, met be- Joodfche

trekkins tot de gebeurenisfen in de cerlb Eeuw der ^'^^'"J"
o ^ vers : jo»

Christen -Kerk, geraadpleegd worden. Schrijvers, die sefus.

geene Christenen waren , Joodfche en Heidenfche , wel-

ke de achtbaarheid der Heilige Sclirift , door hunne ge-

tiiigenlsfen , bevestigen. Onder de Joodfche , komen hier

bijzonder in aanmerking josefus en filo. De eerde

FLAVius JOSEFUS , cen man van priesterlijken af-

komst , en van moeders zijde met het edel geflacht der

Makkabeefche Vorsten vermaagdfchapt , gelijk hij ons

in zijn Leven zelve verhaalt , heeft , ten tijde van den

Romeinfchen Keizer vespasiaan , en zijnen Zoon ti-

Tus , XX Boeken der Joodfche Oudheid en VII van

den JooHfchen Oorlog met de Romeinen , in welken

oorlog hij zelve , als veldheer , bewind van zaken gehad

heeft , zijnde bevelhebber van Galike , en in de Stad

Jotapata door de Romeinen kiijgsgevangen gemaakt,

gefchreven , die voor ons in de Kcrlielijke Gcfchiede-

nisfen van het uiterst aanbelang zijn. Hij heeft wel

vele en groote gebreken , die onder anderen door Tho-

mas iTTiGius zijn aangewezen , in eene voorreden

voor de uitgave van josefus, maar nogthans is hij,

over het geheel, een zeer voortrcflijk en geloofwaar-

dig fchrijver. De laatfte uitgave zijner werken is door

siG. HAVERKAMP bezorgd , in twee Deelen in Folio»

Men heeft van dezelve ook eene vrij goede Nederland-

fche Vertaling vao martinet , uitgegeven bij j. al-

C LART.
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LART. Voomaamlijk is gedenkwaardig het getuige^

iiivS, het welk josefus van ciiristus gegeven heeft

^

waar over zoo veel getwist is geworden. Doch hier'

van op zijne plaats.

FiLO de FiLO , de 'Jood bijgenaamd , van Alexandrïé in

Jood. Egijpte ^ insgelijks uit het priesterlijk gcflacht, heelt

verfcheiden ^Vcrken, meest AVijsgeerige , geichrevcn,

tils mede allegorifche of leenfpreukige verklaringen van

verfcheiden gefchiedenisfen van het Oude Testament,

vvelJve echter vccial ongegronde , om niet te zeggen

,

ongerijmde , bcfpiegelingen behelzen ^ doch , welke die-

nen kmmen , om ons nopens deze wijze van fchrift-

vcrklaring, die naderhand ook onder de Christenen,

bijzonder door origenes , die insgelijks in Egijpte

t'huis hoorde , in zwang geraakt zijn , opheldering te

geven. Waanneer deze leenfpreukige verklaringen van

FILO vergeleken worden met de Tijpifche uitleggingen

van PAULUS, in den Brief aan de Hebreen^ laten zij

ons het groot onderfcheid opmerken, tusfchen dchers-

fenfchimmigc vruchten van een weelderig brein , en de

waarde van gezond verftand. T\vee ftukken zijn 'ei'

in de ^^\'rken van filo, welke tot de Gefchiedenis

,

en derzelver opheldering , behoren , beiden beoordeeld

door FABRicius (*), het één genoemd, tegen flak-

Kus, Landvoogd van jE^3^/^ , het ander behelst een

verhaal van zijn gezantfchap aan den Keizer kajus. De

beste uitgave zijner Werken is in Engeland bezorgd

door TH. imancey.

Heiden- Ook kunnen Heidenfchc Schrijvers licht vcrfprciden
fche.

over

(*} BilLoïh. Cr. Libi, IV. C. 4»
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over de zaken der cerfte Christenheid. Hier toe be-

hooren suetonius, tacitus, dio kassius, die

gewp.g maken , bij voorbeeld , van de vei-volgingen der

Christenen onder Keizer nero , en van derzelver on-

fchuld getuigen. Zelfs die Hcidenfche Schrijvers,

welke tegen het Christendom gefchreven hebben , bewij-

zen ons hier gewigtige dienften. Dus ook de Gefchied-

Ichrijvers der volgende Keizers, aurelius victor,

EUTROPius , de zoogenoemde Scriptor es Historiae

Augmtae. Tot een voorbeeld: De beflrijdcrs der

verborgenheden , bijzonder der Heilige Driecenheid,

willen-, dat dit Lecrftuk , in de ecrfte Eeuwen , bij de

Christenen niet bekend is geweest. Evenwel is 'er in

lucianus Werken een Stuk, Philopatris genoemd,

en daar in eene plaats , uit welke blijkt , dat de eerfle

Christenen, in de daad, dit leerfhik beleden hebben,

dewijl deze Schrijver met hetzelve den fpot drijft,

zeggende , dat de Christenen geloven , dat één drie is ,

en drie één. Het zij zoo , dat deze üimenfpraak

,

Philopatris genoemd, geen echt gefclnift van lucia-

nus is, maar zij is nogthans, ten minften, uit de der-

de eeuw na Christus geboorte. — Bij plinius den

Jongeren hebben wij, in zijnen 97 Briefvan hetX Boek,

nan Keizer trajaan gefchreven , een heeriijk getuigenis

van de onfchuld der eerile Christenen , en eene befchrij-

vjng van hunne Codsdienstplegtigheden — Dus heeft

ook AiMMiANUs MARCELLixus verfchciden bijzonde-

heden , waar uit wij , omtrent het karakter van den Kei-

zer juliüan , gemeenlijk den JfvaJligen bijgenaamd,

licht ont\'angen kunnen, nath. lardner heeft, met
gi-ooten vlijt , deze getuigcnisfcn van Heidenfche Schrij-

C 2 ve-
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veren , iii zijne werken , bijeenverzameld , en opzctlljl:

ovei-wogcn.

De Kerk- • Vooriil bchooren tot de Bronnen der Kerkelijke Ge^
Vndcis, fchiedenisfen de zooffenoemde Kerkvaders , Patres
en hunne r^ , ^ ^ . , , _ ,

Schrif- Ecdejialiku Aan de Leeraars werdt, van oudsi

f^"' bij de' Hebreen , maar ook bij andere volken , de eer-

naam van Vader gegeven, en van hier is bijzonder

deze eernaam toegeëigend aan de Christen Kerkleerjia-

reh en Schrijveren der vier eerfte eeuwen — Deze Kerk-*

leeraars zijn , over het geheel , vooitrcflijlte mannen ge-

weest , maar moeten naar hmmen tijd eiT omftandighe-

den beoordeeld worden. Men moet hmme fchriften met

omzichtigheid lezen , maar evenwel niet verlichten ^

gelijk fommigen doen , die misfchicn nooit de fchriften

van éénen Kerkvader gezien of gelezen hebben. Men kan

deze Kerkvaders en derzelver fchriften zeer goed lee-

ren kennen uit de werken van lüdovicus elias du

PIN , eenen Leeriiar van de Sorbonue te Parijs , die

verfcheiden Deelen over deze Vaders en de Kerkelijke

Schrijvers heeft uitgegeven , en fchoon Roomschgezind

,

zoo eerlijk is te werk gegaan , dat hij den haat der Jefu"

itcn zich daar door op den hals heeft geladen , zoodat

hii van zijne waardigheid afgezet , en zijn werk verbo-

den is geworden, het welk hij nogthans, onder eencn

anderen titel , naderhand vervolgd heeft. In onzen tijd

heeft CHRTSTIAAN FREDERICH RÖSSLER in I776

begonnen uittegevcn cene Bibliotheek der Kerkvaderen

in overzettingen en ttittrekzeJs , uit hunne voornaam^

fle bijzonder dogmatifche fchriften^ te gelijk, met

den oorfprongUjken Tekst der voornaamfte pJaatzen ^

en nodige aanmerkingen , van welk Werk men ook

eene
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eene Nederlanclfche Vertaling ondernomen , doch uict

vervolgd heeft.

In het gebruiken van de Schriften dezer Kericvadcrs

moet men behoedzaam 'wezen. Hunne echte en de

onechte, aan hun ondergcfchoven , fchriftcn moeten

'.vel ondeifcheiden worden, ook behoort men op de

uitgaven van hunne werken te letten. Te weten , vct

Ie opftellen van later tijd zijn , om daar gezag aan bij

te zetten , aan dezen of genen ouderj Kerkvader toege-r

fchreven , en het is dikwijls moeilijk , om het valfche

van het waare te ondeifcheiden. spanheim heef^, in

eene verhandeling, geplaatst voor zijne in 't Latijn

gefchreven Kerkelijke Gefchiedenis 17 regels opgege-

ven , die men hier in het oog diende te houden. De-

ze kunnen echter gemaklijk tot de vier volgende ge-r

bracht worden. Foor eerst ^ moeten de Handfchrif-

tcn door hun , die daar toegang toe hebben , naauw-^

keurig worden nagezien , of dezelve ook kenmerken

van verfcheidenheid opleveren. Ten p.veeden , moet

gelet worden op d.t\\ inhoud der werken , of 'er ook

in die fhikken, aan welker echtheid men twijfelt,

leerftellingen of andere bijzonderlieden voorkomen , die

niet voor den tijd voegen , in welken zoodanig fchrij-

ver leefde , of waar van hij , elders in zijne ongetwij-

feld echte werken , het tegendeel gefchreven heeft.

Ten derden^ moet de flijl worden beoordeeld, of d^e

dezelfde is met d(;n ftijl, dien de fchrijver gewoon is

te gebruiken ; aan den flijl toch kan men , doorgaands

,

den fchrijver kennen , gelijk den m,ensqh aan zijne ge-

liadstreldcen. Ten vierden , beliooit men optemer-

Ucn , of ook andere Kerkvaders die fchri,ften , aan vvcl-j

C 3 \m
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ken men twijfelde , als echte werken van den genen

,

wiens naam zij voeren, hebben aangehaald. Op de-

zen laatften regel kan men echter niet geheel zeker af.

Het ftilzwijgen bewijst zeldzaam iet , en bij het aanha-

len zijn nog omftandigheden in acht te nemen, welke

ons kunnen verzekeren , dat ook deze Kerkvaders niet

misfcliien misleid zijn geweest.

Maar, ten tweeden; zedeit de Proteflanten ^ met

de Kerkhervorming , zich van de Roomfche Kerk heb-

ben afgefcheiden , hebben de Roomschgezinden deze

Schriften der Kerkvaderen zeer begonnen te mishande-

len. Te weten , opdat zij hunne Leerbegrippen of

Kerkgebruiken uit de Kerkvaders zouden kunnen bewij-

zen, hebben zij derzelver Tekst, op meer dan édne

wijze, bedorven en verminkt — Daarom zijn veelal

die uitgaven van Schriften der Kerkvaders de beste,

welke , voor het voltreldcen der Hervorming , in 't

licht zijn gekomen. De Engelfchen houden die uitga-

ven voor ecnc fieraad van hunne Bibliotheken. Na de

Hervorming zijn de beste en zuiverftc uitgaven der

Kerkvaders veelal die van rob. stefanus (*). Het

zijn insgelijks goede uitgaven der Kerkvaders, die uit-

gekomen zijn te Heulelherg bij commelin, als ook

te Bazel bij oporinus , en bij frobenius , voor

vvien erasmus , als Corrector , gewoon was de proe-

ven

(•) Deze STEFANUS wordt door beza genoemd, ottuv

Ictiv ^iipxvo<; TV7C0'yfx(puv ^i^pxvo? De kroon van alle

Boekdrukkers. Hij was gewoon , zegt men , de laatrte

proeven der werken , bij hem gedrukt , voor het vcnfter te

hrngcn, en ecnc premie te beloven aan den genen, die hem

eenc
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veti lift te zien, De Benedictlner Mimniken van ds

Congrcgatio S. Mauri hebben eene kostbare uitgave

xran deze zogenaamde Patres , met fclionc en geleerde

aantekeningen, in hter tijd geleverd. Wij zullen nader,

in het bijzonder, van deze Kerkvaders, en derzclver

fchriften , gelegenheid hebben te fpreken , \vanneer wij

,

in ons verhaal zelve , de gefchiedenis van hunnen leef?

tijd behandelen.

Tot de oorfpronglijke Bronnen der . Kerkelijke Ge- Verzr-

fchiedenis behoren biizondcr ook echte documenten- en '"^'''"J^"^'^
•'

\'?n Cor.r
gedenklhikken , waartoe men rekenen moet de handc- ciliön.

lingen , vemchtingen , en Canoits of regels der Conci-

liën of Kerkvergaderingen , van welke wij verzamelin-

gen hebben , in welke ook Brieven der Pausfen , met

derzelver levensbefchrijvingen , en vele andere gewig-r

tige ooh-konden , welke de inwendige inrichting der

Kerk beti-efFen , voorkomen. De Jcfuiet larbe heeft

eene zoodanige verzameling in i8 Folianten uitgegeven

te Parijs ló-^i- Deze is door coleti herzien en

vermeerderd, te FenetieijiS in S5 Folianten, De laai-

fte verzameling is van ]mansi te Fenetië^ welke nog,

zoo ik mcene, vervolgd wordt, — De verzameling

van IIARDUIN Parijs 1712, 12 vo/l. in fol. is zeer

verdacht , uit hoofde van de ontrouw van den Uitge-.

ver, die alles vci'valschte en verwiiktc.

Bij

eene drukfout nanwees, Zijn broeder henriCus heeft, in

dit opzicht , ouk allen vlijt nnngewend. Daar is een bij-

zonder boekjen van almeloveen in 8*', de stepiianis,

waar ceiie lijst voorkomt van alle werken, die bij dez$

Drukkers gedrakt zijn.

C4
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Liturgicn Bij deze verzamelingen der Concili'ên of Kerkverga-

deringen kunnen, insgelijks, als belangrijke Bronnen

gevoegd worden , de Liturgi'èn of regelingen van den

uitwcndigen ceredienst , bij de Christenen , zoo in het

gemeen , als bij bijzondere gemeenten. Dus hebben wij

van RENAUDOT eene collectio liturgiarum Orientaü-

urn. Paris. 1716, 4. en van jos. al. assemanni

een Codex Liturglcus Eaiefiae univerfae Kom, 1749.

4. i'TfTom.

Diploma- Nog kan men hiertoe brengen Dlphmatifche ftuk-

ftuklf n
^^^" ' S'^""" ^'^ gunstbrieven van Vorften

, ten behoeve

der Kerken, en fchikkingen door dezelven gemaakt,

omtrent den ceredienst of het befluur en voordeel der

Kerk , bijzonder in de Middel - eeuwen — Doch van

dit alles zullen wij , in ons gefchiedverhaal , ter be-

hoorlijker plaatze , breder verflag moeten doen.

Pennin- Behalven de Boeken , worden ook de oude Penningen
^*^"*

als Bronnen aangemerkt, in de Kerkelijke Gefchicde-

iiis — Men weet, dat ezecii. spanheim, in zijn

voortreflijk werk , de ufu et prneftamia numismatum

II Deelen in 4to , het nut der Penningkunde , in alle

vakken van geleerdheid , heeft aangetoond. Maar dus

heeft de Penning(<unde ook hare nutrigheid in de Kerk-

gefchiedenis — Sommigen hebben gemeend, dat zij

opheldering kon geven omtrent de vraag , nopens den

tijd van jesus geboorte; men heeft nog penningen,

geflag(m ten tijde van vespasianus , betrcidijk tot

den ondergang van yerufakm — De Gefchiedenis

van het zoogenaamd Blikfemeud Legioen , en den re-

gen , door de gebeden der Christenen verwoiTcn , van

welke gcbeurenis nader op hare plaats , hebben fom-

mi-
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migen uit penningen van den Keizer antoninus wil-

len bewijzen. Evenwel ook hier moet voorzichtigheid

gebruikt worden, peirescius, een Fransch Raads-

heer, heeft, in eenen Brief aan den Jcfiiiet la chaise.

Biechtvader van lodewyk XIV , beweerd , uit de

Penningkunde , dat de Misfe reeds in de FV eeuw

zou bekend geweest zijn. Ten dien einde , beroept

hij zich op eenen penning van Keizer konstantyn

den Grooten , op welks keerzijde een vierkant outer

gezien wordt , en op hetzelve een rond bolletjen , het

welk hij wilde, dat eene hostie^ of mis -ouwel, was.

Maar de geleerde spon heeft duidelijk aangetoond,

dat dit bolletjen eenen wereldkloot aanduidt , die daar

op het outer geplaatst is , om God voor de herftelling

der openbare rust te danken. De penning is geflagen

,

toen KONSTANTYN LiciNius , dcu Liatften vijand en

vervolger der Christenen , overwonnen hadt.

Met de opfchriften is het op dezelfde wijze gelegen, opfcbrif"

Uit het verkeerd verftaan van een opfchrift of infcriptie t^"*

is de overlevering ontftaan , dat simon de Tove-

raar te Rovis als een God geëerd zou geweest zijn

,

zoo als Vi^ij , in het vervolg , zien zullen. Bij mabil-

LON ( * ) lezen wij , dat te Rome nog te zien was een

Beeld van den Apostel petrus , ftaande op een gou-

den of verguld voetftuk , met een opfchrift , waar in

petrus zelve fprckende wordt ingevoerd , dus in het

Grieksch luidende: Tav ^iov Aayov 9-g«<r9-g 'x.^vtu rKv

GsüjyKvTtJxv TTiJ^xv , €1» fj* fóiSociKcag » nAavufAxi

:

Gij' ziet God , het Woord ^ den Rotfieen met gou-

den

( * ) Ap.alect, Fctt, pag. 3(54.

Cs
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den graveerzekn , op welken fiaande , zal ik niet ge-

fchud worden. Dit Standbeeld moet in eene eeuw zijn

opgericht , wanneer onder de Christenen , volgends

suiDAS, dit fpreckwoord plaats Imdt: op den Rots-

fieen fiaande , hebt goeden moed! Dit opfchrift toont

,

dat men toen de uitlegging van de plaats matth.

XW. i8. welke, door den Rotsfieen^ daar gemeld,

PETRUS verdaat, nog niet algemeen hadt aangeno-

men, maar, dat de Christenen van dien tijd, door

denzelven, christus verllonden, en dus hun ver-

trouwen niet op PETR.US , maar op jesus , ftclden.

Andere Tol; deze klasfe behoren ook andere oude gcdcnk-

Gedeiik- (tukken. Dus heeft de Kardinaal norisius uit het
itukken, _ , . ^ ^

Lenotaphtum Ptfanum het geboortejaar van jesus

opgefpoord. De Canon Pafchalis Hippolijti in het

jaar 1551 bij Verona ontdekt, en door bianchi te

Rome befchreven 1703. is van zeer groot aanbelang —

>

R ga voorbij het Standbeeld te Paneas^ verbeelden-

de , gelijk men , doch verkeerdelijk , meende , de

vrouw, die door jesus van eencn bloedvloed gene-

zen is, iNiATTH. IX. en het beeld van christus,

tegen haar over llaandc, welk Standbeeld eusebiUvS

verhaalt , gezien te hebben ( * ).

Zelfs oude ingelegde vloeren van Mofa'ik werk,

(^ opera miifiva et pavimenta tesfellata')^ zijn hier \\\

aanmerking gekomen. Bij voorbeeld , de Roomsclige-

zinden, gelijk men weet, geven aan den Apostel pe-

trus

(*) Hist, Ecles. Libr. VIL Cc7fy. 18. Over dit StanJ-

becld heeft haseus in Sijlhge Dijen, twee Vcrliancle-

lini'-cn scfchrcvcn.
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TRUS de eerde plaats , als den Prins der Apostelen

,

Oiaar op oude fchilderbecldcn , in zulke vloeren , wordt

PAULUS afgebeeld gevonden, aan de rcchtehand van

PETRUS, waar uit men dan opmaakt, dat niet alle

Christenen aan petrus de ecrftc plaatze in den rang

der Apostelen hebben toegekend. Men heeft, gelijk

bekendis, een bijzonder werk van joh. chiampini

descriptto operum Miijtvorum i volL in folio. Kom,

1693.

Doch , laat ons overgaan tot die Schrijvers , welke Sclirij-

ibortgelijke Bronnen gebruikt , en opzetlijk , Kerkge-
^^"^gron-

fchiedenisfen , en wel van het Nieuwe Testament , be- nen ge-

fchreven hebben ( * ) Sommigen van dezen , gelijktijdig '^^}^

zijnde met de gebeurenisfen , die zij befchrijven , of (.„ ^vel*

ook brokken bewaard hebbende van werken, die voor Oude,

ons verloren zijn gegaan , worden tevens ook als Bron-
p!j^j,^

"

nen aangemerkt , uit welke wij de kennis der gebeure-

nisfen kunnen afleiden. Deze fchrijvers zijn ouder of

latere. Oude noem ik zulken , die , vóór de Kerkher-

vorming , latere , die , na dezelve , de pen gevoerd

hebben, om de gefchiedenisfen der Christen - Kerk te

befchrijven. De ouden zijn , wederom , of Griehfche

of Latijnfche — Ondertusfchen , is het te bejamme-

ren, dat wij, behalven de lY Euatigelisten en de Han-
delingen der Apostelen van lukas , uit de drie eerde

eeuwen geenen fchrijver hebben , die, opzetlijk, en

met

(*) Men kan van deze Schrijvers de lijst min of

meer volledig vinden in casp. sAcixTAnn Introdtictio in

Hht. Eccles. en m walch Tom. lil. Bihlioth. TheoL

Select, enz.
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met oordeel , een ontwerp gemaakt heeft van eene ge-

regelde Kerk-gefdiiedenis. De eenige hegesippus,

een fchrijver van de tweede eeuw , zou hier uitzonde-^

ring verdienen, maar, wij hebben van hem niets meer

overig, dan weinige brokftukken, welke eusebius

ons bewaard heeft. Over het geheel hebben wij wei-

nige belangrijke fchriften dier eerfte eeuwen. De om-

flandighedcn , in welke de Christenen zich bevonden

,

lieten hun niet toe , zich op het fchrijven toeteleggen

;

en het geen nog door Christenen geichreven, en als

gedenküukken door hun bewaard Averdt , is , in da

vervolgingen door de Heidenen , verloren geraakt

,

waar in zelfs de gewijde fchriften niet dan met moeite

gered zijn geworden — De brokHnkken van die Ichrif-

ten uit de eerftc eeuwen van het Christendom , welke

tot ons onderwerp behoren, heeft fai^ricius (*) bij-,

éénvcrzameld.

Hüsebius. De eerde Kerkelijke Gcfchicdfchrijvcr , dien wij

nog bezitten, en welke tevens tot de Bronnen moet

gerekend worden , is eusebius , die , in de IV Eeuw

na CHRISTUS geboorte, ondernomen heeft, eene Ge-

(f:hiedenis der Christen - Kerk in het Grreksch te

boek te (lellen , beginnende met de geboorte van je-.

sus : dit werk heeft hij in X Fioeken voltooid, en zij-,

ne gefchiedenis gebracht tot het jaar 324 , in het welk

de Christen - Kerk tot rust gekomen is , door den dood

van LiciNH.\s , haren laatften openbaren vervolger. —
Hij wordt gemeenlijk genoemd eusebius pamfili,

ter ecre van zijne vi'iend , den martelaar pamfilus ,

wieni».

(•) Bibl. Gr. Libr. V. Cap. 4.



INLEIDING. 2LV

"wiens boekerij hij ook gebniikte. Hij bloeide in de IV

Eeuw , zijnde gelloi-ven in het jaar 340 , meer dan 70

jaren oud. Hij was Bisfchop van Cafarca in PataeJIt^

tia^ en zeer gezien bij Keizer konstantyn clenGroo-

ten , Van wien hij den vrijen toegang verwierf tot de

Staatspapieren en Archiven , welke hij , tot het famen-

ftellen van zijne Gefchiedenis , wilde raadplegen. Men

heeft hem befcliuldigd , dat hij het leerftelzel der Jrid-

nen zou toegedaan geweest zijn , waar omtrent ande*

ren hem echter hebben vrijgcfpruken (*). clericus

heeft, in het bijzonder, deze befchuldiging aangedron-

gen , maar cave heeft ze met even veel nadmk afge-

weerd; ook heeft veneima (f) hem daar van ont-

fchuldigd. Zoo veel blijkt, hij was een vriend van

ARius, en heeft zich, in dit gefchil, zeer gematigd

gedragen, fchijnende huiverig te wezen, om zijn ge-

voelen over een zoo afgetrokken verfchil vast te ftellcn

en te bejDalen. A\lj zullen nader gelegenheid krijgen

,

om hier van meer te zeggen. Trouwens , hoe het zij

,

hij wai'e dan Rechtzinnig of Ariaamch , dit heeft gee-

nen invloed op zijne Kerk -gefchiedenis, waar het op

zijne geloofvvaardigheid aankomt , en deze kan men hem ,

over het geheel , niet ontzeggen. Wij mogen ons zelfs

geluk wenfchen , dat dit werk onze tijden bereikt heeft ,

alzoo wij , zonder het zelve , omtrent de oudfte ge-

fchiedenis der Kerk geheel in 't duister en onzeker

zouden omtasten. Hij heeft , met veel vlijt, en ge-

trouw*

(*) Men zie de bewijzen voor en tegen bij valesilts

i« zijne Voorreden op de Gefchiedenis van eusebius.

(f) Tom. IV. liisft Eceks. pag. 3.
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ti-ouwheid, van de bcfcheiJen en ooirkonden, die hij

gevonden heeft, en van de fchrijvers, die hem wa-

ren voorgegaan, gebruik gemaakt, en gehecle plaat-

zen uit dezelve in zijn werk ingelascht. Daar blij-

ven wel gapingen, in den famenhang des verbaals,

over, doch hij verdient echter onzen dank, voor het

geen hij geleverd heeft. Het is zoo, zonder toetzing

kan men alle zijne berichten niet aannemen, hij heeft

zijne gebreken , en overal heeft hij niet hetzelfde

fcherpzinnig oordeel gebruikt, evenwel onderfcheidt

hij dikwijls het min zekere, van het geen hij als on-

twijfelbaar zeker verhaalt, door een, men zegt; men

verhaalt enz. — eusebius heeft nog, behalven de-

ze Kerk-Gefchiedenis en andere werken, van welken

ik op hunne plaats zal moeten fpreken, vier Boeken

over het leven van Keizer konstantyn den Groo-

ten gefchrcven; doch deze behelzen meer eene, dik-

werf al te vleijende, lofreden op dezen ecrflen mag-

tigen begunftiger van het Christendom , dan wel eene

geregelde en naauwkeurige gefchiedenis , hoewel men

'er echter het één en ander ter opheldering van de

Kerk -gefchiedenis uit ontlenen kan.

RuFiNus, een Ouderling, te Aquikja^ tegen het

einde der vierde eeuw , heeft de Kerk-Gefchiedenis

van EUSEGius in het Latijn vertaald, doch met uitla-

tingen en bijvocgzclen , dus heeft hij het geheele X
Boek onvertaald gelaten.

Wii hebben meer dan ééne uitgave van dit gefchied-

kundig werk van eusebius. De beste is die van

iiENR. vALESius iu dric Dcclcn in folio ^ met voor-

treflijke aantekeningen Parijs 1Ö51. Waar van eene

ge-
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gebrckigc iiadmk in Diiitschland is uitgekomen. De

jongde uitgave, waar bij ook nog een en ander bij-*

voegzel gekomen is, is van readixg London \-jio

fol. vvaai* bij nog een nadruk te Ttirin gekomen is. In

't Jaar 1749 Iieeft de geleerde Remonftrantfche Profes-

for VAN D-ER MEER SC H ccuc Ncderduitichc vertaling

van EUSEBius Kerk-Gefchiedcnis bezorgd, te Am-

fierdam^ met aantekeningen, twee Deelen in qiiarto.

De Gefcliiedenis van eusebius is vcn^olgd, door socrates

socRATES, eenen Scholasticiis ^ te Koujiantinopolen ^
'

die in de V ccmv geleefd heeft. Scholastki werden

toen genoemd lieden , die , op de markt , voor het ge-

richt , rechtzaken beplijteden, welke wij AdvoJiaten

zouden noemen. De Gefcliiedenis van socrates be^

vat in zeven Boeken een tijdvcrloop van 134 jaren, van

het begin van konstantyn den Crooten ^ of het jaar

30Ó tot 439, en is dus een verv^olg op eusebius.

EPiFANius heeft ze in het Latijn vertaald. Zij is te

gelijk met eusebius ook door valesius of de va-

Lois uitgegeven, socrates is een naarfHg, voor-

zichtig, en oordeel!(undig Schrijver, die vele echte ge-

denkftukken in zijn gefchiedverhaal geplaatst , en ook

de tijden naauwkeurig aangetekend heeft, photius

handelt van hem in zijne Bibliotheek Cod. 28. He£ is

waar, hij heeft fommige gewaande wonderwerken al

te ligtgelovig aangenomen , maar daartegen moet men

zijne biüijklieid jegens die genen prijzen, welke als

Ketters of dwalenden van de groote Kerk gefcheiden

waren. Deze zijne billijkheid , bijzonder jegens de

NovatiÜnen heeft tot de bcfchuldiging aanleiding ge-

geven, dat hij een Novati'dan was, welke befchul-

di-
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diging vALESius daar mede wederlegd heeft , dat

socRATES zelve de Novatianen Ketters genoemd

heeft;

«ozoME- In delfde uitgave van eusebius komt ook voor

HERMIAS sozoMENUs , insgclijks een Rechtsgeleer-

de , uit Palaedina , uit een Dorp bij Gaza , Bethelia

genoemd, die ten zelfden tijde met socrates geleefd

heeft. Deze heeft in IX Boeken de Gefchiedenis van

EUSEBIUS , voor een honderd jaren veivolgd , van

het jaar 323 tot 423. Hij wint het van socrates in

ftijl, die veel fierlljker is, maar hij is veel minder in

oordeel. Zeer zelden heeft hij iet van belang, het

welk deze niet reeds venneldt. Niettegenftaande hij

vele fprookjens en vertelzcltjens verhaalt, wordt hij

echter van den Roomfchen ftoel niet hooggeacht,

volgends Paus gregorius den Grooten. {Libr. VU.

Ep. 34.)

THEODo- Weinige jaren na deze beiden, fchreef ook theodo-
^^^^* RETUS eene Kerkelijke Gefchiedenis in V Boeken

van het jaar 322 tot 429. Hij was een vermaard

Kerkvader, Bisfchop van C'^rus of CyropoUs in Sy-

rië^ door de Joden gefticht, en ter gedachtenis van

CYRUS dus genoemd. Hij overleedt in het jaar 457,

meer dan 70 jaren oud. loacHiM camerarius heeft

zijne Kerk - Gefchiedenis in 't jaar 1556 in het La-

tijn vertaald — Zij ftaat ook, in 't Grieksch, in de

uitgave vjln eusebius door vaLesius. Hij was een

zeer geleerd man , en zijn ftijl is een zeer goede ge-

fchiedkundige ftijl. Hij heeft zich, bijzonder, door

zijne gematigdheid, hoewel hij anders vrij driftig van

aait was 5 met zijne Kerk -Gefchiedenis roem verwor-

ven.
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ven, maar dezen roem zeer bczvvalkt, door eenige

andere werken, voornamcliik, door :eene Lerensbe-

fchrijving der Hailigen^ als waar in niet meer de

fcherpzinnige leeraar zichtbaar is , maar enkel een

munnik, die fabelen of beuzel iichtige kleinigheden^

met veiTiikking , verhaalt. V/ij hebben ook nog van

hem V Boeken , de hcerettconim fabuHs , welke ook

'm de Kerkelijke Gefchiedenis van dienst kunnen zijn.

De Jefuiet jac. sIrmond heeft alle zijne v\iErken uit-

gegeven te Parys 1642. in 4 Dcelen in folio ^ waar

bij naderhand joh. gerxeHius het vijfde deel, het

welk 'er toebehoort, gevoegd heeft.

Wij moeten hier ook niet voorbijgaan philostor- philo-

Gius, t^vC Kr.ppadocier ^ welke nog vroeger , dan de

zoo even genoemden , XII Boeken der Kerk - Gefchie-

denis gefchreven heeft , van het begin der veifchillen

met de -^/•/<7;7^« , of omti-ent het jaar 300 , tot den dood

van Keizer honorius in 't Jaar 425. \\'\) hebben de-

ze Xn Boeken niet meer , akoo de haat der Rechtziiwi-

gen dezelve, gelijk meer fchriften van zoogenoemde

Ketters , onderdrukt en vernietigd heeft. Te weten

,

P111LOSTORGIUS was een Ari'dan^ van dat foort,

die men Eiinomianen noemde. Wij hebben dus en-

kel uitti-ekzels uit deze Boeken , welke photius in

de IX eeuw daamit gemaakt, en voor ons bewaard

heeft. Zijz'm door jac. gothofredus afzonderlijk

uitgegeven te Gefieve 1643 in quarto ^ meteene ge-

leerde Voorreden. Ook ftaan zij in de meergemelde

uitgave van valesius. Zoo veel zien wij uit ^tztV

ven, dat philostorgii's een vrij geleerd man was

,

uit wien men veel leereu kan , omdat liij , niet recht-
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?.innig zijnde, veifcheiden dingen heeft aangetekend ^^

die men bij de Rechtzinnigen te vergeefs zoekt. Ti'ou-

wens , gelijk ik reeds hier voor heb aangemerkt , liet

komt bij eencn Kerkdijken Gefchiedfchrijver niet zoo

zeer op zijne recbtzinniglicid , als wel op zijne onpar-

tijdige liefde tot de waarheid , aan^ Nu is het wel zoo

,

dat PHiLOSTORGius , met alle zijne Geleerdheid ,

partijdig zal gefchrevcn hebben voor zijne gezindte ^

maar de anders eerwaardige itiotius maakt het toch

te erg , wanneer hij zegt , dat deze Gefchiedenis meer

eene lofreden der Ketters zij, en dat zij bijna alle

verhalen der Rechtzinnigen tegenfpreekt , en befchimpt,

vooral kunnen wij niet goedkeuren , dat photius

hem, in zijne uittrekzels, een' Godlozen, een Leu-

genaar, een Vijand van God, en met een valsch ver-

nuft , zijnen naam veranderende , kakostorgius ,

noemt. —
THF.ODO- Nog in de zesde eeuw zetteden de Grieken debe*
RTis LEc- oefening der Kerkelijke Gefchiedenis , met vlijt , vuort—

THEODORus LECTOR, of Voorlezer in de Hoofd*

kerk te Konflnntinopokn , verzamelde in de VI eeuw

eene Kerk- Gefchiedenis, uit socrates, sozome-

^'üs , en tmeodoretus , onder den titel van drie*

ledige Historie^ in twee Boeken, die nog onuitge-

geven gevonden worden in de Bibliotheek van St,

Markus te Venetië, Doch , behalven dezen , heeft

hij nog twee Boeken gefchrevcn , waar in hij do

Gefchiedenis van socrates vcivolgt, tot aan zij-

nen tijd toe, welke verloren geraakt, en alleen in

een wijdlopig uittrekzel overig zijn, gemaakt door

KICEFORUS CALHSTUs , ecu' fchrijvcr van later

tiid
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tljJ: deze uittrekzels zijn insgelijks door valesius

uitgegeven. Deze Gefchiedenis van theodorus

LECTOR begint van het jaar, waarmede socrates

eindigt, en loopt tot het jaar 518. Het verlies der-

zelve is te meer te beklagen, omdat de fchrijver

veel merkwaardigs met groote naauwkeurigheid bijeen-

verzameld hadt.

Eindelijk , fchreef evagrius Scholasticus of Rechts- evagrius

geleerde tQjintiöchien^ omtrent het einde der VI eeuw,

eene Kerkelijke Gefchiedenis in VI. Boeken, tot een

vervolg op SOCRATES en theodoretl-s, beginnen-

de met de dwalingen van nestorius en het Sijnode

van Efeze, of het jaar 431 , en eindigende met het jaar

594. Deze gefchiedenis van evagrius is eerst in 't

Grieksch uitgegeven te Parys 1554 'm folio ^ en ook

door VALESIUS achter zijne uitgave van eusebius ge-

plaatst. EVAGRIUS wordt als volkomen rechtzinnig

in het geloof geroemd, hij heeft veel gelezen en bij-

eenverzameld , maar was al te ligtgelovig , waarom

men vele gewaande wonderwerken en andere zaken,

die twijfelachtig zijn , in zijne gefchiedenis ontmoet. Lntijn-

Dus hebben de Grieken , gelijk hunne voorvaders

in de burgerlijke of wereldlijke gefchiedenis , ook in de

Kerkelijke Gefchiedenis der Christenen , het ijs gebro-

ken, en de eerfte voorbeelden gegeven. Hunne ar-

beidzaamheid wekte fpoedig den naarijver der Latij-

nen , of der Westerfche Kerlc , op , maar dtzt bereikte

den roem , noch evenaarde de verdienden , der Grieken

niet. Wij moeten van de voornaamften der Latijn-

fche Schrijveren in dit vak echter oc^k met écu.

woord melding doen.

D z De
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FUFiNus. Dc cci-llc, die hier iet ondernomen heeft, was Rl'-

FiNus, een Italiaan^ ouderling XsiAquUeja^ een kun-

dig en arbeidzaam man, die voornaamlijk vermaardlieid

heelt verkregen , door zijne verfchillcn , met iiieRO-

NVMüS. Hij overleedt in het jaar 410. Bchalven zij-

ne Lfttijnfche overzetting van eusebius Kerk - gelchie-

denis, waar van wij gefproken hebben^ heeft hij 'er

nog twee B(jeken van zijn eigen opllel bijgevoegd , wel-

ke het X en XI van eusebius , of het 1 en lï van ru-

Fii\us , genoemd worden. Deze beginnen met het be-

gin van ARius jCn lopen tot den dood van Keizer tiie-

o.üosius den Grooten. rui'Inus is, in deze gcfchie-

dcnis , al te ligtgelovig , en begaat groote fouten tegen

de tijdrekening, als ook andere, en fchijnt dit werk

met al te groote overhaasting opgellcld te hebben.

HiëROiNY- De groote en vermaarde tegenpartij van rufinus ,

^^'-^* de Kerkvader JiiieRONYiMUS , heeft wel geene Kerkelijke

Gefchiedenis opzetlijk gefchrevcn , maar nogthans aan

dezelve veel dienst gedaan , door het vertalen , vemieer-

deren , en vei-volgen, van het tljdrekenkundig werk van

EUSEBIUS, bekend onder don naam van Chronicon en

Canon Chronicus , maar ook veel ondienst door het

verhalen en aanprijzen van menige hibclen^ welke te

meer opgang maakten , hoe grooter anders het aaiizicn

van dezen geleerden en waardigcn Kerkvader \yas.

suLPici- Om dien zeilden tijd heeft ook gcfchrcven sulpici-

us SEVE- us SEVERUS. Deze was van geboorte een Gal/i'ér,

en wel uit yiquïtani'è of het voormalig Guienne , van

een edel gellacht. Ouderling en Mimnik, een tijdge-

noot en vriend van iiiëRONYiMUS , paulinus , en

IMARTINUS, bij ons bekend, onder den naam van den

Ilei-

RUS.
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Heiligen i^iaarten. Hij leefde omtrent het jaar 400.

Hij heeft onder den titel van Heilige of gewijde ge^

fchiedenis , in twee Boeken , een bcUnf)pt v-erhaal ge-

fchrcvcn van de liijbelgcfchiedenls , en die' veiTolgt

van het begin der wereld af, tot liet jaar 400 der

Christelijke jaartelling , zijn llijl is duidelijk , en vrij zui-

ver Latijn, waarom men hem den Christelijken sal-

LUSTius genoemd heeft. Hij heeft veel goeds in dit

werk , evenwel niet zonder gebreken , door zijne te

groote ligtgelovigheid— Deze ligtgelo\'ighcid heeft hij

bijzonder ten toon gefpreid , in zijne levensbefchrijving

van den Heiligen iniartixus, wiens leerling en be- •

wonderaar hij was , en van wien hij vele mivakeien of

wonderwerken verhaalt , die naar het fabelachtige zwe-»

men, en meestal beiizeliichtig zijlr. Men heeft goede

uitgaven van zijn werk, ónder anderen van georg.

iiORNius ,. met aantekeningen van vcrfchcilen Go
leerden , én eene van joannes clericus of le

CLERC. De nieuwfte uitgave is van hiüroiVYMLts Dn

PRATo een' Geestelijken itVerona^ in het jaar 1741

enz. — Dit v/erk is ook in het Hollandsch vertaald

door PETRUS RABUS , en met aantekeningen ' in het

licht gegeven in quai'to te Rotterdam 1702. pelagi?

us begon , in zijnen tijd , zijne gevoelens te ontdekken

en vooit te planten , en men houdt dezen sulpicujs

ook van dezelve verdacht, evenwel is hij naderh;md

onder de Heiligen geplaatst, maar Paus urbant-s de

\lllfi:e heeft hem weder op de lijst der Heiligen uitge^

fchrapt. —
hl dezelfde vijfde eeuw leefde paulus orosius , 0Runt:s.

^n Spanjaard , ouderling te Tarragona , een \Tienel

D \ vaa
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van AUGUSTiNUS en hiöronymus, welke hij, den

éénen in Afrika , den anderen in Palneflina , bezocht

heeft. Thuiswaards gekeerd, fchreef hij, op aanra-

den van AUGUSTINUS ,Vn Boeken van gefchiedenisfen

,

welke bijzonder tegen de Heidenen zijn ingericht. ïe

weten, het Romeinfche Rijk hadt, ten dezen tijde,

vele rampen en onheilen te bezuuren , van de invallen

der Barbaarfche Volken , en anderen ; hier van gaven

de Heidenen de fchuld aan den Christen -Godsdienst,

voorwendende , dat de Goden vertoornd waren , omdat

hun dienst alom door het Christendom verdrongen

werdt. Dus fchreef orosius zijne gefchiedenisfen

,

om aan te toonen , dat in de wereld , door alle eeuwen

heen, rampen, ellenden, en jammer het menschdom

getroffen hebben. Doch hij hadt daarom juist zijne

gefchiedenis niet met de fchepping der wereld behoe-

ven te beginnen , ook heeft hij , onder fommige goede

dingen veel, dat verkeerd is, en misflagen bevat; ook

mengt hij vele fabelen tusfchen zijne verhalen in , en

de Kerkelijke Gefchiedenis m het bijzonder kan weinig

voordeel van hem trekken. In het voorbijgaan, verdient

aangemerkt te worden , dat zijn werk in de Handfchriften,

gelijk ook bij oude fchrijvers , die het zelve aanhalen ,

den titel voert : Ormesta , of liormesta muncli. Over

dezen titel zijn gehecle verhandelingen gefchreven , die

men bij fabritius iuBiblioth. med.et infim. aet.gt-

meld vindt. De Geleerde ekhart meent, dat ormesta

een Gothhch woord is van nrman , medelijden hebben

,

waar van armst , ellende , bij ons nog arm , armfte :

HASAEUS dacht, dac het woord famengefleld is uit or bij

verkorting voor orbis en tfiesta voor moesta , ( r/e be-

droef"
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droefde wereld^ ^ doch dan zou liet ormestus moeten

wezen. siGEB. haverkamp, die orosius heeft uit-

gegeven te Leyden 1738 in quario
^ gelooft, dat de

Handfchriften bedorven zijn, en dat men moet lezen

miferia mundi. De eenvouwige waarheid der zaak

is , dat ormesta eigenlijk twee woorden zijn , or. met

een punct of (lip 'er achter, en mesta voor moesta,

sr. mcE een punct , is Orofius. Dus is de titel voluit ï

Orojïi moesta mundi^ oïOrofius , werelds katijvigheden.

Deze waren de gebrekige pogingen der Westerfche

of Latijnfche Kerk omtrent de Kerkelijke Gefchiedenis 5

en hij dezen bepaalde zich haar vlijt. Men was , ia

de zesde eeuw, in de Latijnfche Kerk zoo weinig in

ftaat, omeene Kerk -gefchiedenis te fchrijven, of de

Griekfche Schrijvers derzclve te lezen, dat de ver-

maarde ftaatsman , naderhand munnik, cassiodo-

RUS, de drie Schrijvers socrates , so;^omenus en

THEODORETUS , volgcnds ccue overzettiug, welke hij

door eenen Rechtsgeleerden , epifamüs, liet vervaar r-

digen, in een koit uittrekzel famenvatte, het welk

langen tijd tot een handboek voor de Kerkelijke gefchie-

denis dienen moest.

Van de vijfde eeuw af tot aan de zestiende , of den Ander-c

tnd der Kerkhervorming , ontbreekt het genoes;zaara
^^™^^'

geheel aan Gefchiedfchrij\''ers in de Kerkelijke Gefchie». ar.n de

denis , v/elke kundig en onpartijdig genoeg waren, ^^'''^,^?,';^,'

om een behoorlijk gefchiedverhaal der gebeurenisfen , " ''

'

het Christendom betreffende, te boek te ftellen. Waa-

re geleerdheid werdt verwaarloosd , Bijgeloof nam de

overhand , en het gezag en aanzien der geestlijkl'loid

,

en der- munniken fteeg ten top. Men was daar op b>
D 4 d.Jit»
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dacht,- om dit gezag meer en meer te vestigen, ten

welken einde Levensbefchrijvingen van Martelaren en

Heiligen, verhalen van wondenverken , veelal onder

den naam van Legenden ter lezing aangeprezen , de

plaats van goede gefchiedverhalen vervingen , en de

wereld als eene, woeste zee overlh'oomden , zoodat een

aantal van over de honderd Hukken \\\ folio , behal-

ven een goed getal in qiiarto en in octavo^ zouden kun^

nen Avorden opgeteld , die alle ftrekken , om iloffe opn

televeren ter verklaring van den Kalender of Alma-

vach ^ maar die aanëenhangen van wonderlijke gezich-

ten , droomen , genezhigen , en wat niet al ? JNlen

moet dit alles doorzweigen , om , hier en daar , iet te

vinden , dat bruikbaar zou zijn. Men heeft wel ook

vele yanrhoek- oï Chronijkfchrijvers ^ doch dezen bc->

' gmnen gemeenlijk met de fchepping der wereld , fchrij-

ven eikanderen getrouvvlijk uit , en zijn , op zijn best

,

I alleenlijk te vertrouwen, in het geen hun vaderland en

leeftijd betreft , en dan geven zij ons nog niet meer ^

dan een droog verhaal van gevallen, zonder ons iet,

ter ontvouwing van derzelver oorzaken of bedoelingen ,

te melden. De Griekfche Schrijvers , die in het zoo-

genaamde Corpus Bijzantinttm te iamen zijn uitgege-

ven, en de Gefchiedenis van het Keizerrijk van Kon-*

Jlantinopolen , geduurende een lang tijdverloop , van de

VIS. tot aan de XV eeuw, befchreven hebben, ver-

dienen nog de meeste achting, en helderen de Kerk-

gefchiedenis van de Üosterfche Landen, veelal, vrij

\vel op. —
KUTYcin- ' In de X eeuw fclu-eef eutyciiius Patriarch van

Ls Yan Akxandric , insfchup der MckJiiten , zijne Alexan-

drijn"
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an'jiifche jaarboeken^ iii de Arabifche tnal, bcgii;- Alexan»

nende met de fchepping der weveld , en eindigende
''''''^*

met het jaar 940 , in welk jaar hij oolv overleden is.

Dit werk is door pocock uitgegeven , en in het Latijn

veitaald. Hij liceft in deze Jaarboeken vele berichten,

die men elders vergeefs zou zoeken, maar gcene ge-

noegzame kunde of oordcel , om echte en geloof-

waardige van onechte en ongeloofwaardige ftukkcn te

owderfcheiden , zoodat men hem met behoedzaamheid

gebruiken moet. •

Omdat ik boven van niceforus kallistus ge- nicei-o-

meld heb, moet ik hier, met één woord, van hem gc^
^^'^ '^^^<"

' ' .7 LISTL-S.

wagen , hoe zeer hij , in de daad , een fchrijver is

,

die , waar hij op zich zelven ftaat , geen het minlle ge-

loof verdient , en vol is van de ongerijmdile Fabelen

:

doch , hij heeft veel uit de oude fchrijvers , die voor

ons verloren gegaan zijn , overgenomen en bewaard

,

om welke uittrekzels en brolcken hij voor ons belangr

rijk is. Hij was een Zoon vanxANTOFiLus, en lee&

de in de XIV eeuw , zijnde jMimnik in het Klooster

van St. Sofia, (^Asceteriun S. Sophiae') te Konj

fiaut'niüpolen. Hij zegt, in het begin van zijn werk,

dat hij zijne gefchiedenis heeft verzameld uit de voor-

treflijke Boekerij van het gemelde Klooster , voor^

naamlijk uit de fchriften van eusebius , socrates

en anderen, van de gebooitc van jesus christus

tot het jaar 911 in XXCI Boeken, waar van 'er ech-

ter niet meer dan XMU overig zijn, welke tot den

dood van den Keizer piiocas in het jaar 610 lopen.

\''an dit werk was Hechts één enkel handfchrift ove^

rig, het welk aan matthias corvixüs , Koning

I) 5 van
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van Hongarytn hadt toebehoord , en het welk uit de

Üoekcrij te Buda of Ojfen^ bij de verovering dier

Stad, door een' Turksch Soldaat geroofd, en einde-

lijk , door vele omwegen , in de Boekerij te Wenen

gekomen is, gelijk p. lambecius verhaalt in zijne

Hht, Bihlioth, V'tndohon, Naar dit handfchrift zijn

alle drukken gericht. De beste uitgave van dit werk

is te Parys 2 deelen in folio 1630.

Pogingen Na zoo vele eeuwen verwaarloosd te zijn, begon,

tot nicu- bij (^e herleving der wetenfchappen in de XV eeuw,

fening
' ^^ y^^^' ^^ herleven, om de Gefchiedenisfen der Kerk

derKer- natefporen. laurentius valla, een Kanunnik te

cVfch'
Florence , ondernam , in deze eeuw , verfchcidcn over-

denis. leveringen, welke tot hier toe voor goede munt wa-

ren aangenomen, ter toetze te brengen. Onder an-

deren durfde hij beftaan, het verhaal te onderzoeken,

dat Keizer konstantyn de Groote aan den Bis-

fchop van Rome, sylvester, Rome benevens een

aanzienlijk gedeelte van Italië, gefchonken hadt, ten

eigendom aan den Stoel van PETPvUS,v/aar op de Bis-

fchoppcn van Rome hun wereldlijk gezag gronde-

den , en hetzelve in een bijzonder gcfchrift ( de falfo

credita et ementita donntione Conftantini ikf.) te-

gen te fpreken en van bedrog te overtuigen. Nog

Iprak hij eene andere algemeen aangenomen overleve-

ring openlijk tegen, dat naamlijk de Geloofsbelijde-

nis, die men de Geloofsleuze der jipostehn noemt,

door de Apostelen zelve zou opgcfleld zijn — Nie-

mand zal zich verwonderen , dat de luquifitie , v>'elkc

,

ten dezen tijde, hare volle dwingelandij oefende, den

.geleerden man mo'eitc vcrcorzaal'Le , omdat l'.tj ook

ia
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in de Kcrk-gefchicdcnis iet Jindcrs durfde leeren, dan

de Kerk , tot behoef der geestelijken , wilde , dat ge-

leerd zou worden. Zij dreigde hem met den brand-

(bpel , dien hij gewis zou hebben moeten beklimmen

,

indien niet alfonsus , Koning van Arragon , hem

onder zijne befcherming genomen hadt; thans kwam

hij met eene geesfeling vrij.

Door zulke middelen van geweld , fchrikte men de Derzcl-

geleerden af, om de Kerk - gefchiedenisfen te beöefe-
JJ^J ^J^^J'

nen , daar in de waarheid op te fpooren , of die ge- de Kerk-

vonden hebbende , openbaar te maken. Doch , met ^''^/vor-

mintj.

de Kerkheivorming in de XVl eeuw, wanneer de

vrijheid van geweten hare rechten begon te herne-

men, ging in de Kerk - gefchiedenis een nieuw licht

op. De Hervormers hadden reden, om dezelve met

alle oplettendheid te beoefenen, alzoo zij uit de ge-

fchiedenis konden aantonen, hoe de Grielcfche Heer-

fchappij der Roomfche Bisfchoppen, en het gezag

der geestelijken zich, van tijd tot tijd, door hst en

bedrog, onderfteund door bijgeloof en geweld, ge-

vestigd hadt , en het veiral van het Christendom

,

langs verfcheiden trappen , tot die hoogte geklommen

was, dat zij het voor eenen pligt rekenden, eene

Hervomiing, in alle deze opzichten, te ondernemen

en door te zetten. Dewijl ook de Roomfche Geeste-

lijkheid aan de Protestanten ^ bij herhaling, tegen-

wierp, dat zij nieuwigheid - zoekers waren, was het

dezer zaak, niet alleen te bewijzen, dat hun Leerftel-

zel met dat der ecrfte Christenen overëenftemde , en

dus niets nieuws behelsde , maar ook aan te toonen

,

feoe de geestelijkheid, van tijd tot tijd, nieuwighe-

den
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.den in het Christendom hndt ingevoerd, \vclke wel

nooit zondei'Ticgcnrpraak gebleven, mnar fteeds door

mensclilijk gezag en gewekl , gehandhaafd waren

;

tot het één en ander riepen dan de Hervomiers de

hulp in der Kerkelijke Gefchiedenis , het welk aan-r

leiding gaf, dat dezelve, meer opzctlijk en metgroo-»

ten ijver, begon behandeld te ^vorden.

De Ccn- De eer, van in de Kerkelijke Gefchiedenis ^ het

!!l""'"f*^'^^'' eerst het ijs gebroken, en eene nieuwe baan geopend

burgen- ïe hebben , .komt , ongetwijfeld aan den Lutherfchen

^^^' Godgeleerden, matthias flacius, toe, gemeenlijk

IlUjricus bijgenoemd, omdat bij, in 't jaar 1520 te

Alheria in Illijrictim geboren was. Y)iizc man, een

ftreng ijveraar voor het geloof der Lutherfche Kerk,

die fteeds zijn werk mar.lcte, om tegen alle dw^alin-

gen, in en buiten deze Kerk, ten ihijd te trekken,

verzamelde, ten einde aan de wereld te toonen, dat

de Hen''onners geene nieuwigheden hadden voortge-r

bracht , alle de bezwaren en klagten , welke deugdza-

me mannen en allerleië fooit van fchrijvcrs, over het

verderf van het Christendom , zinds eeuwen , hadden

aangeheven, bij één, en gaf die in zijnen Catalogus

testium veritatis , of lijst van getuigen der waarheid-^

in het licht. Maar voornaamenlijk , ondernam hij een

gewigtig werk voor de Kerkelijke Gefchiedenis , toen

hij, IViiteuherg'm het jaar 1547 verlaten hebbende,

omdat de Godgeleerden aldaar met zijne ih'enge begTip*-

pen van" rechtzinnigheid minder ftrookten , zich te

Maagdenburg onthieldt. Te weten, liier oiitwier])

hij, in het jaar 1558, het plan, om eene algemeen e

Kerkelijke Gefchiedenis te fchrijvcn , uit welke de nieur

wigr
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vVighcid der Roomfche bijzondere leerllukken , plegtig«»

heden , en kerkbeftiiur , v;in zelve zouden blijken. Hij ver-

ëenigde zicll , ten dien einde , met ecnige geleerde vrien-

den, onder welke basilius faeer zich bevondt, die

zich , onder anderen , door zijn Latijnsch W^oordenboek ^

onder den Titel, Fabri thefaunis , of fabers JVoor^

denfchat^ bekend, zoo verdienftclijk gemaakt heeft.

Dit gezelfchap geleerde lieden , onderileund door den

bijlland van fommige Dnitfche Vorsten , en in de kosten

te gemoet gekomen , door inzamelingen , die in de Ker-

ken ten dien ehide gefchiedden , ftelde zelve allen vlijt

te werk , en gebruikte bovendien de hulp van verfchei-

den jonge lieden , om de oude Kerkvaders te doorlezen

,

daaruit uittrekzcls , tot de gefchiedenis behorende , te ma-»

ken , en alles op zijne rechte plaats te brengen. Duswerdt

het gewigtig werk toegereed , het welk , onder den

naam van Centuriae of Ceitturiatores Magdehtirgen-

fes vermaard is , voerende dezen naam , omdat het de

gefchiedenis , van eeuw tot eeuw ( Centuriae ), be-

fchrijft , en het eerst te Maagdenburg ondernomen is

,

alwaar de vier eerde deelen zijn opgefteld , zijnde de

volgende te lena , Weimar enz. voltooid. Dit werk

zag in het jaar 1559 tot i574 te Bafel, ter Drukkerij

van opoRiNus , in 't Latijn , in dertien Banden in /ö-

//o,het licht, bevattende elke Band ofDeel de gefchie-

denis van dcne eeuw. flacius zelve werkte aan het-

zelve mede , tot aan gefchiedenis der XII eeuw. De
XI\^ tot de XVI eeuw waren wel reeds door joan wi-

GAXD, dcnen der medearbeideren tot dit werk, vol-

tooid , maar zijn nooit in druk uitgegeven. Deze eer-

ilc Drd: bij üporinüs is voor de beste gehouden,

wo.nt,
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De Jnnr-

bocken
van BA-

ROMIUS.

want, in de tweede, van het jaar 1624, zijn niet al-

leen de vooiTcdenen weggelaten , maar ook is dezelve ,

door uitlatingen en bijvoegzelen, zeer verminkt. In

deze eeuw heeft men , in 1757 te Neurenberg een

nieuwe druk van dit werk in 4to ^ondernomen , en met

aanmerldngen vemiecrderd ; doch , ik weet niet , of

dezelve reeds voleindigd is.

Hoe zeer men den vlijt en verdienflen van flacius ,

en zijne medearbeideren , in dit werk , moet bewonde-

ren , en den dienst , dien zij daarmede , bijzonder aan

de Protestantfche Kerk , bewezen hebben , verpligt is ,

hoog te fchatten , is hun werk echter niet zonder be-

risping. Men heeft de orde, in hetzelve gehouden,

en de fchildcing der verhalen , met recht , min voeg-

zaam geoordeeld; en, het geen het voornaamfte is,

het is fteeds , met de bedoeling , en in den ftijl van

eene wederlegging der Roomfchen, gefchreven, het

welk, ongetwijfeld, veel invloed moest hebben, niet

alleen op de gantfche wijze van voordragt , maar zelfs

op die zuivere onpartijdigheid , welke het hoofdken-

merk van den Gefchicdfchrijver moet uitmaken — Met

dit alles , behoort men echter de omftandigheden van

dien tijd, de omflagtigheid der onderneming , en

voornaamlijk , dat deze Geleerde mannen , zonder voor-

gangers in dezen , eenen ongebaanden weg betreden

hebben, mede in rekening te brengen, en het werk

zal, bij alle onbevooröordeelden , zijnen rechtmatig

verlvregen roem ftaande houden.

De wond, ^velke het bovengemelde werk aan het

Roomfche Leergebouw toebracht, was voor hetzelve

zoo gevoelig, dat verfcheiden pogingen ter hand gefla-

gen
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gen werden , om dezelve te heelen , en het licht,

welk dit werk over de Gefchiedenis der Christen-

Kerk verfpreid hadt , ware het mogelijk , te verdoven.

FILIPPUS NERï, die naderhand door Paus gregori-

us XV onder het getal der Heiligen geplaatst is, rich-

tede de zoogenaamde Congregatio Oratorii op , met

oogmerk , opdat eie Kerkelijke Gefchiedenis in dezelve

zou beoefend worden. Hier voedde hij caesar ba-

RONius op tot eenen kampvechter voor het Roomfche

Geloof. Deze, zich bijna 30 jaren in de Kerkelijke

Gefchiedenis geoefend, en veivolgends lesfen in dezelve

gehouden hebbende , begon toen zijne Annahs Eccle--

fiiifiici , of Kerkelijke jaarboeken , te fchrijven , waar

van het eerfte Deel in het jaar 1588 te Kome werdt

uitgegeven , en vervolgends jaarlijks , tot dat XJI Dee-

len het licht zagen , die de Gefchiedenis van XII eeu-

wen behelzen, en met het jaar 1198 eindigen. Dit

werk is , verv^olgends , meermalen herdrukt. De bes-

te druk wordt geacht die van Mentz van het jaar

1601 te zijn, welke door den fchrijver zelven nagezien

en goedgekeurd is. De laatfte uitgave , door mansi te

Lucca 1738 in 18 folio banden, heeft ook het vervolg

van RAixALDi, en de beoordeling van pagi op dit

werk van baronius , behalven aanmerkingen van ge-

ORGi en ^lANSi, in éénen Band, met een zeer ge-

maklijk P^egister of Bladwijzer van alles.

Men moet , in dit werk , den ongemeenen ijver v^
BARONIUS bewonderen, in het bijeenverzamelen van

alles , wat tot doorlopende en volledige Jaarboeken der

Kerkelijke Gefchiedenis der eei-fle XII eeuwen behoort.

Vi^w vindt 'er eenen fchat van geleerdheid in. De rij-

ke
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ke voorraad van Handfchriften uit de Pauslijke Biblio-

theek vïiii het Vatikaan , en de Boekerijen van \'eifchei-

den Kardinalen , welke alle voor den fchrijver open-

(londen , leverde hem de ftoHe , welke hij tot zijn oog-

merk gebruikte , en in orde braciit ; met al het welk

hij zich bij zijn Kerkgcnootfchap zoo verdienftelijk

maakte, dat hem de Kardinaalshoed werdt opgedraag

gen.

Ondertusfchen heeft baroniits alle de verdienden

van dit zijn Werk befm'et , door zijne partijdigheid,

met welke hij hetzelve heeft opgefleld. Zijn heerfchend

doelwit ftraalt in hetzelve allerwegen door , om , naam-

lijk, het gezag van den vStoel van Rome te handha-

ven, en des Paufen magt, boven de wereldlijke vor-

llen en overheden, te verheffen. Hij beweert, dat de

geestelijke heerfchappij van den Paus door christus

zelven gelucht, en dat de Apostel petrus de eer-

ftc Opperbisfchop geweest is, van wicn deze magt,

door eene oniifgebrokcne opvolging , op de Paufen is

overgegaan , wier voorrccliten , volgends hem , zoo

oud zullen zijn , als de Christelijke Kerk zelve. Ver-

flaafd aan deze zijne aangenomen onderftelling , en ge-

heel afhangclijkvan den wenk der Paufen, heeft hij niet

alleen allerhande fabelen en vertelzelen in zijn werk op-

genomen, maar ook vele onechte en valfche Hukken

voor echte en waare uitgegeven en gebruikt. Overiil

en bij alle gelegenheden, tast hij de rechten der Vorsten

aan , en verdedigt die van den Paus ; door dezen ijver

echter, haalde hij zich het ongenoegen van m.agtige

Vorsten op ^\im hals, bijzonder berokkende het Xï

Deel van zijn werk den Kardinaal vele moeilijkheden.
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Mij had, in dat Deel, zijn best gedaan, om te bè«

wijzen , dat liet Eiland Sicili'è , rechtens , aan den Paus

behoorde, piiilip II. Koningvan Spanje^ die thans

Koning van Sicilië was, nam dit zeer hoog op, en

verbood het uitgeven en verkopen van dit deel , in alle

zijne Rijken en Staaten , veroordelende de Boekverko-

pers , die het durfden iiirventen , tot de Galeijen ; ook

belette deze Vorst , dat baronius niet tot Paus werd

verkoren , maar bewerkte j dat paulus V. cp den Stoel

werd geplaatst.

Voords moet men ^ omtrent dit werk van baröni-

us , aanmerken >, dat de fchrljver geene kunde genoeg

had, in de Griekfche Taal ^ om de fchriften der Griek-

/t'-^^ Kerkvaderen en Schrijvers behoorlijk te verflaan;

ook ontbeerde hij de vereischte kundigheden in de

'Aardrijkskunde ^ en voornaamlijk in de TijdreketU

kunde. Dit laatde is, in 't bijzonder, aangetoond

j

door ANTONi PAGi^ zclveu cenen Roomschgezinden^

die eene Critica in Annales Baronii , in IV^ Banden

in folio , gefchrcven heeft, in welke hij, zonder zich

in de eigenlijke Gefchiedenis in te laten , 's mans rais-

flagen in de Tijdrekenkunde aangewezen en verbe-

terd heeft.

Dewijl deze jaarboeken van baronius dus opzetlijk

ingericht waren, om de Protestantfche Kerk te be-

ftrijden , en voornaamlijk , om de Centuriae Magde-

burgenfes^ fchoon hij die Hechts zelden aanhaalt, te

wederleggen, en het nadeel te verhelpen, het welk zij

den Roomfchen Stoel veroorzaakt hadden j gelijk baro»

Kius ook dit werk, in zijnenijver, ^tCenturi'èn van den

Satan noemt , welke uit de poorten der hel zijn voort-»

jS ge*
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gekom:n, om de Kerk te befchaciigen, belneft mett

zicii niet te verwonderen, dat meer dan één Protes-

tantlche Geleerde het tot zijne bezigheid gemaakt hcci't ,

om den Kardinaal te wederleggen. De eerrte, en één

dervooniaamfl:en,was de vermaarde CASAUB0Nus,dic

echter niet verder is gekomen, dan tot het 34fl:e jaar

van het eerfte Deel van baronius , wanneer de Fran-

fche Koning lodewyk XIH hem verbood , met zijn

fchrijvcn voort te vareil ! Toen hij , in Etifdand^ op

bevel van Koning jarob Ï. ,het werk wiMe hervatten,

overleed hij , in hetzelfde jaar , waar in hij het eerfte

Stuk van zijne Exercitntiones adverfus Barnnium uit-»

gaf — SAiNi. BASNAGE , Fransch Predikant in Neder-

land^ ondernam, vervolgends, cene wederlegging van

BARONIUS, in zijne Annales PoUtico-Ecclefw.'rici

^

in drie Folio - banden ; met deze wederlegging bracht

hi) het tot het jaar 645. in \velke de bijgevoegde Ver-

handelingen , die de Cliristelijke oudheden ophelderen ^

zeer vele oplettendheid verdienen.

De groote roem , welken baronius , met zijn werk,

bijzonder bij de Roomschgezinden , behaalde, wekte

meer dan éénen hunner geleerden op , om hetzelve te

vervolgen, ook gefchiedde zulks, op bijzonder beveï

van den Paus. Op zoodanig bevel vervolgde dus de

Kardinaal odovich raVnaldi, met gelijken ijver,

maar ook met gelijke paitijdigheid , als baronius , dcs-

zelfs Jaarboeken tot het jaar 1565. Na hem kwam

jacob va? ladarci-iio , welke in 3 Dèelcn zijn ver--

volg voortgezet heeft van 1566 — 1^72, maar noch

met baronius, noch met raynaldi, in oordeel en

fcherpzinnigheid kan vergeleken worden, hoewel hij.

Ui
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iiï partijdigheid , ten voordele van den Roomfchcn

Stoel, niet minder is, dan deze, ja hen misfcliicn

zelfs overtreft.

Uit eigene beweging , en begeerte , om der Room-

fclie Kerk ten dienfte te zijn , liebb jn twee andere fcln-ij-

vcrs, insgelijks, de pen opgevat, doch niet, met ge-

lijke bekwaamheid en krachten, henrik van spon-

de, of SPONDANUS, die van de Pratestantfche Kerk

tot de Roomfche was overgegaan , en Bisfchop te Pa-

miers geworden is, heeft, in twee Deelen, het werk

van BARONius vcr/olgd, \^an het jaar 1198 tot 1640.

In dit vervolg, het welk veel koner behandeld is, dan

het werk van baronius ^ ontdekt de fchrijver niet min

partijdigheid en ingenomenheid , met de voorrechten

van den Paus , fchoon hij met meer omzichtigheid tewerk

gaat , en men het hem duidelijk kan aanzien , dat hij

een Protestant geweest is. Dcza zelfde fchrijver heefi;

ook een kort Ulttrekzel uit het groote werk van ba-

ronius vervaardigd, het welk, met veel goedkeuring,

ontvangen is.

Abraham bzovius, een Pool , uit de orde der Do-
minicanen^ heeft de Jaarboeken van baronius insge-

lijks , vervolgd , in 8 Deelen, tot het jaar 1572, doch,

2ijn vervolg ^vordt , en ten opzichte van waarheid , en

van volledigheid, ver beneden dat van rAynaldi ge-

fchat. Hij overtreft zelfs baronius in laage vleijerij

van den Stoel van Rome , en is een onverdraaglijk

lofredenaar van zijne orde, onuitputbaar in fabelen,

hoonend en lasterend; en hoe weinig ook baronius, en

zijne volgers , de eere en waardigheid der Vorsten

ontzien , wanneer dezelve met de liooghe'd der Room-

E a fche
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fche Pausfen niet overeen kan gebracht worden , gaat

deze Ezovius alle paaien zoo zeer te buiten , dat 'er

zelfs , op bevel van het Hcrtoglijk Bcijerfche tlof , ecne

verdediging van Keizer lodewyk van beyeren te-

gen hem gefchreven is geworden^

Andere Zedert dien tijd hebben zeer vele geleerde mannen

f r fl

" ^"^^^^ ^^ Roomfchen zich , met ijver , op de oefening

fchrij- der Kerkelijke Gefchiedenisfen toegelegd. Het zou ge-

vers
, in

jjt;ci buiten ons bellek zijn , die allen op te noemen

;

fchcKerk ^^ vvijdlopiger over hunnen arbeid te fpreken. Ik zal

mij , daarom ^ vergenoegen , met alleen de voornaam-

fte aan te roeren ^ welke eene algemeene Kerkelijte

Gefchiedenis geleverd hebben. Onder dezen bekleedt

,

met recht , de ecrftc plaats natalis alexander, een

Franschman van de orde der Dominicanen. Deze

heeft eene Kerkelijke Gefchiedenis des Ouden en Nieu-

wen Tcstaments , in 't Latijn , gefchreven , die , zedert

het einde der voorga-ande eeuw, meermalen, en laatst

te Lucca 1734 in 8 Folio -banden uitgegeven is. Het

is jammer, dat deze geleerde Schrijver eenen zoo be-

krompen fcholastieken Kloosterfdjl volgt, waar door

hij , ten dezen aanzien , naauwlijks den naam van Ge-
' fchiedfchrijver fchijnt te verdienen. Zijn weyk is, voor

het overige , met vlijt en geleerdheid , en , het geen

voor cenen Monnik iet vi'eemds is , met vTijmoedigheid

en onpartijdigheid opgclteld, waar door hij zich ook

het ongenoegen van Paus innocentius den XI op

den hals haalde , welke , op fh-affe van den Ban , ver-

bood , zijne Kerkelijke Gefchiedenis te lezen. De

Schrijver , hier door afgeichrikt Jcgde,bijhet einde der

XVI eeuw , de pen neder , en Üaiilvte zijn werk. Even-

weï
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Wel heeft, in onzen tijd. Paus benedictusXIII, die

Gok tot de orde der Dominicanen behoorde, hem uit

de lijst der verboden fchrijvers weder uitgefcln-apt.

vSebastiaan le nain de tillemont , een

Fransch Edelman en Geestelijke, heeft aan de Kerk-

gefchiedenis eenen ongemeencn dienst bewezen, door

zijne 3Iemoires pour fcrvir a rHistoire ecckfiafii-

que des Jix premiers fJcles ^ Parys 1693. 16 Dcelen

in quarto. In dit werk heeft hij , na eenen veertigjaii-

gen arbeid, alle plaatzen bijeenverzameld, van oude en

fomtijds ook van belangrijke nieuwe fchrijvers , die de

Kerkelijke Gefchiedenis der Christenen , tot het jaar 513

toe , verhalen of ophelderen. Men roemt 's mans

trouw, onpartijdigheid, en fchei-pzinnig oordeel; zijn

werk is, in de daad, cene algemeene Boekzaal voor

die eerfte eeuwen, waar in men alle ftukken en ooir-

konden der gefchiedenis aantreft, en dus in flaat ge-

field wordt , om daar van , np^ar goedvinden , gebruik

te maken. —
De abt claude fleury. Biechtvader des Konings

van Frankrijk^ fchreef, in 't Franscli, eene Kerk-,

gcfdiicdcnis , welke tot het jaar 14 14 loopt, en die

door p. FABER of FEVRE veivolgd is geworden. Dit

werk veifcheen te Parys in 't jaar 1691 , en volgende

jaaren , in 't licht , in 20 Deelen in quarto "^ en zedert

het jaar 1773 te Nismes in gr. octavo. Men prijst

dit werk, wegens den ftijl, en onpaitijdige vrijmoe-^

digheid.

De jongde Kerkelijke Gefchiedfchrijvers, bij deRoom-i

fchen, zijn de Kardinaal josEF AUGUSTYN orsi, deze

heeft: inX\T Deelen de vijfeerfte eeuwen der Christenkerk

E. 3 ^^-.
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befchreven , zijn werk wordt door betciietti ver-

volgd ; en SACCARELLi , van wiens gefchicdenis 5

Declen in quarto uitgegeven zijn , die echter niet ver-

der gaan , dan tot liet jaar 360.

Hervorm- Onder de Ilervormdcn , welke de Kerkelijke Gefchie-

denislen hebben behandeld , munten , in bijzondere ftuk-

ken, groote mannen uit: De naamen van du ples-

SIS-MORNAY, DU MOULIN, DALLEUS, JS. CASAU-

EONUS , BLONDEL , SALMASIUS , CAVE , VOSSIUS,

SCULTETUS en meer anderen zijn bekend, in dit vak

van Geleerdheid.

De eerile, welke door ccnc algemeene Kerkgefchic-

denis roem verwoi-ven heeft, was de Zurichfche God-»

geleerde , joün henrik hqttinger. Deze heeft

eene Kerkgefchiedenis des Nieuwen Testaments uitge-

geven , in het Latijn , in 9 Deelen in octavo , Zurich

1635. lopende tot het einde der zestiende eeuw; de

gefchiedcnis van welke eeuw alleen vijfDeclen uitmaakt.

Ook heeft iiottingers Kerl^elijke Gefchiedenis dit

bijzonder , dat zij de lotgevallen der Jooden door al-

le de eeuwen van het Nieuwe Testament wijdlopiger en

beter verhaalt , dan anders in deze foort van werken

pleegt te gefchieden.

Frederik spanheim heeft hottinger, ten aan-

zien van uitgclh-ektheid , volledigheid, en ongcmeene

liaauwkeurigheid , in zijne Kerkgefchiedenis ver over-

trofleii , zoo als die, in 't Latijn , gcfclireven , gevonden

wordt , in het eerde Deel van zijne Averkcn , te Leyden

1711. Dit werk bevat de gefchiedenis van XV eeuwen

,

tot het begin der Kerkhervorming. Evenwel , wie hem

met vrucht wil gebruiken , zal reeds in dit vak eenige

kimdighedcn bezitten moeten. Van
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Van SAMuëL BASNAGE , 611 zijiie wedcrlegf:;ing van

^ARONius Jaarboeken , hebben wij reeds geiproken. ja-

KOB BASNAGE hceft ccnc Kerkgeichicdeuis in het

Franscli in twee Deelen in ^""olio , uitgegeven in het

jaar 1699. In de daad, is deze enkel eene gefchie-»

denis van het Kerkbertuur , van de voornaamlh ver-

fchillcn tusfchen de Hervoraiden en Roonifchen , en

andere onderwerpen tegen den Bisfchop bossuet. Nog

hebben wij in 't Fransch eenc Kerk r Gefchiedenis van

J. LE SUEUR.

In onze tijden, zijn in het Jaar 1778 en vervolgends

zeven Deelen in 4to in 't Latijn uitgekomen , van cenci

Kerkelijke Gefchiedenis des Ouden en Nieuwen Tes*

taraents, door herm. venema, tot aan de beginze-

len der Kerkhervorming, een zeer oordeelkundig werk

en van groote verdienilen.

Na het gewigtig werk j de Centuricitores Magde- Luther,

Iffurgenfes ^ waar wij boven van gefproken hebben

fchcnendc Liitherfche of EuaiJgelif€heGQk.Q.rd(tn zicli

,

ruim eene eeuw lang, daarmede te vrede te houden,

KORTHOLT, SCHMIDT , RECHENBERG, levetdeU Wel

Kerkelijke Gefchicdenisfen , of korte begrippen van

dezelve , doch deze hadden weinig te beduiden, th.

ITTIG te LeJpzig ondernam, kort voor zijnen dood,

de Kerkelijke Gefchiedenis van écne eeuw tevens, te

befchrijvcn , en uit te geven , onder ó.tn Titel : Se^

kcta Capita Hhtoriae Ecclefiaflicae ^ maar voltooide

enkel de twee eerfte eeuwen. Eindelijk, werden de

Zï/r^(?r/c/^5 Godgeleerden opgewekt, om, met nieuwen

lust, dit veld te beiirbeiden, door de aanvallen van

CHRiSTiAAN TnoMASius, die niet aUeen het ftmen-*

^ 4. ^^'^%

Ichc



txxii INLEIDING.
ftel, maar bijzonder deKcrk-gefcbiedenis , nantaste-

de, en alles overhoop wierp. Zijn vriend gott-

FRiED ARNOLD, lioc zcer met hem, in alle andere

opzichten, van aart en inzichten vcifchillende , een

zwaarmoedig en tot dweeperij overhellend man , werd

doorhem aangefpoord, om zijnen ijver, die tegen het

zedenbederf in de Kerk en onder de Geestelijken ontdo-

ken was , volkomen den teugel te vieren , en uit de

Kerkelijke Gefchiedenisfijn te toonen, hoe veel onhei-

len de Geestelijkheid , in alle eeuwen , had aangericht.

Met dit oogmerk dan fchreef de goede arnold zijne

Kerk' en Ketterhistorie ^ van het begin des Nieuwen

Tcstaments tot op het jaar 1688, in twee folio -ban-

den , welke ook in het Nederduitsch vertaald , en met

nog een bijvoegzel van een derde deel , vermeerderd zijn.

In dit werk , het welk de oudere Kerk - gefchiedenis der

Christenen zeer kort , maar de nieuwe , van de Kerk-

hervorming af, breder behandelt , heeft arnold alles

bijeenverzameld, wat ter verfchoning, verdediging,

en zelfs tot lof van zulken , die Ketters genoemd wer-

den, fcheen te kunnen rtrckken, terwijl hij, in tegen-

deel allen , die , als leeraars'en opzieners der Kerk , zich

door hunne werkzaamheden eenen naam hadden ver-

vvoiven , laakt , en alle hunne daaden en verriclitingen

veroordeelt , ajs waren zij onkundige wectnicten

,

fchijnheilige huichelaavs , of heerschzuchtigc volksbc-

driegers. Het is geen wonder , dat arnold zich ,

door zodanig werk , eene menigte tegenfchrijvers , bij-

zonder in zijn eigen Kerkgenootfchap , het welk hij wel

het hevigst hadt aangetast , op denhals haalde. Ook

is hij, ongetwijfeld, .te ver gegaan, en heeft zich,

door
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door zijne verbeeldingskracht , hten wegdepen , tot par-

tijdige voorftelling der gefchiedenis , niet zelden, ten

koste der waarlieid — arnold zelve heeft, voor zij-

nen dood , nog erkend , dat zijn te verre gaande ijver

hem vele misllagen had doen begaan , en tot iiiterflen

gebracht had

Nadat de eerfte hevigheid, die men tegen arnold

had opgevat , door den tijd , begon te verkoelen , heeft

men , echter , in dat zelfde buitenfporige werk veel ge-

vonden , dat waar en goed was , en geleerd , den mid-

denweg, ook in dezen, te bewandelen, om zoo min

de Ketters en dwalenden in alles te veröordeelen , als

de Rechtzinnigen , zonder bepaling, te prijzen. Eea

aantal geleerde mannen onder de Lutheranen legde

zich , met onpartijdigheid , op de beoefening der Ker-

kelijke Gefchiedenis toe; cyprian, buddeus, fa-

BRicius, HEUMAN, cn mccr anderen, maar bijzon-

der christiaan eberhard WEISMAN, maakten zich

verdienltelijk. Deze laatfte gaf zijne Introdiictio in

Memorabilia Ecclejiaftica Historiae Sacrae Novi

Testamenti uit, weil^e te Haile 1745 in twee quartö

deelcn herdrukt zijn ge\vorden , en in welke hij de waar-

heid zich onpartijdig ter gidze voorltelde , waarom hij

ook ARNOLDS Kerk- en Ketter - gefchiedenis , bil-

lijkst en befcheidcnst, beoordeeld en behandeld heeft.

Dewijl ik van allen, die onder de Lutheranen de

Kerk - gefchiedenis in bijzonderheden of algemeen be-

handeld hebben, hier niet kan gewagen, moet ik ech-

ter twee fchrijvers niet voorbijgaan, die, in vele op^

zichtten , aan anderen de loef hebben afgewonnen , en

van welken de één i)ij ons bijzonder bekend is ge-

E 5 wor^
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worden , doordien verfciiciden van zijne geleerde

werken in onze NederLind.fche taal zijn overgebracht;

de ander thans , met bijzöndercn vlijt , nog voortduu*

rend , aan de Gelei • ie -lenis der Christenen arbeidt.

JoËN LAURENS ]M0SHEiM is de cerlle dezer ichrij-p

veren, welke ik hier bedoel. Deze, een man van uit-

gebreide geleerdheid , en fcherpzinnig verftand en oor-

deel, heeft, gelijk in het voorgaande reeds gezegd is,

verfcheiden bijzondere verhandelingen en werken , be-

treffende de Kerkgebeiirenisfen , in het licht gegeven

,

maar bijzonder komt hier in aanmerking zijn uittrek-

zel der Kerkelijke Gefchiedenisfen , in twee deelen.

Dit uittrekzel heeft deze geleerde man , kort voor zijn'

dood , met zoo vele verbeteringen en vermeerderinr

gen , in 't Latijn , onder den titel : ynsthtitionum His-

toriae Ecclefiafiicae Ant'iquae et Recentioris Libri

gtiatuor^ in één Deel in quarto , uitgegeven , dat het,

in de daad, een nieuw werk uitmaakt. Dit werk is

in het Nederduitsch , in X Deelen, benevens nog een

Deel Bladwijzers , uitgegeven 1771 en volgende jaaren,

onder den Titel: Oude en heclendaagfche Kerkelijke

Gefchiedenisfen^ van de gcboorie van CURISTUS^ tot

den aanvang der tegemvoordige eeuwe , door den

hooggeleerden j. l. mosheim , Kanfelier der Hooge

Schoo'e te Gottingen, Uit het Latijn vertaald , en

vermeerderd met de Dijvoegzels , Aantekeningen^ en

"X'tjdrekenkundige Tafels van den Eerwaar dlgen a,

MACLAINE , Doctor in de H. Godgeleerdheid, en Leer-

aar der Eugelfche Kerke in 'j Gravenhage. Groot

en boven mijnen lof zijn de verdienflen van dit werk.

Geleerdheid , gezond verltand , fcheip ei^^ bondig oor-

deel,.
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deel, en diepe menfchenkcnnis , gepaard met ceneii

vloeijendcn en behaaglijken flijl , dingen in hetzelve

,

rnet onpartijdigheid en zuivere waarheidsliefde, om den

prijs. spiTTLER befchrijft den grooten man, naar

waarheid, met deze korte woorden; „Indien jnios-

5, HEiM , een man vol van fmaak, de vrijmoedigheid

5, van SEMLER, en de behoedzaamheid van walch,

5, met zijn zorgvuldig beoefenen der bronnen , verbon-

„ den had, zou eene goede Kerkelijke gefchiedenis

5, niet meer enkel een vroome wensch zijn , en

„ sciiROECKii zou niet eerst den weg van Kerkelijken

5, Gcfchiedfchrijver behoeven te banen."

DezejopiANN jmatthiSs schroeckh, Hoogleeraar

icWittenberg^ is de ander der door mij bedoelde fchrij-

vers. Deze geleerde man heeft , onder den Titel,

Chr'istUche Kirchengefchichte in het jaar 1768 een

begin gemaakt van de uitgave eenes uitvoerigen werks

,

het welk de algemeene Gefchiedenis der Christen Kerk

bevat , en waar van reeds 25 Declen in groot octa-

vo het licht zien. Dit werk prijst zich aan, door

de naauwkemige en oordeelkundige wijze van behan-

deling , gefchikte orde van voordragt , en pragma-

tisch gebruik , alleen zou de wijdlopigheid der uitvoe-

ring den Lezer eenigzins tegenftaan en verveelen.

Eindelijk, moeten wij nog eenige Korte Begrippen Korte be-

der Kerkelijke Gcfchicdcnisfcn , uit de groote menigte, ^^'^i''^'^*

die voorhanden zijn , aanilippen. Onder dezclven ver-

dient het Compendium Gothanum in aanmerking te

komen, het welk, op bevel van ernestus pius^ of

den vroomen ^ Wtttog vxa Saxen -Gothn^ door veit

i-ODEWYK, Vrijheer van secilendorf, en jühan

HEN-
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HENRiK BOEKLER üi hct jaar 1660 is opgcfleld, en

veel goeds bevat, zoo dat, niet alleen eerstbeginnen-

den , maar ook zulkcn , die reeds werk gemaakt hebben

van de Kcrk-gefchiedenis, 'er nut uit trekken kunnen.

Het befchrijft tevens de Kerk - gefchicdenis van het

Oude Testament, en is, door ernst salomo cy-,

PRiAN en WALCH, tot het jaar 1757, vervolgd ge-s

worden. •

In het Latijn heeft jo. alph. turrettin een iiit-i

muntend wel gcfchreven Compendium , of kort begrip

der Kerkelijke Gefchiedenisfen , in het liclit gegeven.

In het Nederduitsch is 'er ccn koit begrip van hor».

wius, door LEVDEKKER veiTolgd, voor handen, het

welk wel met weinig oordeel en orde gefchreven is,

maar dit bijzondere heeft , dat de gefchiedenisfen van

de Engelfche Kerk 'er, in vele opzichten, zeer goed

in behandeld zijn, ja daar omtrent ontmoet men 'er

zaken in, die men vergeefs elders zoeken zal.

Nog hebben wij een kort begrip van paul $;rnst

jABLONvSKl ynfiitutiones H'ntoriae Christianae an-f

tiquioris et recentiorh , welk forimey , ten grootflen

deele , in het Fransch , heeft gevolgd , en dat ons ook

in het Nederduitsch , met vele bijvoegzelen vermeerderd

,

is medegedeeld, door j. de la fontaine , waai'

van de tweede uitgave gefchied is in twee deelen,

vier ft:ukken, te Utrecht 1778.

Doch , het is tijd , om dit bericht van fchriften en

boeken, betreffende de Kerkelijke Gefchicdenis, welk,

misfchicn , aan fommige Lezers reeds breedvoerig ge-

noeg zal voorkomen , te befluiten , opdat deze Inle'H

ding niet al te uitgebreid worde. Men ziet uit het^

zcl-
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zelve genoeg 5 hoe veel 'er reeds in dit vak gedaan is

,

en waar men zijnen weetlust ten dezen opzichte rijklijfe

za> Imnnen voldoen.

V. Ik zal nu, ten laatftcn, nog een kortvciilag doen, Sch5k-

van de orde en fchikking, volgends welke ik mijn ver- ^^''*S en

haal van de Kerkelijke Gcfchiedenis der Christenen zal ii,ig y,r^^

inrichten. — '^'^ werk.

De Kerkelijke Gefchiedenis der Christenen te befchrij-

ven, is een werk van groote uitgellrektheid. Het

Christendom heeft reeds achttien eeuwen in de wereld

bcilaan, en het heeft zich uitgebreid tot alle deelen

der wereld, onder alle volken. Het heeft ^ geduuren^

de zoo vele eeuwen , en bij zoo menige onderfchciden

volken , zeer vele en zeer verfchillende lotgevallen on-

dergaan , en men kan het uif zoo verfcheiden oogpun-

ten bcfchouwen , dat de gefchiedfchrijver zich , door

den overvloed der ftofFen, verlegen bevindt, hoe hij

alles, op eene voegzame en geleidelijke wijze , zij-

nen Lczeren zal voordragen , zoo dat hij tevens voor

hun geheugen , en voor hun verftand en oordeel , zor-

gc , opdat zij de geheurenisfen en merkwaardigheden 5

en derzelver verband ^ oorfprong en gevolgen , behoor-

lijk zich eigen kunnen maken.-

Doorgaands hebben die fchrijvers , welke , zedert de

Kerkhervorming , de Kerkelijke Gefchiedenisfen hebben

te boek gefield, op het voorbeeld van de opftellcrs

der Centuriae Magdehurgeufes , hunne verhalen ,

van eeuw tot eeuw , vervolgd en voortgezet. Deze

fchikking brengt, zeker, dit voordcel aan, dat het ge-

heugen de gewigtigfte merkwaardigheden en geheure-

nisfen gcniaklijker ümienvat, en zich herinnert; doch

daar-
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daartegen, gebeurt het, niet zelden, dat men, deze

Icliikking volgende , den iamenliang der gcbeiirenisfen

,

op het onvoorzicnst , moet afbreken , het welk voor het

juist beöordcclen derzclve hinderlijk is.

De veranderingen , welke de gedaante der wereld in

het burgerlijke , geduurende het Verloop der eeuwen

,

ondergaan heeft , welke , uit hoofde van den invloed

van den Burgerilaat op de Kerk , en van deze op den

Burgerflaat, ook gewigtigc veranderingen in den toe-

Hand dor Kerk te wcge brachten, geven eene ande-

re fchikking aan den Gefchiedfchrijver aan de hand,

in welke hij de Tijdperken dezer hoofdveranderingen

opmerkt , en die tot rustpunten voor zich en zijne

Leezeren verkiest.

Vei-de- Deze gewigtige Tijdperken , in welke zekere hoofd-

Jijig der
p-ebcurenisfen den toeftand der Wereld en der Kerk

Kerkge- ^

fchicde- merldijk deeden veranderen , kunnen , uit hoofde van
nis in IV ^q menigte dezer gebcurenisfen , op verfcheidcn wijze

ken door ^^P^'^^^^ '^^ vastgefteld worden, mosheim heeft vier

MosHEiM zoodanige Tijdperken tot rustpunten voor zijne Lezers

verkozen , zoodat het eerfte 1'ijdperk in zich bevat de

gefchiedenis der Christen -Kerk van derzdver (lichting

door CHRISTUS en zijne Apostelen, tot de regering

van Keizer konstantyn , gemeenlijk den Grooten

bijgenaamd , geduurende drie eeuwen , in welke het

Christendom , afgezonderd van den Staat , op zich zel-

ven beftond, en de Christen Godsdienst, door zijne

eigene kracht, tegen vervolgingen en onderdrukkingen,

zich gehandhaafd en uitgebreid heeft. Het tweede

Tijdperk loopt van konstantyn den Grooten^ tot

• aan de hcrllclling van het Westersch Keizerrijk , onder
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KAREL clen Grooten^ omtrent vijf eeuwen; gediiureïi-

de \velke het Christendom ,,
nu met den Staat verbon*

den, tot zijne inlbndhoii ^ing en uitbreiding, ook den'

wereldlijken arm kon gebruiken , en meer dan te veel

gebruikt heeft , het welk daar toe ftrekte , dat het

Christendom 2;ich meer en meer vormde naar den aart

der Burger -maatfchappij, en dat de zueht voor uit-

wendigen praal en aanzien , zoo wel ten opzichte der

leere , als der gebruiken en zeden , de edele eenvouwig-

heid van den Godsdienst verdrong. Het derde Tijd-

perk van KAPvEL den Grooten ^ tot op de Kerkhervor-

ming'm het begin der XVI eeuw, en dus omtrent zeven

eeuwen bevattende , kan met recht , het yzeren Tijdperk

genoemd worden. Geduurende hetzelve wcrdt het Chris-

tendom , als 't ware , eene Mogendheid, waar in eene re*

geering van Geestelijken , onder de Opperhoofdigheid der

RoomfchePaufen, plaats had, die alles naar hunnen zin

en goedvinden beflisten , zoo ten aanzien der leere als

der zeden , wel onder hevige , maar fteeds vruchteloze ,

tegenkantingen der Vorsten , die voor den invloed der

geestelijken onderdoen , en derzelver overmagt erkennen

tnoesten. Dit ging zoo ver , dat men , het woord Kerk

gebruikende, niet meer aan de maatfchappij der Christe-

nen dacht , maar daardoor de Geestelijkheid, als de Kerk

vertegenwoordigende 5 verflond. Het vierde Tijdperk.

loopt , van de Kerkhervorming tot op onze tijden , nu
drie eeuwen , in het zelve hernamen de Christenen hun*

ne rechten, dat is, hunne vrijheid, om den Godsdienst

2elve te onderzoeken , te beöordeelen , en te oefenen
;

het welk , aan den ftaat van zaken , in het Christen*

dom , eene nieuwe gedaante van zaken gegeven heeft.

Hoe
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!^Jadere Hoe zeer ook deze Tijdperken zich , door hare bijzon-^-

verdeling
j^,j.g kenmerlceii , ondeifcheiden , zalmen echter, mijns

Tijdper- bedunkens , het eigen beloop der zaken nader op den

ken. yoet volgen , en het geheugeil , te beter , te hulp ko-

men, wanneer men het eerde Tijdperk in twee on-

derfcheidt^ en het tijdverloop tusfchen het Tweede

en Vierde insgelijks in twee verdeelt, op deze wijze:

Eerde Het eerfle Tijdperk behelst de gefchiedenis van het
IJ pei

" Cliristendom , geduurende den leeftijd der Apostelen

van CHRISTUS , of de gefchiedenis der eerfle eeuw.

Geduurende deze eeiiWj was God, meer onmidde-

lijk , werkzaam , om dezen heilzamen Godsdienst

jian de menfehen te doen bekend worden. Deze

Godsdienst , in zijn eenvouwig onderwijs , zonder

menfchelijken invloed, voorgedragen, en door won-

deren onderfteund , breidde zich ^ niette genflaande

de kracht der tegenflrijdige vooröordeelen , onbegrij-

pelijk fchielijk uit , • en verfpreidde eenen weldadigen

invloed, onder Jooden en Heidenen, die aan de waar-

heid geloof wilden geven, en waarlijk' naar dezelve

begecrig waren ^ terwijl elke opkomende menschlijke

verbastering , in leer of leven , door de achtbaai-heid

der Apostelen beteugeld werd.

Tweede Het tweede Tijdperk llrekt zich uit tot aan de

Tijdperk, j-cgefing van konsTzVntyn den Grooten, geduuren-

de twee eeuwen , in welke de Christenen , hoe zeer

op zich zclven ftaande, en onder aanhoudende ver-

volgingen, echter ook naar menschlijke hulpmiddelen

omzagen , en van de wijsgeerte , en menschlijke kun-

digheden, gebruikmaakten, om den Godsdienst, zoö

ten aanzien der Icere als der beoefening , te fchikken

en
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en aan te prijzen, en tegen gooden en Heidenen te

verdedigen ; waar uit die menigvuldige gevoelens , bij-

zonder omtrent den peifoon van jesus , hunnen oor-

fprong namen , welke zoo vele twisten hebben vcr-

öorzaai^t , die de edele eenvouwigheid van den Gods-

dienst bevlekten, en bezoedelden.

De opkomst van imohamed , in de \TI eeuw , en. Derde

de Godsdienst, door hem gefliclit én niet de wape- ^^'-'P

ncn uitgebreid , als mede de groote fcheuring tus-

fchen de Oosteiiche en ^^^esteriche Kerken, die, ge-

noegzaam op denzelFden tijd , haren aanvang nam , zijn

zulke merkwaardige gebeurenisfen , welke tot zoo

groote veranderingen in de Wereldfche en Kerkelijke

zaken aanleiding hebben gegeven , dat ik het derde Tijd-

perk , zijnen aanvang nemende met könstantyn

den Grooten , met die gebeurenisfen zou bepalen , welk

derde Tijdperk, op étzt wijze, drie eeuwen in zich

bevat. Geduurende dit Tijdperk , was het Christendom

ten naauwllen met den Staat verbonden ^ zijnde dé

Godsdienst van den Staat , en wordende door den

Staat befchermd. Waar van de gevolgen \varen , dat

het zich geheel naar den vorni des Staats fchikte^

niet alleen, wat hef beduur der Kerk betrof, maar

ook met betrekking tot de onderlinge verfcliillen , wel-

ke geduLu-ige onrusten verwekten , en op Kerkelijke

Vergaderingen , onder den invloed der Keizers en Vors-

ten , beflist , en deze uitfpraken met Atn wereldlijken

ïinn gehandliaafd werden. Zelfs \verd de wereUUij-

ke invloeden magt niet zelden gebruikt^ tot de voort*-

planting van het geloof, en de uitüreidi:ig der Kerk

;

F ter-
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terwijl de zuivere leer en fchoonc Godsdienst det*

Christenen meer en meer in Ipitsvinnighcden en bij-

geloof verbasterde.

Vierde Van de komst van mohamed ftüek ik het vierde
Tijtipeiic.

jij^ip^,!-}. iijt ^ ^Qt j^-^n (lej^ ^-y^j (^^y. kniisvaaiten of

oorlogen , om het heilige land wsder van de overheer-

fdhing der ongelovigen te verlosfen , en dus van de

Vil tot de XI eeuw. Deze kriiistogten , trouwens

,

licbben weder eene geheel nieuwe gedaante van za-

ken voortgebracht, en zijn rijk geweest in gewigtige

gevolgen. Geduurende dit vierde Tijdperk, fcheidde

zich het Oostersch en Vv-^cstcrsch Christendom meer

en meer^ De Keizers van het Oosten , de handen

vol hebbende, om zich tegen de Saraceenen te ver-

dedigen , verloren hunnen invloed in het Westen. De

zwakke regeringen der W^esterfchc Vorsten , en de ver-

warringen , welke in den Staat veelal plaats hadden

,

gaven aan den Bisichop van Rome gelegenheid, om

zicli te verheugen , en de geestelijkheid vermeerderde

haar gezag , en regelde de zaken en belangen van defi

Kerk, veelal ten nadeele van den waaren Godsdienst

der Christenen.

Vijfde. Onder het vijfde Tijdperk, van den tijd der Kruis-

Tijdpcrk. vaarten of de XI eeuw, tot de Hervorming , in de XVI

eeuw, gloort de volle middag der Pauslijke hoogheid

en magt. Het verderf in leere en zeden (liigt ten

top , en Bijgeloof zit op den troon.

Zesde Het zesde Tijdperk, van de XM eeuw af tot cp

Tijdperk. Q,-,7c tijden, opent, door de gelukkige pogingen der

Hci-vormcrs, eene dcurc tot herftel van het Christen-

dom -
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dom, daar de ijver tot, en \Tijheid van, onderzoek

Van den Godsdienst, het vvaare middel , om het Chris-

tendom te hervormen, aangeprezen wordt, en, niet-

tegengaande den hevigften tegenftand
, geftadig veld

heeft gewonnen. Gebrek aan liefde , deze \Tijheid van

onderzoek vaak misbruikt , deze ijver meer tegen de

namen der gebreken , dan tegen de gebreken zelve , ge-

wend, hebben echter de heuglijke gevolgen, die men

van dezen gelulddgcn omkeer van zaken zich had

kunnen beloven , te veel gefeemd ; terwijl de ge-

bem'enisfen van onzen tegenwoordigen tijd de aan-

dacht van eiken \Tiend van den Godsdienst op-

v.'ckken , en vervullen , met de venvachting der dingen ,

die gebeuren zullen , waarmede, misfchien, een nieuw

Tijdperk voor het Christendom eenen aanvang zal

nemen. —
Doch , alhoewel nu deze afdeeling der Kerkelijke Verdee*

Gefchiedenisfen voegzame mstpunten verfchafr , bij
^'^^'^ ^^^

7 j onder-
welke de Lezef en onderzoeker dezer Gefchiedenisfen ^verpen

zich verpozen , en het geheel overzien kan , echter i" elk de-

blijft, wegens de menig\'uldigheid en veifcheidenheid
perken.

"

der voor\'allen , deze moeilijkheid voor den fchrijver de-

zer Gefchiedenisfen over, hoe hij dezelve in de bes-

te orde fchikken , en onder zekere hoofdfhikken bren-

gen zal.

Zonder mij in te laten , in de verdelingen en arde

,

Welke anderen verkozen hebben te volgen , onder wel-

ke die van jniosheim, zeker, zich ten ftcrkflen aan-

prijst , komt mij de volgende verre weg de natuurlijk-

fte voor, en tevens meest dienftig, om de Gebeure-

i*^ a nis^



^xxxiv ï N L E I D I N C.

hisfon, in derzdver oorfprong en gevolgen, met de

meeste vruclit , naar te fporcn.

Niet lang na den dood van jesus , fcheiddeii zij-

ne aanliangers , die in hem geloofden , zich af van

de geineenfchap met de Joodfche Kerk, en voniKlen

zich tüt een bijzonder Godsdicnstgenootfchap , het

welk zich alom in de wereld uitgebreid en gevestigd

heelt. De gefchiedfchrijvcr van dit genootfchap, of

de Kerk-Gefchiedfchrijver, zal dan, nadat hij den

üichter en het hoofd van hetzelve , dien alle Christe-

nen eerbiedigen, jesus, in zijnen perfoon , verrich-

tingen , leere , bedoelingen , en lotgevallen , bekend ge-

maakt heeft , alle de bijzonderheden , bctrciiende dit

Genootfchap , moeten opmerken , en befchrijvené

Hier toe behoren de uitn-eiuïige lotgevallen , welke

dit Godsdienflig Genootfchap, in de wereld, gehad

heeft, voorfpoedigc in deszelfs flichting, uitbreiding

en v^oortgang , icgenfpoedige , in de vervolgingen

,

die het heeft moeten dulden en doordaan. Veivol-

gends het Genootfchap zelve befclu-ijvende, voor zoo

ver het een Godsdicnftig Genootfchap , en dus des-

zelfs gefchiedenis met die van den Christelijken Gods-

dienst dezelve is; znl liem voor alle dingen voorko-

men de kere en gevoelens, welke dit Genootfchap

beleden heeft , waar bij in aanmerking genomen wor-

den de leeraars^ die, door hunne fchriften, die lee-

re hebben opgehelderd en verklaard, de veranderhi'

gen en bijvoegzeis , van tijd tot tijd in deze leere

gebracht , de twisten over dezelve gevoerd , en de

middelen , om die te bcflisfcn , voornaamlijk door Sy^

T30-
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noden en ConciHën , of Kerkvergaderingen : de fcheu^

ringen , uit die twisten ontlb.an , wiiar bij de gefchie-

denis der Ketters en Ketterijen in aanmerking komt,

Ver\-olgcnds moeten de gebruiken en pïegtigheden ^

met welke de Christenen hunnen uitwendigen Gods-

dienst geoefend , en de veranderingen, die deze heb-

ben ondergaan , befchreven worden. Eindelijk , zal

de Gefchiedfchrijver dienen te letten , op de wijze

van heiluur ^ waar door de algemeene belangen van

dit Genootfchap bezorgd, de orde en tucht in het-

zelve gehandhaafd, en de band van verëeniging on-

derhouden werdt. - \^'aar na alles kan beiloten wor-

den, met een overzicht der zeden en gedrag van de

ieden des Genootfchaps , min of meer overeenkom-,

ftig dcszelfs waare gellcldheid en bedoeling, of den

toeftand van den Godsdienst , in de onderfcheidene

Tijdperken.

Zoodi-.nige befchouwing zal den Gcfchiedfcln-ijvcr

tot eencn leiddraad kunnen vcrllrekken , optuit hij

niets , wat van belang is , voorbijga ; evenwel zal

hij tevens niet mogen verzuimen , onderfcheid te

maken tusfchen het geen algemeen tot dit Godsdien-

ilig Genootfchap behoort, en tusfchen het geen daar

in meer plaatzelijk en perfoonlijk is , dewijl dit

Godsdiendig Genootfchap der Cliristenen zich in

zoo onderfcheiden gewesten gevestigd , en , uit zoo

onderfchciden foorten van menfchen , van veifchillen-

den landaart, oorfprong en levenswijze, beftaan heeft.

Ik zal, in mijn Gcfchiedverhaal , waar toe ik nu

overga , de opgegeven onderwerpen , en orde , meest-
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al in het oog houden, zonder mij echter daar aan

flaafsch te verbinden , maar de vrijheid behouden-,

de, om, waar de duideUjkheid des verhaals, en het

nut des Lezers zulks mogten vcrëisichen , daar

van af te gaan , en enkel het beloop der Gebeuvcn

nisfen te vokcn.

!CER-
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GESCHIEDENIS.

EERSTE BOEK,
BEVATTENDE HET EERSTE TYDPERK ; VAN DB

GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS, TOT DEN

DOOD VAN JOÜNNES , DEN LAAT's

STEN DER APOSTELEN.

EERSTE HOOFDSTUK.
Tosfland der yoodfche en Heidenfche Wereld ^ ten

tijde der geboorte van Jefus Cliristus.

L/mtrcnt 4,000 Jaren waren , zedert de Schepping I

der Wereld , verlopen , wanneer , in het yoodfche ^^^^

land, oï Paheflina^ een klein Landfchap in >^//^, HoofdfT

onder het JoQdfche Volk , het welk , door zijnen -^

Godsdienst, wetten, en zeden, geheel afgezonderd Alge-

was, van alle andere volken , en bij dezen, meestal, ^^l^^^a^

onbekend gebleven , of met minachting befchouwd Nieuwe'

was , door de prediking van iesus christüs , ^^f^
"^'^

/^n'-'en
naar wicn de Christenen genoemd zijn , eenen , naar door iL
het uitwendig voorkomen , onaanzienlijken man , fchoon -"^^'s

uit den alöuden Stam van david , den beroemdllen
ï^"Jl'J!^'^

der hraïlitifche Kouing-n , doch welke ïccds hing brncUt^

A 4 \y^l
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I tot den geringflcn ambtelozcn ftaat velmallen was,
^^j^^ gcfprotcn, ccnc veranderde orde van zaken gefticht,

Hoofdfl. en een licht ontdoken werdt, het welk alle weicld-

- deelen, met zijne ftraalen, befcheenen heeft, en nog

heden , na achttien cenwen , het racnschdom verlicht.

Volgends Volgends de Gefchiedverhulen en berichten, in -de

tjj^°^' Heilige Boeken der Jooden , had God, reeds van

fchikkin- eerden af, zoodra het menschdom, door de zonde,

fe'<-'ii» wanorde in het zedenrijk hadt aangericht, belofte^

mnals gedaan van eene lierRelling des menschdoms, en be-

san^c- tering dezer wanorde, Door zijn wonderbaar en wijs

eu"o-è^
belliiur waren zoodanige fchikkingen getroffen , en het

maaia, beleid der zaken dezer wereld zoodanig ingericht , dat al-

Jes voorbereid werdt , tot die groote uitkomst , welke je-

sus CHRISTUS 5 als verlosfer der wereld, zou daarftellen.

Wijs en goed gaat de flap der Voorzienigheid

langzaam flaatlijk voort, om haar oogmerk te berei-

ken. En, wanneer hetzelve voltooid is, befchoiiwt

cll; redelijk en opmerkzaam wezen , met aanbidding

,

hoe alle bijzondere gebem'cnisfen , even gelijk alle de

[Iraalen van eenen cirkel tot haar middelpunt , tot het

bedoelde einde der Godheid famenlopen, en één ge-

heel uitmaken, welk geheel de volmaaktheid van het

godliik ontwerp openbaart. \A^ij zullen dit erkeiv»

nen moeteen, wanneer wij den toefland der wereld,

ten tijde van jesus geboorte, befchouwen.

Strat des En hier verdient , vooreerst, onze overweging de

^^°^" Haat en toeftand des Joodfchen volks , ten tijde ,
lenen

"

. .

Volks, toen jesus geboren werd, zoo ten aanzien van des-

ten tiidc yj-.}^c^ Burgerlijke, als Godsdienllige , omflandigheden.
vanjtsLs

^^^^^ j^^^ ^^^^^^ betreft: De Jooden hadden, door de_

hel.
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heldendaden der zoonen van den Priester matta- I

TiiiAS , bijzonder van judas, dtn Makkabe'ér ^ of ^^^^^

ftrijdhamer^ genoemd, zich van de overheerfching der iioofdft.

Sv-o-Maccdonifche Koningen, in vrijheid herileld ,
^

omtrcnt 160 jaren voor christus geboorte, en we-
'^^^. ^^^^^

der Koningen , uit hun eigen volk, en het geflacht geilijke,

van MATTATHiAS , verkozcn. Doch , door den twist

tusfchen de beiden broederen hyrkakus en aristo-

BULus , over het bezit van den troon , hadden de

Romeinen invloed gekregen op hunne zaken , dewijl

de Romeiniche Veldheer poinipejus de Groote^ de

beide broeders voor zijnen rechtbank gedaagd hebben-

de , de uitlpraak , ten voordeeie van hyrkanus ,

dcedt, en aristobulu.s , die zich niet wilde onder-

weipen, in boejen liet flaan, zich, vervolgends, na

eencn hardnekkigen wederlland , van ^erufalem mees-

ter makende , waar na hij hyrkanus wel in zijne

waardigheid herftcldc , maar nogthans een goed ge-

deelte \"x\\ het Joodfche land van zijn rijk affcheur-

de , en eene fchatting aan de hooFdflad oplegde. ( *
)

Antipater, gunfteling van hyrkanus , volgends

JOSEFUS, zen Idumeër oï Edomiter^ doch dié, vol-

gends den Hebreeuwichen JOSEFUS , oïBen-Gorion (f)

,

in

(*) Evenwel heef: pompsjti-; het Joodfche land niet

tot eene Roraeinfche Provintie of wingewest gemaakt,

gelijk AMMiANus MARCELLiNrs Libr. XV. en anderen na

hem verhslen. Ook fpreekt cicero niet naauwkeurig , als

hij (^orat. pro Flacco^ zegt, dat Jiuka , door pompejü*

o\'er\vonnen , elocatam ac fervam fuisfe factam,

(t) IV Boek \j Moofdjl bladz. 815.

A5
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ï in naam van alexander , Koning der Joochn , den

]' vader van hyrkanus, landvoogd van Idume'è ge-

HoofdiL weest, en met eene aanzienlijke vrouw, uit den ou-*.

"^"^
den koninglijken ftam der Idumeérs of Edomiten ,

getromv^ was , wist , door zijne list en Pa-ecken bij

jULius CAESAR, niet alleen voor de Jooden verfchei-

den gunstbewijzen, maar bijzonder voor zich zelveu

de waai-digheid van Procurator of Beftuurer van het

Joodfche land , te verkrijgen , terwijl de zwakke hyr,-

KAMUS zich met het Hoogepriesterfchap moest ver^

genoegen , onder ^t\\ titel van Ethnarcha of Vorst

des volks. Dezen antipater door eenen vermo-

genden Jood MALiCHUS, met vergif omgebraclit zijn-

de, lineedde antigonus. Zoon van aristobulus,

een ontwerp, om zijiien Oom hyrkanus den voet

te ligten , en . zich zelven , met hulp der Parthen ,

op den troon te zetten. Het ontwerp gelukte hem

in zoo verre, dat de Parthen zich meester maakten

van yerufakm^ en è.Qx\ ongelukkigen hyrkanUvS de

ooren affneden, om hem, voor altijd, tot de bedie-

ning van het Priesterfcnap , onbekwaam te m.aken.

FASAëL ., zoon van antipater , gevangen geraakï

pijnde, beroofde, in de gevangenis, zich zelven van

het leven, maar zijn tweede zoon herodes ontkwam

het gevaar met de vlucht, en zich naa Rome bege-

ven hebbende , werd hij daar, door antonius en

ocTAvius, naderhand augustus, tot Koning der

'Jooden verklaard. Echter verliepen 'er nog twee jaa-

ren, voor dat herodes, door de Romeinen onder-

fteund, de Parthen verdreven, jferufakm met ge-

weld veroverd, .en zich op den Jo(uIfcheü troon ge-,

vestigd had. Qn^
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Ontler de Regering van dezen hilrodes is je sus i

geboren. Wanneer wij zijn karakter , uit iict geen ^^^^

de gefcliiedenis van hem verhaalt, opmaken, was hij Hoofdfl.

een Vorst van groote bekwaamheden en vverkzaam

heid , in alles , wat hij ondernam en verrichtte , kds-
l^aralaer

' ' •'
.

'
\r:n HË-

ter en praelit ten toon fprcidende , en grootsch in zij- rodes.

ne ondernemingen, in welke het geluk hem lleens ge-

woon was te verzeilen ; geen wonder , dat hij in de ge-

fchiedenis den bijnaam van den Grooten voert , in-

den zelfden zin, als dezelve aan meer Vorsten gege-

ven is, niet zoo zeer om loiiijke, als wel in het oog^.

vallende, hoedanigheden. Het gehecle Joodfclie land

was , in zijne gantfche uitgellrekthcid , aan hem on-

derwoipen , en het ontzag voor zijne moed en magt

,

door de gunst der Romeinen onderfchraagd , hield

de nabmu'ige volken in teugel. Evenwel gelijk hij,

met alle zijne fchitterende hoedanigheden , de waare

deugd miste, zoo genoot hij ook, geduurende zijne

gantfche regeering, geen waar geluk. De hoofdtrek

in zijn karakter was heerschzuclit ;. aan deze zijne

drift, om te heerfchen , oficrue hij volflrckt alles.

op , recht, eer, deugd , en de rust zijns levens.

List, veinzerij, en bedrog, waren dikwijls de mid-,

delen , waar van hij zich bediende , om in zijne

oogmerken te flagen. Ook maakte zijn(? heersch-

zucht hem achterdochtig , en wreedaratig, aan den-

ddnen, en tevens laag en kruipend , aan den anderen

kaut. Hij had de Prinfes waPvIamne , Ideindochter

van iiYiiKANus , getrouwd, om de rechten van het

fJasmo)je'isch of Makknheisch huis met zijne belan-

gen te vevëenigeuj en nogthans was hij, omtrent dit

huis.
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I huis , waar voor de Jooden de uiterfle achting en
^^^'•'^ liefde hadden, zoo ari^wancnde , dat hij, aan zijne

Hoofdd. achterdocht en de opllokingen van zijne zuster salo-
*« ME gehoor gevende , den ouden hyrkanus , dcszclfs

ideinzoon aristobulus , ja zijne eigene Gemalin

iMARiANNE , als oök hare moeder alexandra, cu

zijne nvce zoonen bij haar verwekt , den éénen na

den anderen, ter dood bracht. Nog op zijn dood-

bed , gaf hij het wreed bevel , om eene menigte voor-

name Joocien , die hij , op vermoeden van jegens hem

ongezind te wezen, gevangen had genomen, na zijn

overlijden om te brengen.

Wegens deze en meer andere wreedheden , als ook

omdat hij , het zij een Eclomiet van ooifprong , of'

alleen uit eene Edomitifche moeder geboren , echter

den Joodfchen Godsdienst belijdende , zoo vele blij-

ken gaf van zijne geringiichting van den zelvcn , en

van zijne overhellende genegenheid tot de plegtiglie-s

den der Heidenen , was deze dwingeland , bij het gros

des Joodfchen volks , zeer in den haat ; om des volks

genegenheid te winnen, ondernam hij den Tempel te

yej-ufakm tot den grond aftebreken , en volgends een

200 prachtig en gi'ootsch ont\A'-erp weder op te bouwen,

dat dit gebouw in luister alle dergelijke in het gant-

fche Oosten zou oveitreffen; hij volbracht dit werk

,

in zoo verre , dat men in het vernieuwd gebouw den

Godsdienst weder uitoefende, fchoon het ontwerp zoo

üitgeftrekt was, dat men, ten tijde, toen Christus

jn den Tempel verkeerde , reeds 46 jaren aan de vol-

komen voltoojing had gearbeid , en nog kon niet ge-

zegd worden , dat het werk volkomen zijn beflag had.

.

(JOÜNN. U. 20. ) D»C
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Die zelfde heerscfizucht , welke herodes tot wreed- i

heid deed overflunn, jegens allen, die hem argwaan ^^|^

gaven, deed hem, tot kruipens toe, laagheden be- iioufdrt,

gaan.
, jegens de Romeinen , en hen , die de magt bij

———

*

dit volk in handen hadden. Beurtelings vleijdde hij

ANTONius en ocTAviüs, en dezen laatften zag hij,

na dat hij de oppeimagt alleen verkregen had , op het

vlijtigst naar de oogen. Zoodanig was het karakter

van dezen Vorst , het welk volmaakt overëenftemt

,

met het geen wij van hem in de fchriften der Euiin-

gelisten lezen , en het welk aan de geloofwaardigheid

van dcrzelver verhalen ongemeene kraclit bijzet.

Hadden de Jooden^ bezield met hooge gedachten Burger-

van hunne vrijheid en oniifhangliikheid, de heerfchap- IJJ'^'^/^^"

pij van HERODES node gedi-agen, de veranderingen, jooden

na zijnen dood voorgevallen , moesten hen ongelijk '-'^ den

1 j ,
dood van

inisnoegder en onvergenoegder maken, archelaus , „,,„,„^^,

zoon van her.odes, nam, terflond na zijns vaders

overlijden, volgends deszelfs uiterflen wil, den titel

van Koning (*) aan, evenwel onder afwachting van

de goedkeuring en bevestiging van den Romeinfchen

Keizer augustus, welke echter goedvond, cene an-

dere fchikidng over het rijk van herodes te maken,

hetzelve onder zijne drie zoonen verdeelende, en aan

ARCHELAUS alleen het eigenlijk genoemde j^'f/r/é-^ laten-

de, onder den titel van Etnarch^ (of volks -regee-

rer ). archelaus maakte zich fpoedig , door zijne

wreedheden en knevelarijën , bij de Jooden nog meer

ge»

(*) Om deze reden wordt hij ook ivutth. II. 22. A7>«.

ving genoemd.
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1 gehaat , dmi zijn vader herodes geweest was, zoo
- BbEK ^aj- 2.1] hunne befchnldigingcn tegen hem bij augus-

Hoofdft. ^^-^ inbrachten, welke hem daarop afzette, en naa

Fienne in Frankrijk bande , jfudea tot eene Provin-

tic van het Romeinfche rijk maakte , en aan de Stad-

houders van Sijri'é ondenvieriD , welke dit landfchap

door Procuraiores of Ficepraejïdes beiluurden , wel-

ke , fchoon het volk zijne wetten , Godsdienst en ze*

den , bleef behouden , de fchattingen deeden inzame-

len , en in den naam van den Keizer recht oefenden.

Veertien zoodanige Landvoogden hebben het Joodfche

land beftuurd , tot aan den ondergang van den Jood-

fchen Burgerftaat , alleen ontvingen de Jooden , tusfcheil

beiden ,van de Romeinfche Keizers kajus en klaudi-

us , HERODES AGRIPPA tot Koning , die een Klein-

zoon was van herodes den Grootcn, en zoon van

ARiSTOBULUs , Welken herodes geteeld had bij

MARIAMNE , zoo dat dczc AGRIPPA , vau mocdcrs

zijde , uit het bloed der Makkaheefche Vorsten ge-

fproten was. Het is deze , wiens dood lukas (Han-

del. XIII.) verhaalt. Dus hadden dd Jooden ^ de re*

gering van herodes gcflacht niet kunnende dulden

,

zich onbedaciitzaam aan de Romeinen onderworpen

,

mccncndc van twee kwaaden het minfie te kiezen

,

doch weldra viel hun deze ovcriicerfching der Ro"

meinen onverdraaglijk. De landvoogden, die zij van

tijd tot tijd ontvingen , waren veelal lieden van eerr

flccht karakter , die hen , door allerhande knevelarij-

ën, plaagden, waar toe de Tollenaars liun, met ijver ,

de hand boodcn , welke daarom ook zoodanig in den

algemcenen volkshaat waren , dat een Tollenaar en

Zon-
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Zondaar, als de vcriichtlijkftc namen, naast malkande- r

ren geplaatst werden. In de HoofdJftad "Jerufalem lag "'-""^

ecne Romcinlche bezetting , en de Romcinfche Sol- noofdf?-.

daten waren bij en om den Tempel. Zoodanig was , '

ten dezen tijde , de Burgerlijke toeftand van een volk

,

het welk jokcrig was naar de vrijiieid , en zich zoo

geern wilde beroemen , vrij te zijn , en nooit iemand

gediend te hebben joSxXN. VÏÏI. 34.

Was het met den Burgerlijken toeftand der Jooden Tocflaiict

dus treuing gefield , niet beter flond het met hun- 'j'-'rJoo"

, TT • "^cn met
nen Godsdienst en zeden. Het is waar , de Gods- bcn-ek-

dienst, door moses, den grooten Wetgever van dit '^'"S ^o^

Volk, ingevoerd, was bij hen fteeds in achting. De QqJs.

lecre van den ecnigen waarcn God , den Schepper en dienst.

Befluurer van het Heel-al , werd bij dit volk openlijk

beleden , en zij Waren het eenigfle volk , op den aard-

bodem, welk deze leere zuiver bewaard had, zijnde

zij , ten dezen tijde , aan dezelve zelfs getrouwer ge-

hecht , dan immer te voren ; hun afkeer van den Hei-

denfchen afgodsdienst was zoo fterk, als ooit, waar-

toe de vervolgingen , die zij, onder antiöchus epi-

FANES, hadden moeten ondergaan, veel fchijnen toe-

gebracht te hebben. Men had , het gantfche land

door , Synagogen , of vergaderplaatzen , in welke de

Wet van moses en de fchriften der Profeten vlijtig

gelezen werden ; ook was , voor hunne overheden en

leden van den Pvaad , het onderzoek der wet nood-

zaaklijk , omdat , naar dezelve , het recht moest

Worden uitgefproken , volgends den aart der Joodfche

W'etgeving, waarbij de Kerk- en Burgerfbat op het

jiaauwst verëenigd waren. De uitwendige gedaante

van
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1 van den openbnren Godsdienst was nog. flccds inge-

BOEK ncht naar de voorfchriftcn van moses, en werd, in

Hoofdft. den Tempel te Jerufaïem , met alle pracht en uitwen-

•- dige ftiptheid , waargenomen.

Ondertusfchcn , wanneer men op het wezenlijke

ziet , had , ten opzichte van den Godsdienst en ze-

den , een algemeen verval en verderf plaats. De

Hoogenpriesters , hoofden van den Godsdienst, wa-

ren meestal heerschzuchtige en trotfche overheer-

fchers, die de één den anderen verdrongen, en op

ecnc onwettige wijze , door omkopingen , van de

Romeinen hunne waardigheden verkregen , en door

fchreeuwende onrechtvaardigheden handhaafden. De

mindere Priesters , zoo wel als het volk , waren , over

het geheel genomen, overgegeven aan Hechte zeden.

Eene menigte vooröordeelen en bijgelovigheden had-

den de gemoederen der Jooden veivuld. Zij hielden

zich zelven , voor de [eenigflc gunllelingen des He-

mels , omdat zij tweeduizend jaren lang het uitver-

kozen volk, en afllammelingen van abraham, den

vriend van God , waren , hier uit ontftond eene ver-

achting jegens andere volken , die zij zelfs van de

zaligheid uitfloten. Het wezen van den Godsdienst

werd geflield , in de uitwendige waarneming van des-

zelfs plegtigheden , waar in men zijne gerechtigheid

voor God zocht ^ en zich verbeeldde^ den Hemel te

zullen behagen. Men had veel op met de overleve-

ringen der \"adcren , welke men als eene mondeling;

overgeleverde wet bij de befchreven wetten van mo-

ses voegde , uit welke naderhand de Talmud zijnen

oorfprong genomen heeft , en welke het wezen van

al.
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allen vvaaren Godsdienst onder eene menigte van beu- I

zelachtige bepalingen en verdraaide uitleggingen ver- ^*^!''^

drukten. Men had van de Chahhen , Babyloniërs , pif,ofd(>.

en andere Oosrerfche Volken , allerhande toverkunsten

en bijgelovige . gevoelens van onzichtbare magtige we-

zens ovei^genoiiien ; men wendde voor, door het ge-

bruik van den onuiifprekelijken naam van God
, groo-

re en wonderbare dingen te kunnen uitvoeren , waar-

van wij, zelfs bij josefus , voorbeelden ontmoeten.

Het geen wij, in de laatfte plaats, gezegd hebben , Gezind-

van de bijvoegzelen en uitleggingen der wetten van heden on-

MOSES, en van de bijgelovigheden, werd echter door looden.

velen onder de Jooden betwist. Te weten, hunne

gevoelens over den Godsdienst waren , op eene merk"

lijke wijze , verdeeld ; en deze verdeeldheid had onder*

fcheiden fecten of gezindheden voortgebraclit , welke

,

reeds onder de laatfte Koningen van het Ilasmo'-

neïsch of JMnkkabeïsch huis , tot \'ele verwami>.

gen en oproeren aanleiding hadden gegeven , naar-

mate deze Vorsten de ééne dezer gezindten boven

de andei'en, min of meer, begunRigden , alhoewel zij,

door de magt van herodes den Grooten , en het

ontzag voor de Romeinen , in teugel gehouden , zich

genoodzaakt zagen , eikanderen te verdragen^ De Ge*

fchiedfchrijvers gewagen van verfcheiden foortgelijke

gezindten of aanhangen; doch, omtrent welke wij moe^

ten aanmerken, dat Verfcheiden van dezelve bena--

mingen zijn , niet van Godsdienftige , maar van Bur-

gerlijke paiti^ifchappen , onder het Joodfche volk van

deze tijden ; hier toe moet men rekenen de Hcrodia-

nen^ welke in het Nieuwe Testament, de Gauloni-

B ten^
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T ten , en andere , die bij josffus voorkomen. De

DüKK Schriftgcleerdeji , welke zoo dikwijls in het Niuvve

HoolV.n. Testament genoemd worden, waren geene biizondcrc

' gezindte , maar lieden , die bun werk maakten van

het alïcb rijven en belbulecren der wet. De Vericliil-

knde gevoelens omtrent den Godsdienst bcpaaklen

zich 5 voornaamlijk , tot twee hooldpartijën , de Fari-

zeën en Sadduce'ên^ welke, alhoewel zij beiden den

Godsdienst van imoses beleden , echter zeer verre-

van malkandereu verfchilden.

Farizecn. Josefus heeft ^Qzt aanhangen afgeleid van den

invloed der Griekfche Wijsbegeerte, onder de Jooden

,

wij kunnen hem inicliikken, dat hij, op deze wijze,

van de verfchillende gevoelens dcrzelvcn aan zijne le-

zers een denkbeeld heeft pogen te geven , maar de

zaak zdvt is niet naauwkeurig. De Joodfche geleerd-

heid was geheel onderfcheiden van die der Griekfche

wijsgeeren , en bepaalde zich meestal tot het beftudeeren

van hunne wet , wa;ir bij zij zich tevens aan fpits-

vinnige vragen en onderzoekingen overgaven, en dan

veel op hunne wijsheid boogden , die , in de daad

,

meest dwaasheid was: daarenboven is de oorfprong

dezer Sccten reeds ouder , dan josefus die fchijnt

te maken. Ten tijde van de vervolging onder an-

TiöcHUS EriFANË:S.,waren de jfooden reeds verdeeld,

in Hafide'en^ of Godvruchtigen , die alles veil had-

den , voor het behoud van den Godsdienst , en God-

lozen , welke neigden , om de gunst van den Heiden-

fchen vorst te bejagen. AVanneer, onder de Makka-

heën^ de Joodfche zaken herlleld werden ,• wilden fom-

jnigen, als ijveraars voor de wet, boven .anderen

t uit-
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uitmunten , en zonderden ziCh van anderen , als lieili- I

ger, af, van waar zij den naam Farizeën kregen, ^°j''

hebbende , tot hun onderfchciden kenmerk , hunne ge- Hoofdft.

(h-enge waarneming van alle de uiterlijke plegtigheden

der wet , zelfs in de geringfle kleinigheden , en

himnc hoogachting voor de voorvaderlijke overle-

veringen.

De Sadcluce'èn \vorden gemeenlijk gezegd, hunnen Sndduce-

naam te hebben van zadok, eenen leerling van an-.^^^*

TicoNus sociiAEUs , wclkc gelcerd zou hebben,

dat men God , met eene zuivere liefde , moest die-

nen, en niet met uitzicht op eenige beloning, waar

uit zijn leerling zadok aanleiding zou genomen heb-

ben , om eenen toekomenden Staat van beloning en

fh-affe te ontkennen. Doch, dit bericht heeft geene

genoegzame zekerheid ; veel waarfchijniijker is het,

dat zij dus genoemd zijn, naar een Hebreeuwsch

woord, het welk rechtvaardigen^ deugdzanien^ be-

tekent , omdat zij aandrongen , dat de beoefening der

deugd van meer aanbelang moest gehouden v^^ordcn ,.

dan alle uitwendige Godsdienstplegtigheden. De ver-

fchilftukken , tusfchen hen en de Farizeën^ betrof-

fen, vooreerst, den zin der wet: De Farizeën . g-X"

ven aan de wet eenen dubbelen zin , eenen letterlij-

ken en geestelijken, terwijl de Sadduceën zich enkel

aan de letter wilden houden. Het tweede ftuk van

verfchil betrof de vi'aag , of men , behalven de ge»

fchreven wet , ook nog de overleveringen moest er-

kennen? AVelke de Farizeën , zo al niet boven de

wet verhieven, ten minlien, met dezelve gelijk Hel-

den ; terwijl de Sadduceën derzelver gezag \^'€iger-

B 2 den
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dcii te erkennen — In beide deze ftukken w^itn,

wnt de hoofdzaak aanbelangt , de Sadduceën nader

bij de waarheid , dan de Parizeen. Men meent ,- dat

de Karalten of Karc'èn ^ welke, als eene bijzondere

gezindte, in de fchriften der Joodfcbe meesters, ge-

meld worden , tot dit beste gedeelte der Sadduceen

te rekenen zijn. JNJaar , het volgende gaat verder:

De Farizeèn hielden vast aan het leerduk, van een

leven na dit leven , en de onderflijkheid der ziel , en

hadden veel op met geesten, goede en kvvaade. Maar,

de Saddncecn ontkenden de onilerflijkbeid der ziel , en

bepaalden des menfchcn bclbian alleen tot dit Ic en ,

ook loochenden zij het bcftaan van Geesten en Engelen;

en hielden de opftanding der dooden voor ongerijmd.

Noch de dene , noch de andere partij , intuslchen

,

behartigde het waare wezen van den Godsdienst, en

deszelfs verhevene pligten van Godzaligheid en deugd.

De Parizeen waren grootendeels fnoode huichelaars,

welke 5 onder het mom van Godsvruclit en naauwge-

zetheid jegens de wet, de grootfte ondeugden uitoe-

fenden, en het fnoodfte hart in den boezem omdroe-

gen. De Sadduceèn , voorwendende de deugd hoog te

achten, en over het geheel befchaafder van zeden,

wat de burgerlijke verkecring betreft , ontrukten ,

door hunne leerc , dat het menschlijk beflaa'i alleen

binnen de grenzen van dit leven beperkt was , aan

de deugd haar voornaamlle ileunzel, en keerden de

gronden van allen Godsdienst om , en hoe zouden

2ij dan waarlijk deugdzaam hebben kunnen zijn?

Van deze paitijën hadden , gelijk natuurlijk was,

è/t Sadduccin hunnen mecsten aanhajig bij het Hof

en
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en de Grootcn , maar de Ririze'én bij het gros d-cs T

volks, het welk zich, doorgaands, te ligt met (^txi ^"^j"^

iiiterlijken Ichijii laat paajen. De Priesterfland , de HoofdlT.

raadsvergaderingen , en rechtbanken , waren uit lic-

den van beiderlei aanhang liimengefteld.

Behalven ènzt beide Hoofdgezindheden , zijn ons De Esfi;-

nog, uit de Ichriften van josefus en filo den Jood^
^'^*

de Esfe'én bekend. Deze w^aren echter in geen groot

aantal , en hadden , gelijk de beide cerstgemclden

,

geenen invloed op den heeifchenden Godsdienst, nocli

op de ftaatsgefreldheid. Zij bevonden zich meest in

Egypte , en onthielden zich , grootendeels , in de Woes-

tijnen tot aan de Roode Zee toe. Zij zonderden zich

geheel van de menschlijke famenleving af; fommigen

van hun leidden een werkeloos ftreng leven , alleen

gewijd aan Godvruchtige overdenkingen en bcfpiege-

lingen , zich A^an alle iigchaamsgenoegens en verma-

ken onthor.dendc ; anderen echter, fchoon hunne le-

venswijze ilreng en hard was, u^aren meer werkzaam,

trouwden , en bebouwden het land. Sommige Kerkva-

ders hebben zich verbeeld , dat deze Esfe'én Christenen

geweest zijn , doch , zonder grond , zij waren , eigen-

lijk , dweepers , hoewel men hen als voorlopers van de

Munniken en Kluizenaars kan aanmerken. Men meent,

dat AtTherapeitten ^ van welke filo insgelijks fpreckt,

tot de Esfe'én hebben behoord , en het befpiegiiende

(bort derzclven hebben uitgemaakt, moshedi (*)
echter twijfelt , of zij niet een bijzondere aanhang ge-

weest zijn, het welk zeer wel mogelijk is, alzoo in

het

(*) IL'rkcl. Gefch. I Deel B!adz. 6c.,

B 3

'
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T het gemeen, de lieete Oosterfche luchtftrcek , bijzon-

boi:k ^qj. j,^ Egypte, op meer dan édne wijze, de hersfc-

Hoofdlh "en en verbeeldmgsknicht verhit , en zwtirtgtillige

krankzhinige dvveepcrs mnnkt.

Bericht Beliaiven de gooden, woonde 'er, ten dezen tijde;

,

T" arlta-
^'^ P'jJ<'^^stina , nog een ander volk , de Samaritanen

,

nen. welke insgelijks den Godsdienst van moses beleden.

Dit volk was ooifpronglijk uit de volkplanting, wel-

ke de Koningen van Asfyri'é, na het verwoesten van

het rijk van Israël, of der X Stammen te Samaria^

in dat iaiid overbrachten i kon. XVU. gemengd met

de in dat land overgebleven Israëlieten uit de X
Stammen. Zij waren eerst Afgodendienaars , maar

namen fpoedig ook de wet van moses aan, voegen-

de den dienst van den waaien God bij dien der af-

goden; naderhand echter, ecnen Tempel op den Berg

Garizhn bij Sichcm gebouwd hebbende, lieten zij

den dienst der afgoden varen, en dieiiden alleen ^q.\\

waaren God, volgends de voorfchriften van inioses

wet, welke zij alleen als eene Godlijkc Openbaring

erkenden , zonder de overige heilige boeken der Jooden

aan te nemen— Tusfchen hen en de Jooden heerschte

de grootfle haat en vijiindfchap, meer dan tusfchen

de Jooden en Heidenen , gelijk gemeenlijk het geval is

,

van twee gezindheden, die, in de hoofdzaak, dezelfde

beginzelen belijden, maar in de bijzonderheden of ge-

volgen, uit die beginzelen afgeleid, verfchillen, de-

wijl de werkkracht der menscldijkc driften zich te

heviger gewoon is te vertonen, hoe nader zij, an-

(or>, tot écn fcliijnen te komen. Deze beide vol-

ken wilden volilreia gecne gemecnfchap met malkan-

de-
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deren houden, maai* toonden, intej^endeel , bij alle 1

gelegenheden , met de grootlle verbittering tegen mal- ^^' '^

kanderen, bezield te wezen. De Snmaritnnen ichij-
jjQ^^f.lil^

nen voor het overige omtrent éicn Godsdienst \veini- • '

ge opgeklaarde denkbeelden gehad te hebben: Zij

aanbaden , het geen zij niet wisten , of recht kenden,

joÜNX. IV. 22. Ook vindt men , in de daad, dat

zij , in het ftuk vxa den Godsdienst , zeer ligtvaardig

waren. Zij waren, gelijk wij zeiden , oorfpronglijk , afr

godondicnaars , maar paarden fpocdig, met de afgode-r

rij , ook den dienst van den waaren God ; wanneer

de zaken van Staat en Godsdienst voor de Jooden

eene gunlHge gedaante hadden , wilden zij voor Is-

rn'élieten^ afibmmelingcn van den Aardsvader jakob ,

gehouden wezen, maar werd de Joodfche Kerk- of

Burgerftaat door dezen of genen magtigen Vorst ge-

dreigd , dan hadden zij niets met de Jooden gemeen

,

en erkenden hunnen ooriprong uit Heidenfche vol-

ken. Die zelfde losheid, uit onkunde oorfpronglijk,

orrtdekken \vï] ook , in het geen ons van hun in het

Nieuwe Tesiament voorkomt, zij lieten zich door

de kunftenarijcn van si.mon den Toveraar ligtelijk be-

goochelen , om iet Godlijlis in hem te erkennen , rnaar

even ipoedig waren zij ook gereed , om de leere van

het Christendom aan te nemen , zoo dat wij reeds

vroeg ecne gemeente van Christenen in Saman'é onu

moeten. —
Doch, laat ons tot de 'gooden wederkeren : van Stnct óitr

den Staat der geleerdheid en v/etenfchappen onder dit
^^k'^""'-'-

„ , .
'."

. , ,

,

heid oiir
volle v;ilt weimg te zeggen, zij hadden wel, 'in deze der de'

tijden , onder Iwn volk eenige geleerde mannen , ge^ Jüdcn,

B 4 iijk
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^'^^-'^ andri'é daar van voorbeelden zijn; zij hadden hunne

Hoofdft. fchoolen, bijzonder zijn de fchoolen van hillel en

'~~-~" scHAMMAi, beide Farizeën , door hunne veifchü-

len vermaard. Alle de leden van den grooten Raad

,

of het Sanhedrin , moesten geleerden zijn , en zelfs

,

indien wij de Joodfche Fabelen zouden willen gelo-

ven, moesten zij zeventig talen verfiiaan, want, zoo

vele onderfcheiden volken zouden 'er, volgends eene

oude overlevering, op den aardbodem zijn. Hunne

Leeraars en geleerden lieten zich ook op hunne we-

tenfchap veel voorllaan , zij voerden Aars. titel van

Kahhï ^ en werden van het volk in grootc eere ge-

houden. Doch, met dit alles , was 'er op den Staat

' derJoodfche geleerdheid weinig te roemen. De verfchil-

punten, tusfchen de fchoolen van hill-el en scham-

iNiAi betwist , kunnen , door derzelver fpitsvinnigheid en

beuzelachtigheden , ons daar van genoeg overtuigen,

en deze werden nog dikwijls , onder de leerlingen van

deze meesters , onderfleund door het volk , met vuis-

flagen , in plaats van redenen , en bewijzen , beflist.

De Joodfche Wijsgeerte en Natuurkunde mogt dien

naam niet voeren. Eene zekere duistere en verborgen

wetenfchap , die zij de Kabbala noemden , verfcheiden

keringen over geesten , en geheime krachten der natuur

,

en het een en ander, het welk zij, zcdcrt de tijden

van ALEXANDER dcu Grooteu , van de Grieken over-

namen, maakte hunne A\'ijsgeerte uit, welke echter

altijd door hun , naar hunne Gpdsdienil:ige beginze-

len, gcfchoeid en vervormd werd.

Zeden Zoodanig was de toeftand des Joodfchen volks,

dc'sVoIks ten
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ten dezen tijde. Geen wonder , dat , onder zulke ge- I

fteldheid, de zeden geheel verbasterd en bedorven ^^'-^

waren. AV'eelde en dartelheid bij de rijken, gerae- jioofdfl.

lijkheid , ongenoegen , en gemor bij de geringen , elk
-"•

oogenblik tot opfbind en muiterij gereed en uitber-

ftende, wrevel, onderdrukldng , en geweld, vervul-

den het land aan alle kanten , en elk haakte , op zij-

ne wijze en naar zijne inzicliten, naar herftelling en

verbetering. De Profeten , welke in de Sijnagogen

openlijk gelezen werden, verfterkten dit \'ei'langen te

meer , door de beloften , die zij in zich bcvatteden

,

van eenen zegen voor het Joodfche volk niet alleen

,

maar voor het geheele menschdom, aan te brengen,

door den messiüs , eencn nakomeling van david ,

welken niet alleen de 'Jooden ^ maar ook de Sama-'

r'itanen , ver^vachtcden ; en vericheiden kenmerken en

bepalingen van tijd en omlbndigheden , hoe zeer

raadzL-lüchtig, gaven aanleiding , om te vermoeden,

dat dorzelver vcrv'uUing met rasfche fchri^den nader-

de. .\ict alleen de weinige waare Godvruchtigen en

deugdzamen, die zelfs in de meest bedorven tijden

nog hier en daar in ftilte leefden, venvachtedcn de

vertroosting van hraèl^ maar over het geheel hoop^

te het volk op eene gelukkige verandering van za-

ken. •

Alles was dus , door het bcftuur der Voorzienig- AL^emec-

heid , bij de jooden , voorbereid , dat de verkondi- "'^ \^''':

gmg van den beteren Godsdienst ingang zou kunnen van den

vinden , dewijl alles naar verbetering haakte ; maar ^i^^sii-^^»

de opgevatte vooröordeelen , en de verkleefdheid aan

het aardfclie en zinüjke , werkten hier tegen in , dec-

B 5 ^Q.\\
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I den de opgevatte hoop bij het gros des volks in rook

BOF.K verchvijnen , en maakten voor hun de kracht van den

HooUlll. Godsdienst vruchteloos
, ja berokkenden zelfs den on-

dergang van hunnen Burgerflaat. IVIen had het denk-

beeld van den messiSs, welken de oude Profcetcn,

ook als eenen Leeraar, verlosfer, en zedelijken verbe-

teraar van het menschdom, hadden voorgefleld , en-

kel bepaald, tot dat van eenen grooten Koning, en

de gooden , misleid door hun vooroordeel van de

X'oorrechten van hun volk, verwaclitcdcn dus in den

MESSias eenen zegerijken vorst uit hun midden, die

hen tot den hoogften top van geluk verhcflen zou , van

welk geluk de Heidenen alleen in zoo ver deelgeno-

ten zouden worden, als zij de Joodfche hecrfchappij

zouden moeten eerbiedigen. Dit denkbeeld gaf de

aanleiding aan dat, ten dezen tijde, vrij algemeen

gemcht, dat uit het Oosten een gToot \^orst zou

voortkomen, waar van men, zelfs bij suetonius

en TACiTus , gewag vindt , en het welk , vcrvolgends

,

op VESPASiAMTS werd toegepast , terwijl hetzelfde

misverfland der oude voorzeggingen , volgends jose-

Fus , aan het gros der Jooden moed inboezemde, om
den laatften voor hun zoo doodel ijken oorlog met de

Romeinen te ondernemen. Terwijl deze vooröordee-

len dus aanleiding gaven aan oproermakers en volks-

bedriegcrs, om zich voor den messiüs uitte geven;

dienden zij tevens, tot een voorwendzel, om jesus,

wanneer hij , als een Leeraar van het menschdom , te

voorfchijn ti-ad, om een rijk van waarheid en deugd

te (lichten , te verwerpen , en zich met geweld tegen

de Godlijkc uitzichten aan te kanten.

Daar-
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Daartegen echter hnd de Godlijke Voorzienigheid I

weder aan ecnen anderen kant eenen weg bereid voor ^^j^

den Godsdienst , dien jesus bekendmaakte.— De Joo- Hoofdft.

den waren, uit hunne Ballingschap in Bahel^ alleen '

voor een gedeelte , na hun vaderland terug gekeerd. il^^Q^/

Zeer velen waren in de oostelijlce landfchappen te- ten.

rug gebleven. Na den dood van alexander den

Grooten, waren duizenden van hun na Egypte ver-

huisd , alwaar zii vele voorrechten genoten , en zelfs

in de Stad lieïi'ópoUs hunnen eigen Tempel hadden.

De Egyptifche Koning ptolemeus filadelfus

had, ruim 200 jaren Toor chr.istus, de vijf Boe-

ken van MOSES, ten diende van de openbare Boekerij

te Ahxandrië , in het Grieksch laten vertalen , en

van tijd tot tijd, waren alle de gewijde Boeken der

Jooden in die taal overgebracht. Terwijl de Jooden

onticr de Syrifche overheerfching waren , begaven

zich velen na Syrië , Klein -
j^flê , en verder in het

-Romeinfche gebied , ja te Rome zelve bevond zich

een aanzienlijk aantal Jooden. Deze buiten hun va-

derland vcrftrooide Jooden gebruikten de Griejvfche

taal, niet alleen in 't gemeene leven, maar ook bij

hunne Godsdienfiiige plegtigheden , en werden Helle-

nisten of Grieksfprekenden , genoemd , in ondcrfchei-

ding van die , welke , in hun vaderland gebleven , zich

Hebreen noemden, en zich zclven ook hooger ichat-

teden , dan de gemelde Hellenisten. Ondertusfchen

kregen deze batften meer kennis aan de Geleerdheid

der fieidenfche volken, terwijl zij tevens aan dezen

den Godsdienst van moses meer bekend en ook

fmaaldjjk maakten — Hier door, en door den ijver

der
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T der Jooden gingen overal vele Heidenen , het aan-

p.o!-,ii
(lootlijkc en ergerlijke der Afgodifche Fabelen en Bij-

Iloofdn. gelovige plegtiglieden moede, tot het omlielzen en

belijden van den Joodfchen Godsdienst over, welke,

door Doop en Bcfnijdenis in de Joodfche Kerk wer-

den ingelijfd, behalven nog veel meer anderen, die,

zonder zich geheel met de Jooden te verëenigen , de

Afgoderij vaarwel zeiden, en den waaren God, den

Schepper en Beftiiiirer van alles, aanbaden en dien-

den, waar door zij, bij deJooden, het recht kregen,

om , in den Tempel te jferufalem , in het zoogenoemd

Voorhof der Heidenen , hun gebed te verrichten —
Zij waren , onder den algcmeenen naam van yooderi^

gemoten^ bekend, en hun getal was vrij aanzienlijk.

Onder hen waren vele waarlijk godvrezende en deugd-

zame menfchen , bij welke de Euangelifche Gods»

dienst van jesus eencn gereeden ingang kon vinden.

Niet, gelijk de oorfprongiijke Jooden, verkleefd aan

de vooiTaderlijke inzettingen, noch aan de uitwen*

dige plegtighcden der wet, waren zij bereid, om de

waarheid luiide te doen, en de leere van ciiristus

te omhelzen.

Op deze wijze was de Joodfche Godsdienst meer

bekend geworden onder de Heidenen, ook had dit

volk, hoe min anders geacht, zich, van tijd tot

tijd, de gunst van vreemde Mogendheden, en groo-

te voorrechten in onderfcheiden Staaten, en bijzon-

der bij de R^omcinen , verkregen , en de eerbied voor

dat Godiijk wezen , het welk zij vereerden , was

nicor en meer toegenomen , zoodat ook vele vreem-

de volken en vorsten voor zich , in d^m Tempel te
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yerufaïem , oireren lieten : al het welk veel kon toe- l

brengen, om, wanneer jesus in de wereld verfcheen, ^'^!'-'*'

hem en zijnen Godsdienst, ook onder Heidenen, op- \\o>[\\[\,

giing te doen maken. '

Dusdaniger wijze , was , door de Voorzienigheid , F- nt der

de weg onder de Jooden geb;iand, en alles gefchikt
^^^JJ'.'^^^^^

tot een bekwaam Tijdperk voor de openbaring van rdd in

jESUs CHRISTUS. Ecne dergelijke richting tot het- ^^^^>^^

zelfde einde worden wij ontwaar , wanneer wij de

gefteldlieid van zaken in de overige wereld, ten de-

zen tijde, belchouwen.

De wereld , zoo ver zij toen bekend en meest be- De Ra-

fchaafd was, flond onder het gebied deï üö;»^/«^;?,
™'^^"'^"'

het welk zich van de Kusten van Spanje en Portu-

gal^ het uiterfte westen van Europa , tot aan den

Eiifraat^ fomtijds tot aan den Tlgris ^ 'mAfi'è^ uit-

ftrekte, en tevens de Noorder -kusten van Afrika^

benevens Egypte^ aan zich onderworpen zag. Het

Romeinfche volk , liet welk zoo vele eeuwen zijne

vrijheid had bewaard , begon thans , door zijne eige-

ne grootheid gedrukt , onder de oppermagt van eenen

Alleenheerfcher te bukken. Herhaalde burger -oor-

logen hadden, eindelijk, den teugel des bewinds in

de handen van eenen Opperheer gebracht; caesar,

naar wiens naam de Opper- Vorsten van het Romein-

fche Rijk Caefars of Keizers genoemd zijn, had

het eerst zich de oppermagt aangematigd. Thans

was AUGUSTUS beheerfcher van deze zoo wijduitge*

ftrekte Mogendheid. Deze Vorst had , na dat de

gruwelen voorbij waren, welke de ftrijd tusfchen de

rrijheid en üavernij had voongebracht , door een

zacht
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ï zncht en gematigd gebruik van zijne magt, de in-

BOEK wendige nist in de zoo menigvuldige Gewesten van

HoofdlT:. het Romeinlche Rijiv: gevestigd, en door veifcheiden

' wijze en nuttige inrichtingen , de gedachtenis der

onrechtvaardigheden en wreedheden, door hem tevo-

ren bedreven, om tot die hoogte van gezag te kun-

nen ftijgen , als 't ware , uitgewischt , en het volk ,

het welk buitendien niet meer gefchiia was , om vrij-

heid te kunnen genieten , aan de nieuwe overheerfching

gewend; terwijl hij, in vele opzichten, de fchijnba-

Te fchaduvv van vrijheid , en de onde benamingen der

Regering en Staats - ambten liet blijven, had hij het

Krijgsvolk, de Ichatkist , en als Opperpriester ook

den Godsdienst, en dus over het geheel, de ki-acht

van het gebied, in zijne handen. Met hetzelfde Staat-

kundig beleid , had hij het belluur over de landfchap-

pen en wingewesten van het Romeinlche gebied tus-

ichen zich zelven en den Raad te Rome verdeeld.

De binnenlandfche en vreedzame gewesten , \\'aar men

geene bewegingen noch oorlogen te duchten had, en

in welken dus geene of flechts geringe krijgsmagt

nodig,was , werden van wege den Raad, op wel-

ken AUGUSTUS riogthans ecnen overwegenden invloed

liad , beffcuurd door landvoogden , onder den titel van

Proconjuls ^ S^'hj'^ c^tis sergius paulus, hand.

Xm. 7. voorkomt , als Proconfiil van het Eiland

Cyprus ; maar die gewesten , welke meer op de gren-

zen des rijks lagen, en krijgsbenden nodig hadden,

ontvingen hunne Landvoogden, onder den titel van

Practoren of Propraetoren , die ook legati genoemd

werden, onmidlijk van augustus zelven, zoodanig

was

1
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V'AS CYREMus ovci" Syn'e luc. II. 16, en deze had- I

(jen weder onderlandvoogden onder zich, in de bij- ^^i^*

2ondere gedeelten van hunne Landvoogdij, gelijk de [loofdft.

Landvoogden van het Joodiche land onder den Land- ' -

voogd van Syrië Honden. Ondertusfchen waren 'er

ook nog volken , welke wel van de Romeinen nf-

hanglijk waren, maar nog, door hunne eigene Ko-

ningen, naar hunne eigene wetten , geregeerd wer-

den. Zoo was de Staat des Joodfchen lands, onder

de regeering van iierodes den Grooten.^ gi-'lijk wij

gezien hebben. De Regering der Romeinen over al-

le deze landen en gewesten was , over het geheel

genomen , vrij zacht , alzoo zij bij hunnen Gods-

dienst, wetten, en zeden, bewaard bleven, alleen was

'er, door de gierigheid en knevelarijën der Romein-

fche landvoogden , menigmalen (lof tot billijke klag-

ten , over het algemeen echter werd de Romeinfche

regering, ten dezen tijde, nog even zeer bemind als

ontzien, waar door alle deze zoo veelvuldige landen

en werelddeclen maar één geheel uitmaakten.

De Kerkvader origenes heeft , in zijn werk te-

gen CELSUS ( n Boek ) hier in reeds de wijsheid

3er Godlijke befchikking opgemerkt, dat, door deze

iiitgeflrektheid van het Romeinfche gebied, eene ge-

meenfchap gevestigd was tusfchen genoegzaam alle

de volken van de toen bekende, ten minften van de

meer befchaafde , wereld ; onder welken , als 't ware ,

het onderfcheid van taaien was weggenomen, alzoo

overal de Latijnfche en Grieldche taal bekend en in

gebruik was. Dit aJles maakte voor de Apostelen

«f gezanten van jesus den arbeid gemaklijk , zij

kon-
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I konden, ongehinderd, van volk tot volk reizen, en

Boiiiv
iii^inne leere Jian allen prediken. Zelfs kan men het,

Hoofdfh filsvoordeelig voor den Christen-Godsdienst, befchou-

— wen , dat het Romcinfche Rijk , ten dezen tijde

,

door dénen Oppergebieder beheerscht werd. Dezel-

ve moest, natuurlijk, veel tegenftand ontmoeten, bij

de Priesters , die aan het Bijgeloof der Afgoderij en van

het Veelgodendom hun aanzien en beftaan te danken,

en zoo veel invloed op het volk hadden, wij zien

ook, dat, even door de ophitzing dezer Priesteren,

en anderen, welke belang hadden, bij den voorgaan-

den bijgeloovigen eeredienst, op vele plaat2^n, ver-

volgingen tegen de Christenen werden verwekt; ter-

wijl de Christenen tegen zoodanige mishandelingen

veeltijds befchutting vonden bij den Oppervorst, en,

zelfs toen eindelijk een OppeiTorst den Christen-

Godsdienst omhelsde, werd deze Godsdienst des te

fchielijker algemeen en duurzaam in het gantfche Ro-

meinfche gebied gevestigd.

Doordien het Romeinfche Rijk zoo verre uitge-

flrel;t was , was 'er , in die gcheele uitgebreidheid ,

vrede en rust , welke insgelijks voor de ecrfte Ver-

kondigers van het Christendom deszelfs uitbreiding

gemaklijk maakte en bcgunffigde^ augustL'S heeft,

gcduurcnde zijne lange regering, den Tempel van ja-

nus, welke, ten tijde van openbaren oorlog , open-

flond, te Rome tweemaal gefloten, eerst in het jaar

na de flichring van Rome 725, en voor de tweede

maal, in het jaar 730, na den oorlog met de Cau-

tabricrs in Spanje ten einde gebracht te hebben.

OROSius verhaalt ook, dat deze Tempel, ten tijde

van

..1.
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van JE PUS geboorte, ten derden mjile, gefloten zou I

geweest zijn, en anderen hebben dit overgenomen; ^^^^

dit bericht echtei' is niet naar vvaarlicid : Immers , Hoofdft.

ten dezen tijde , Waren 'er bewegingen in Armcni'è ,
• ^

tegen de Parthen ( * ), aan den Donau tegen de

Scythen enz. (f) nogthans, gelijk wij zeiden, deze

bewegingen iloorden de inwendige vrede niet, in het

Romeinfche Rijlv en deszelfs wingewesten.

Hoe ver ook het Romeinfche Rijk zich onder atT- Andere

cusTus iiitfh-ekte , echter woonden 'er ten Oosten volken,

en Noorden nog andere Volken, die van de Romei'^

nen onafhanglijk wai'en ; doch , van welken wij gee-

ne genoegzame berichten hebben , om van hun>-

ilen toefband naauwkeurig verflag te doen. Deze volkeu

waren allen , het dén meer , het ander min , onbe-

fchaafd van zeden en levenswijze, alleen de Cbine^

zen bezaten wetenfchappen eh kimften , doch van

hun wist de toenmalige wereld weinig of niets. De

Parthen ^ welke in y^Ji'é^ ten Oosten van den Eufraat
en Tigris ^ een magtig Rijk gelucht hadden , en , van

die zijde, de geduchte nabuuren der Romeinen v/a-

ren , flionden onder ecne eenhoofdige en oppennagtige

regering. De Noordfche volken , integendeel , de Scy-

then en Germanen , handhaafden hunne vrijheid , on-

der het bcftuur van Opperhoofden , welke flechrs een

bepaald gezag bezaten , en de Romeinfclie Volkplan-

tingen ftrekten zig niet verder uit , dan tot aan den Rhyn

en Donau ; de Batavieren , toenmalige bcwoonerf

vari

(*) VelLKJUS PATERCULUS /.. II. C. 100.

(f) Dio CASSius in Excerpt^ Fales.

C
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I' van ons Vaderhud , vv.iren meer bondgenoten en vrien-

^^^''"^ den ,: dan onderdanen van de Romqinen.

Hootdft. ,,
AJk.rdeze volkeu , van welke wij flechts ceiiige

•7-^——- kennis dragen, hadden Godsdienst, geen éc^n -'wa.^

den
"

^^^'4}t^- denzelven, en elk geloofde-, , den besten Gods-

Gods- diepst ,te bezitten. Allen echter , beiralven de 5^tfoJe;;

,

''"^'*
wai-e;i in eeuen tremigen Ihiat van Bijgeloof en Afgpj-

dcrij verv:il]en , zoodat de natuurlijke Godsdienst:^

welküii God door, het licht der rede en des gewetens

iu Itót hart der menfchen heeft ingedrukt , geheel en

al onkenbaar was geworden, en men naar' waarheid

van het gantfche menschdom zeggeji kon-;^ dat zy

zonder God en zonder hoop waren , • in .
de wereld.

Hit Bijgeloof , het welk tle toeiïmalige wereld . ver-

blind had, was wel in foort menigvuldig, maar ech^

ter , in de hoofdzaak , daar in overëenflemmende ,

jiat het ecne menigte van Goden en Godheden ver-

eerde, en fchoon men al ccnen Opjierifen Gvd fcheen

te erkennen, was deze kennis niet alleen zeer duister

én onduidelijk, maar ook met on.ërlele en lage denk-

beelden van zijne eigenfchappen en verrichtingen ver?

inengd en bedorven. Bij fonimigen was dit afgodisch

Bijgeloof , uit eene verkeerde bcfchouwing van de na-

tuur, ontlhan. De hemelfche ligchamen, zon, maan,

en Harren , hadden ,, door hunnen luister, en invloed

,

de aandacht en eerbied tot zich getrokken; welhaast,

hield men de gehcele Natuur voor bezield, en ver-

beeldde zich verhevene wezens , die over de bij-

zondere dcclen en voortbrengzelen der Natuur

heerschten ; nergens ging deze dwaasheid zoo ver

,

als in Egypte^ alwaar N'cricheiden dierenfoorten ver-

iTOüd
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good , cn als Godlijk vereerd werden , dus ook plan- I

ten cn kruiden, waarom de Dichter juvenalis met ^^^^

de vermeende heiligheid dezer volken Ipot , bij wel- Hoofdlt.

ken de Goden in de tuinen geteeld cn gekweekt wor-

den. Bij anderen, was de oorfprong van het Bijge-

loof uit de gefchiedenis ontleend , en hunne voor-

naamfte Goden waren voordezen beroemde menfchen

geweest , fficliters van volken , groote vorsten en hel-

den, welke men, met alle hunne menfchelijke gebre-

ken en ondeugden , vergood had. Dit foort van Bij-

geloof was het eerst bij de Fcnïci'êrs ontftaan, van

welke het tot de Grieken , cn verders tot de Ro^

melnen,w:[S overgegaan , en werd , onder elk volk,

door de Dichters, Priesters, en het gemeen, elk op

zijne wijze , met nieuwe bijvoegzelen en vcrdichtze*

len opgefierd. Hier kwam bij , dat het geen de al-

oude wijzen, in eene zinlijke taal, aangaande Gods-

dienllige, natuur- en zedekündige onderwerpen, had-

den voorgedragen, door het Bijgeloof naar de letter

opgevat en geduid werd, zoodat men, eindelijk, de'

geheele natuur niet alleen, maar ook de deugden en

ondeugden, de kunften en wetenfchappen , tot per-

fonen gemaakt, en als Godheden aangebeden heefr.

Eindelijk , vereerde men zelfs nog levende menfchen ,.

als godlijk, dus had de Keizer augustus, buiten

Italië, vele Tem.pels, in welke men liem een' eere-

dienst toebracht.

De bijgelovige dienst van alle deze Goden en Go-
dinnen, want men kende aan deze Godheden de on-

deifcheiden gedachten toe, fteunde op het gezag der

.overlevering, en op hetgeen de Priesters en Dichters

C 2. ilitar
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I daar van vcrliaalden. Dit gezag werd oiidevdciind

BOEic ^\qqj. verdichte wonderwerken, tot dewelke de onkun-

Hoofdfl. ^^^ ^ll*^ vreemde natuuiverfchiinzclen gewoon was ts

' rekenen , en d(wr Orakzlen of Godfpraken , welke

gezegd Werden , geheimen te openbaren en toekomen-

de dingen te voorzeggen. Doch , welker valschlTcid

genoegzaam blijken moest , uit de dubbelzinnig- en

duisterheid van het voorllcl, terwi.il zij ook niet zel-

den gelogenflraft werden, door tegengeflcldc uitkom-

den. De verftandigften onder de Heidenen zelve ver-

moedden niet alleen , maar kwamen 'er openlijk voor

uit, dat onder dezelve Pricstcrlist en bedrog fchuil-

de. Deze Godfpraken verilomden van tijd tot tijd, na

dat de leere van jesus zich in de wereld meer be-

gon te verbreiden : een natuurlijk gevolg van de ver-

lichting , welke deze leere aanbracht , v\niar door zelfs

de verborgenftc kunstgrepen van een vulk- misleidend

Priesterdom onttlelvt werden.

De plegtighcden en Godsdienfligc gebruiken , met

welke deze menigvuldige Godheden werden verëcrci

,

verzoend , bevrcdigel , gedankt enz. , waren naar de

denkbeelden, die men van dezelve maalvte, en naai-

de meer of minder woestheid van de zeden der vol-

ken, onderfcheiden. De waarc Godsdienst, met wel-

ken men alleen aan de Godheid behagen kan , de

dienst van het hart, gepaard met de beoefening der

deugd, werd geheel verwaarloosd, en al de kracht

der Godsdienlligheid in louter uitwendigheden gelteld.

Men wijdde aan de Goden Tempels, altaren, beel-

den, olieriinden; men had heilige gebruiken, pevi' -

non en lijiicn. \'an de Pi-rfcn of Farthen^ als ook

van
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van de ou.dc Germaanfche volleen , Iccsc nicn echter , T

dat zij de Godheid niet in Tempels ^vildc^ bcfloten ^^!-'^

hebben, doch, deze hatfteii hadden hunne heilige MoofdfT.

bosfciien , ook liadden zij hunne Aigodsbcelden. Xe.-
'

k-n van de plcgdgheden van den Algodsuienst waren

belagchlijk', andere wreed. I)c vlugt der vogelen,

de ingewanden der ofterbccsten , het al of niet gul-

zig eten der lïcilige hoenderen , werden met alle naauwr

keuiigheid geraadpleegd, en voor voorzeggende ge-

liouden ; veeltijds waren ook deze plegtiglieden wreed

en onmenschlijk. Ten tijde , toen jesus geboren

werd, waren, bij vele volken, menfchen - oflers , ter

verzoening van de Goden , nog in zwang. liet zou

onbegrijpelijk voorkomen, hoe de wereld, zelfs" de

bcfciiaafde Grieken en Romeinen^ zoo lang zulke

beuzeliichtighcden en wreedheden hebben kunnen aan-

houden, indien wij niet de magt van liet I>ijgeloof

kenden, het welk het gi'os der wereld, ten dien tij-

de, beheerschte, en zedert eeuwen, de dieplle wor-

telen in het hait des volks gcfchoten had.

Niettcgcnftaande elk volk zijne bijzondere Godhe-

den , en onder dezelve zijne befchcnu - goden , had,

CU zij , in getal , benaming , en dienst van hunne

Goden , van malkanderen verichilden , moet het ons

echter niet bevreemden, dat zij van geene oorlogen

om den Godsdienst wisten. Zij kwamen toch al-

len, in dit hoofdpunt, overeen, dat de Goden, wel-

ker aantal zij niet recht kenden, zekere, aan elk hun-

ner eigene , verrichtingen hadiicn , en plaatslijk waren

,

dat dus de onderfclicidcn volken hunne bcfcliermgo-.

den hadden, lioudende flechts elk volk zijnen be-

C 3 fclicrn^a
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I fchcrmgod of Goden voor de meestvcrmogendc , zon-
BOEK

(j^i- tlaaröm die van andere volken min te achten.

Hoofdfl:. Hierom was het, dat zij, eenig volk of flad beöor-

' logende , deszelfs befchemigoden , door zeikere be-

zweringen, poogden te bewegen, om tot hunne zij-

de over te gaan, en hun volk te verlaten. Hierom

namen ook de volken de Goden en Godsdienstplegtig-

heden van anderen over , men was zoo Godsdienllig

,

dat men geene Godheid hare eere wilde onttrekken.

Hierom richteden de Atheni'ènzen ecncn Altaar op

voor den onhchenden God ^ en de Romeinen hadden

hun Pantheon , eenen Tempel voor alle Goden : op

deze wijze werden alle Goden geëerd , zonder dat

de achting en eerbied voor den Godsdienst, en de

Goden van den Staat , benadeeld werd. Op deze

wijze is de zoogenaamde verdraagzaamheid der Hei-

denfche volken gemaklijk te begrijpen. De Romei-

nen {londen dus toe, dat, behoudens den Godsdienst

van den Staat, elk, naar zijn goedvinden. Goden

naar zijn welgevallen , en op die wijze , als hij goed-

vond , in zijn huis diende
,

gelijk zij aan de door

hun overwonnen volken derzelver Godsdienst lieten

behouden. Maar , . wanneer zij meenden , of hun

bleek , dat cenige Godsdienst of plegtighcid den

Godsdienst van den Staat ondermijnde , hield deze

verdraagzaamheid op, en zoodanige Godsdienst of

plegtighcid werd terdond door de wetten verboden.

In Egypte gebeurde het niet zelden, dat 'er oproe-

ren en gcvccliten ontllonden , over Godsdicnffige

voorwcrjicn , niet, omdat men aan een' ander zijnen

Godsdienst eigenlijk wilde betwisten of opdringen

,

maar

,
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ma.ir, omdat Ibmmigen de bcc,'>tcn aten, welke van I

anderen als Goden gediend werden, het welk dezen ^"^"'^

niet te dulden Hond. antiöchus epifanes, ech- HGofcüh

ter, gaf, door zijne wi-ecde behandeling der ^oö^ó'//,

welke hij dwingen wilde , den vaderlijken Godsdienst

te verlaten, en den Godsdienst der Heidenen aan te

nemen , een voorbeeld van eigenlijk gezegde vervol-

ging om den Godsdienst. Hij wilde, in zijne Staa-

ten, eéne eenparigheid van denkwijze omtrent den

Godsdienst hebben, dat is, ecnc verëering van alle

Goden , bijzonder der Romeinfche^ welk volk hij

naar de oogen zag; met dit beginzel was de Jood-

fche Godsdienst onbeflaanbaar , welke alleen den eeni-

gen God tot zijn voorweip had, en alle andere voor

Nietgoden verklaarde. De verdraagzaamlicid der Hei-

denfche volken omtrent den Godsdienst is dus niit

toe te fchrijven , aan zuivere en redelijke beweeg-

gronden , en kon alles verdragen , behalven waarheid

en verlichting.

Behalven den openbaren eeredienst en Godsdienst- IMijstcii-

plegtighcden , hadden de meeste volken, vooral de '-''\^^ P"*^'

Grieken en Rojneinen ^ geheime inllellingen en pleg-
' ' ^

*

tigheden , die zij Mijsteri'én , verborgenheden
, gehei-

men, noemden , tot wcike gcene anderen dan Inge-

wijden werden toegelaten , die , zonder hun leven

aan een onvermijdelijk doodsgevaar bloot te flellen,

niets van dezelven mogtcn openbaren. Deze geheim-i

houding is oorzaak, dat men over deze Mijsteyiën

zoo verschiiiend gedacht en geoordeeld heeft, war.-'

BüRTON, in zijn wcrk, over de GocUijke zending,

van r.iosus , heeft breedvoerig ovcv dezelve gehan^

C X dJd,,



S4 K E R K E L IJ K E

ï deld , beweerende , dat men , in deze geheime ünnen-

BOEK komflen , fommige waarachtige leerftellingen van den

Hoofdft. ii^tuiirlijkcn Godsdienst zou geleerd en bewaard heb-

- ben, die men aan het onkundig en bijgelovig volk

niet durfde betrouwen , bij voorbeeld , dat 'er maar

één eenig God is, dat 'er een leven plaats heeft na

dit leven enz. leland , integendeel, in zijn werk,

waar in hij de noodzaahlijkhcid eener Openbaring

bewijst, heeft tegen warburton llaande gehouden

,

dat deze verborgenheden en geheime vergaderingen,

v^eelal, met de goede zeden en eerbaarheid I1;rcden.

Wij kunnen niet op ons nemen, dit geichil te bcilis-

fen , fchoon dit overblijft , dat de gevolgen van deze

verborgenheden , tot uitbreiding van beter kennis om-

trent den Godsdienst , en van oefening der deugd ,

zich niet zichtbaar hebben geopenbaard , maar het,

integendeel , van verfclieiden derzelve blijkbaar is

,

dat de ingebrachte befchuldigingen van ongodsdien-

ftiglieid en zedeloosheid meer dan te veel gegrond zijn.

?.eclelijke Hoe het zij, dit is zeker, de Godsdienst der 1 lei-

Staat der (ïenfche volken , hoe vol ook van Godsdienllig Bij-
Heiden- , p .... ,, , .,

fchc We- ö^lo^f' '^vas, uit zynen eigen aart, ongeichikt, om
reld. de menfchen waarlijk deugdzaam te maken. Integen-

deel, daar liij ingericht was, naar de buitenfporighe-

den ecncr door liijgcloof verhitte verbeeldingskracht,

naar de zinlijklicid, hartstochten en driften der men-

fchen, diende hij, veeleer, om alle lasteren en on-

deugden te bevorderen , en de menfchen daar toe aan

te zetten. Oinvaardige en laage denkbeelden v^an de Go»

den, onzclccrhcid nopens de onflernijkheid da- ziel, en

het leven na dit leven, bepaalden der menfchen wensch

en
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en geluk alleen tot dit leven, terwijl de zwakheden I

en ondeugden hunner Goden hen tot navolghig op- ^'^^^

(poorden of tot ontlchuldiging ilrekten. Velen dezer
{ joofdfl:.

Goden werden zelfs , in hunne Tempelen , door on- -

tuchtigheden , gediend. De Priesters , en dienaars

ven den Godsdienst , legden zich toe , om het volk

,

door hunne bedriegerijen en loze itrecken, in zijne

bijgelovigheid te houden , en fchaamden zich niet

,

zich zeiven alle ongebondenheden te veroorloven :

op verbetering van het hait had een Godsdienst ,

die alleenlijk in uitwendige plegtigheden beftond , gec-

nen invloed. Geen wonder , dat de zedelijke toe-

fband der wereld allerjammerlijkst was : paulus heeft

(rom. I.) ons daar van een treilend tafereel op-

gehangen , een tafereel , naar wa;irheid , gelijk wij

uit lleidenfche gelijktijdige fchrijvers zelve weten.

Het is waar, dat, in alle eeuwen, ondeugden onder

de mcnfclien hebben in zwang gegaan, maar hier is

het groote onderfclieid : de Godsdienst , in plaats van

de ondeugden te. hinderen, begimlligde dezelve. Hoe-

rerij , en alle foorten van onkuischheid , werden niet

ééns voor zonden gehouden. Wreede fchouwfpe-

len, barbaarschheid omtrent vijanden en flaven, en

foortgelijke woestheden konden heel wel met dezen

(ïodsdienst belbian en overëengebracht worden. Al

had ook het Christendom aan de Avereld geenen an-f

deren dienst bewezen, dan dat het in dezelve, on:»

der her gros der menfchen , beter en verhevener begrip-

})en van God ingevoerd , de zeden verzacht en men*

ichcTijker gemaakt, eene foort van gelijkheid onder

ille menfchen gevestigd , en de waare befchaafdheid

Cs ea
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I en de gewaarwordingen van reine deugd gcrjienbaard
Büicic

i^ieeft^ zouden wij dit alleen reeds niet met genoeg-

Hoüfdü. zame danls;baarheid erkennen kunnen.

'— Het is zoo, van eeuw tot eeuw, dceden zich

^\'Vis-

""
i^'^hi'''^"^^''-*'^ lieden , onder de Heideniche volken ,

gccuQ. voor , welke voor zich zelven inzagen , hoe zeer

het menschdom verbasterd ware, en die geern het

juk des Biigeloofs hadden afgeworpen; de Wijsgeer-

te werd al vroeg geoefend, inTiar alle pocingen wa-

ren \Tuchteloos , en hadden gecnen invloed op het volk

in het gmicen. Vele wijzen, fclioon /-.Ij, bijzondur

bij de Grieken en Romeinen^ openlijk en ftout ge-

noeg met de grondflellingen van den Volksgodsdicnst

den fpot dreven, en de vevhalen van de Goden enz,

als fabelen befchouwden , wachteden zich nogtiians

zorgvuldig , om tot betere verlichting van bet ge-

meen te arbeiden , integendeel drongen zij flerk , op

de handhaving van den gewonen Godsdienst , en

deszclfs plegtighcden ; uit een verlvccrd begrip en toe-

pasling van die onloochenbare waarheid , dat de

Godsdienst de voornaamlle , zo niet de ecnigde , band

der liurgermaatfchappij is. Indien ook al fommigeii

ondernamen , het volk , in dit opzicht , te verlichten

,

werden zij voor 0;7^ö.^/^?5/7 uitgemaakt; anderen, die

op de deugd aandrongen , gelijk socrates , met

A-alfche bcfchuldigingen beticht, en ter dood gebracht;

terwijl nog anderen, zich toegevende aan hunne be-

Ipiegelingcn , terwijl zij zich verbeeldden , wijs te zijn

,

verdwaasd werden : zoodat cicero zelve bekende,

dat niets zoo ongerijmd kan worden uitgedacht, liet

welk niet de cón of ander Wijsgeer bewejrd zal

licb
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hebben; het welk ook ftolFe gaf, tot geduurige ver- I

fchillcn en twisten onder de \A'iisgeeren , die niet ^^!-^

zelden in haairkloverijën bcHonden. Men moet, der- ijQofdn:.

halven , daar in
' het Godlijkc van het Christendom -

'

•

weder eerbiedigen , het welk het Heidensch Bijge-

loof, dat, hoe zinneloos ook in zich zelve, alle po-

gingen der Rede had te leur geileld, te niet gedaan,

en zelfs het volk, omtrent God en Godlijke zaken,

tot duidelijker en rechtmatige denkbeelden gebracht

heeft.

De Wijsgeerte , ten tijde van jesus, verdeelde Oosrev.

zich , gelijk men gemeenlijk gelooft , in twee hoofd- '^;?.';

iborten : de eerfle en oudfte zal geweest zijn , de geerte*

Oosterfche Wijsgeerte, uit welker bron de Gnostie^

ken gefchept zullen hebben , die vervolgends zoo

vele verwan-ingen onder de Christenen hebben aan-

gericht. Omtrent deze Wijsgeerte van het Oosten,

word hevig get\vist, of zij wel ooit hebbe plaats

gehad, ten minlien, of zij de Gnostieken wel is

voorgegaan? Volgends hun, welke meenen, dat 'er

in de daad eene Oosterfclie AVijsgeerte beliaan heb-

be , zal dezelve zich voornaamlijk hebben beviij-

tigd, om den oorfprong van het kwaad in de we-

reld te verklaren, en derzelver famenftel zal, onge-

vaar, hier. op uitkomen, dat 'er twee hoofdbegin-

zelen van alles zijn , geest en Roffe , welke laatfte zij

voor eeuwig iiielden , en als de bron vm het kwaad

aanmerkten. Deze beide beginzels noemden zij licht

en duisternis. Uit het licht, of het goede begin-

zel, den hoogften God, zullen, daor uitvlocjing,

andere wezens zijn voortgekomen , die Aeonen , of

etu-
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T eeuwen, genoemd zijn, cén van wcIUlmi, vp.n flechtcr

Bor.K
^^^.f^_^ ^jj,- jjg f^^^Y^. j|p2e wereld gevormd zal hclibcn

,

lI(,.>iU(l. '"'1 dcrzclver beliceifcher zij. [Jit zoodniiige (inder-

— ilellingen verklaardt^n zij de gedunrige mengeling v;ni

goed en kwaad, die wij in deze wereld opmerken.

Door dezen W^ercldfcrhcpper of Wereldbcduiirer, zou-

den onze zielen in het ligchaam , als in eenen ker-

ker, zijn ingekluisterd , waar uit de Oppcrlle God de-

zelve echter wille verlosten , en , wij zouden , door het

ligchaam te kwellen, daar toe het onze kunnen toe-

brengen, gelijk deze lieden gezegd worden, op ver-

fcheiden wijzen gedaan te hebben , en zelfs in de

Oostcrfche Landen nog te doen , Ibnnnigen door ijs-

lijke kastijdingen van het ligchaam , vasten enz. ,

maar anderen , door zich over te ^xvcn , aan alle

ongebondenhedcn enz. Ondertusfchen , hoewel dit zeker

is, dat men reeds, in de oude fel i riften der Joodfche

Profeeten , Ipooren vindt , van een in het Oosten

,

bijzonder onder de Per/en^ bekend gevoelen, van

twee hoofd bcginzelen , lichi eii dttislerni<; , of een

goed en kwaad, waar uit men de moeilijke vraag,

over den oorfprong van het kwaad, poogde op te

helderen, gelijk dan ook de dwalingen der Gnostie-

ken uit die zelfde bron zijn voortgevloeid, echter,

kan men , met gecne voldoende bewijzen , aantonen

,

dat een zoodanig fameniiangend Icerflclzel , reeds zoo

vroeg, en ten tijde van jesus , openlijk zou geleerd

zijn. De oude Oostcrfche Wijzen waren niet ge-

woon, uit grondftcllingen , bewijzen, en gevolgtrek-

kingen , te redenkavclen , zij bedienden zich van f]->reu-

ken, van ziribceldcn, en Icenfpraak, en droegen hun-
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ue L'cro veelal in j^elijkenisfcn , en verhalen of fabelen, I

voor, deze vcrvolgends , eigenlijk genomen en op- ^^^-^^

gevat ^ ofwel opzetliik voor het volk duister ge- Hoofdi].

maakt , hebben zoo vele wandrogtelijke en dweep- ' - •

achtigc voorllellen van God en den Godsdienst voort-

gebraclit, welke alleen in hcrsfenen, door de buiten-

fporig verhitte verbeeldingskraclit ontiteld , plaats

konden vinden , en die naderhand door de ondeifchei-

den aanhangen der Gnostieken 'm de daad aangeno-

men en geloofd zijn , bijzonder in Egypte , zoo

vruchtbaar in het voortbrengen van Dweepers en

Geestdrijvers. Dit, en dat de Oosterlingen gemeen-

lijk veel ophadden met den invloed der geesten op

de menfchen, en de geheime krachten der Natuur,

toove)-ij en andere foortgelijke verborgen oorzaken

van de veranderingen en gebeurenisfen in de wereld,

Viet welk alles den waaren Godsdienst verduisterde,

en in dweeperij veranderde , is zeker genoeg , maar

voords ontbreken ons de behoorlijke berichten , om

,

nopens de zoogenoemde Oosterfche Wijsgeerte, iet

met zekerheid vast te ftellen.

Het ander foort van Wijsgeerte , het welk meer Griek-

vermaard, en ons beter bekend is, is de Griek/cke^^^^]^

Wijsgeerte, welke ook bij de Romeinen door de ge-
o-eerce

leerden beoefend is geworden. Deze Wijsgeeren kwa-

men allen daar in overeen , dat de Volksgodsdienst

louter bijgeloof, en den redelijken mensch onwaardig

zij , waarom zij dien of geheel verwierpen , of uit

de natuur- of gcfchiedkunde zochten op te helderen.

Maar , wanneer zij het wezen , de eigcnfchappen en den

wil van God , den ooriprong der wereld en des

mensch-
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I menschdoms , den toeftïind der ziel na den dood , zou-
boek

^^gj-, verklaren , of de waare kennis en liet geluk

Hoofdft. zouden bepalen , verfchilden zij onder malkanderen,

^-—^-^ en konden niet tot zekerheid komen. Onder hen

waren 'er, die God met de natuur verwarden , of

de Voorzienigheid miskenden, en dus, in de daad,

allen Godsdienst wegnamen; of, die op zulke wij-

ze vau God redenkavelden , dat men naauwlijks

kon ontwaren , welke hunne waare gedachten ge-

weest zijn.

Epilai- Ten tijde van de geboorte van jesus , wilden

* ^'*^"'
zeer velen onder de Romeinen en Grieken voor na-

volgers en aanhangers van epikurus gehouden wor-

deti. • Zijne leerftellingen ftreelden den fmaak der

grooten , en rijken ; zijne leere over God en de we-

reld was gevaarlijker, dan eenige andere, fchoon wij

erkennen moeten, dat zijne zedeleer miskend en ver-

draaid was geworden. Zijne gedachten over God en

de wereld beflondcn hoofdzaaklijk hier in : De Go-

den zijn 'er, maar, zij zijn zalig in ccnc flillc rust,

werkeloosheid , en vermaak , dat nergens door ge-

fioord of gehinderd wordt, en hier naar moeten wij

menfchen ook trachten , het vermaak moet ons hoog-

!le goed zijn. Alhoewel nu epikurus aan het ver-

heven vermaalc dacht, het welk deugd en een rein

geweten aanbrengen, verhinderde dit niet, dat ve-

len van zijne navolgers weldra het zinlijk vermaak,

en het genot van alle lusten , najaagden , zoodat de-

ze gezindheid doorgaands eenen kwaadcn naam had,

en de fcheldnaam, zwijnen van epikurus kudde

^

omtrent hen gemeen was. Even min was het leer-

ftel-
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i'iclzcl Viin Ki'iKURu.s , nopens ,clen ooifprong der I-

wereld, voordcclig voor de wiwre deiigx!. Volgends ^^^-^

hem, was de wereld, bij toeval, outR-aan uit de Hoofd

\

Atomen , ol" ondeelbare floideeltjens , die , ecuwig — •

onder malkander zweevende, eindelijk zieh hebben

iaamgehtclit, en deze wereld uitgemaakt, waar door

het geloof aan ecne Voorzienigheid, en een wijs en

goed beftuur dezer wereld, insgelijks, geheel moest

weg\'allen.

\'ele anderen waren Twijfelaars — Twijfelaars, in Twijfe-

tlen Ih'ikflen zin, hoedanige de Pijrrhonisten of Scep- l^^"*

iici waren, die geene waarheid noch zekerheid, in

eénig opzicht, erkenden, hadden wel geenen groo-

ten opgang gemaakt, maar de Academici^ dus ge-

noemd naar zeker leerfchool buiten Atheem ^ welk-

zijnen naam had naar een landgoed van zekeren aca-,

DEMUS of HECADEMUS, door dczeu ten algemee-i

nen gebruik gefchonken, in welk fchool plato les-

fen plagt te geven, maakten het twijfelen aan alles

tot hun onderfcheidcnd karakter. Schoon toeflem-

meilde, dat 'er waarheid beftond, dreven zij, dat

dezelve voor de menfchen onnagaanbaar en verbor-

gen was, dat men zich, derhalven, met waarfchljn-

lijkheid moest vergenoegen, dewijl het toch onmo-

gelijk zij, tot zekerheid te geraken. Uit dezen grond

namen zij \vel de bewijzen, voor en tegen het be-

ftaan van God, de onlterflijkheid der ziel, en an-

dere grondieeringen van den Godsdienst, in overwe-

ging, maar hielden zich te vrede, met aan te wij-

zen, wat zij in deze bewijzen oordeelden te ontbre-

ken, en beflisten, bij flot, niets ter wereld over de-

zel-



4* K Ë R K E L IJ K E

I zelven» Uit de ichriftcn van cicero, welke, kort

BDEK voor JEsus geboortc , zoodanige Wijsgeeitc volgde,

Hoofdft. kunnen wij derzelver aart en gcfteldheid best opma-

' ken. Deze twijfelzucht moest zeker den mensch

verzwakken en weifeliichtig maken , in tk betrach-

ting van zijne pligten , bijzonder in het betrachten

van zijne Godsdienftige pligten, niet min dan in het

geen hij, ten opzichte van zijn waar en duurzaam

geluk , te hoopen of te vi-ezen hadt.

Stoïcij- Andere gezindheden echter fcheenen gunfliger te

"^"*
zijn voor den Godsdienst. Wanneer men , in de

Boeken der Stoifche Wijsgeeren , hunne verhevene

iiitfpraken over God, de deugd enz. leest, wordt

men met eerbiedige verwondering aangedaan. Hun

deugdzame man, die zijn hoogde goed in de deugd

{lelt, is geheel vrij van alle hartstochten en zwak-

heden, geene fmart, gecne droefheid, geene vreug-

de , noch geluk , kan hem van zijne vastigheid bewe-

gen , hij blijft gerust , zelfs bij de
,
infloiting der

geheele wereld. Maar , wanneer wij doordenken , vin-

den wij het onnatuurlijke en bedrieglijke van deze

zedenleer. Waar is de menscli zonder hartstochten

en gemoedsaandoeningen? Hoe zal men den mensch

tot het beminnen der deugd, om zich zelve, opfpo-

ren , indien men alle beloningen der deugd weg-

neemt ? Op dezelfde wijze is het gelegen , met hun-

ne leere omtrent God en de onilernijkhcid der ziel.

Hoe vo^rtrcllijk zij ook van Ciod fpreken , deze was

bij hun niet anders , dan dö wereldgeest, dre, door de

gantfche ilDile , bij wijze van een allerligtst vuur ver-

breid , dezelve beweegt en bezielt , zoodat deze we-

reld-
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reld - geest eii de (toffe het Al iiitmankt , zijnde aan een I

ftreng en onverbidlijk noodlot ondenvorpcn. Waar- ^^['^

omtrent men , te vergeefs , eene verzachting gezocht HoofdH:.

heeft, in Ibmmige uitdrukkingen, bijvoorbeeld, van——

—

SENECA , (*) waar hij zegt, dat de Schepper en

Regeerer van alles het noodlot wel gefchreven heeft,

maar dat volgt ^ dat hij, ééns bevolen hebbende,

altijd gehoorzaamt. Immers , daar , in de daad,

bij de Stoïcijnen alles natuur is, zoo moet alles

noodlottig wezen , dewijl 'er geene andere wijsheid

noch voorzichtigheid is, dan in de bezielde natuur,

en dus is alles natuurlijk. ISIet deze leere verbon-

den zij ook de ftelling , dat de zielen wel eene lange

duurzaamheid hebben , maar ten laatften aan haar

noodlot van fteiflijkheid onderwoq^en zijn, waar uit

nu ligtelijk het befluit is optemaken , dat , hoe zeer ve-

len dit leerftelzel hebben bewonderd, het 'er echter

zeer ver af is, dar het, ter bewerking van waare

Godzaligheid, waare deugd, en w-aar geluk voor de

menfchen, gefchikt zou wezen.

Onder alle de gezindheden der Griekfche Wijsgeer- Plntonis-

te , had die van plato , zekerlijk , het beste voor-
^'^"'

komen, sokrates, zijn leenneester, had aan pla-«

TG verheven denkbeelden ingeboezemd, en deze zoo

goed gebruik gemaakt , van de lesfen van dezen wij-

zen , dat hij gemeenlijk de Godlijke plato , ja van

CICERO zelfs , de God der Wijsgeeren , genoemd

wordt. Hij fpreekt van God, als v^an een geestelijk

wezen, dat eeuwig, wijs, almagtig, het Heelal be-

ftuurt,

(*) Z)e Brovidentia Cap. V,

D
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I fliuirt, voor de metifchcii zorgt, en de oorzaak van

BOEK ^Wq goed is , van wicn deze wereld gevormd is.

Iloofdtt. ^^y geloofde, dat de zielen der menlclien onllerflijk

' zijn , en beloningen of flrafFen na dit leven te wach-

ten hebben. Zijne zedenlecre behelsde veel goeds,

aangaande de deugden en ondeugden, en de pligtcn

der menfcheii. Doch met deze grondleer(hil;ken , die

ook zijn leermeester sokrates had voorgedragen,

vergenoegde plato zich zeiven niet , maar verdei'

met zijne overnatuurkundige befpiegelingen willende

doordringen , veiTiel hij tot vele dwalingen, en niet

zelden tot dweepachtige gevoelens. Het is, om die

reden , als ook wegens zijnen gezwollen en duisteren

fchrijfftijl , in welken hij veeltijds zijne waare gevoe-

lens fchijnt te verbergen, moeilijk, om te bepalen,

welk het eigenlijke famcnftel van dezen Wijsgeer ge-

weest zij. In zijne iecre van God bracht hij, in

zekeren opzichte , drie Godlijke perPjnen van gelijke

waarde en magt, alzoo hij het Godlijk verlland, de

Godlijke rede of wijsheid , logos , of /V/óy; door hem

genoemd, en welke hij vóór het oorfpronglijk beeld

van alle dingen houdt, benevens den aigemeenen we-

jreldgeest, of kracht, die alle dingen bezielt en be-

werkt, tot één zelfllandig ^vezen maakt. Deze Drie-

ëenheid van plat o , indien ik het dus moge noe-

men , hoe zeer ' wezenlijk onderfcheiden van de

leere der C'hristenen , heeft echter , door de ge-

lijke klanken der benamingen , dewijl de Bijbel

üok ecncn loges van God kent , niet alleen aan

het Christendom , bij verfcheidcn Heidenen , in-

gang ^^lfchaiI, maar ook, van den anderen kant,

de
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de Platonifche Wijsgeeite zoo geliefd gemnakt bij de I

Christenen , dat vele Kerkvaders hun best gedaan ^^.^'^

hebben, om de leerltellingen van dezen Wijsgeer met de Hoofdfi:.

Christelijke leere te verëenigen, waar door de een-

vouwigheid van deze laatlle, gelijk ons, in het ver-

volg, blijken zal, zeer veel verduisterd en bezvvalkt

is geworden. Verders had plato zeer veel op,

met de leere der geesten, of mindere Goden, die men

Demons noemde, welke, onder het bevel van den

hoogden God , ook deel hadden in de regering der

wereld. Hij verbeeldde zich de ftoffe, als even eeu-

wig met God, en tevens als de noodzaaklijke bron

van kwaad en vcrJerf, trouwens, ook de besten en

fchranderllen der Hc*idenfche AV'ijsgeeren konden zich

geen denkbeeld vormen , van ecne fchepping aller

dingen uit niet. Omtrent de zielen der mcnfchen

was hij insgelijks duister, en fchijnt dezelve gehou-

den te hebben voor een deeltjen of uitvloeizel van

het Godlijk wezen , divinae pnrticula aurae , ook

maakte hij onderfcheid tusfchen dezelven, het welk

insgelijks op zijne zedekunde invloed had , waarin liij

de pligten onderfcheidde , tot welke meer verhevene

geesten verbonden waren , van zulke , met welke laa-

ger zielen volftaan konden. Hoe hooge achting men ,

ten tijde van jesus, onder de Grieken en Romeinen

ook deze Wijsgeerte toedroeg , nogthans waren de

oude en echte Platonhten reeds voor lang uitue-

ftorven. —
Aristoteles, een man van fcherpzinnig vernuft, Peripnte-

€n leeriing van plato-, had eene nieuwe gezindte ''!.'^"?".o'

n. •: 1- 1 T, . .- ^ .
otAnflo-

geltiGht, die men de renpatetijcu noemüe, omdat telirchen.

D 2 de-
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I deze Wijsgeer zijne leerlingen, ^vaudekfide ^ gevvooii

BotK
^j^g ^.g oncierwijzen. — Deze gezindte telde, ten de-

Iloofdü. zen tijde. Hechts weinige nanhjingers, maar , wanneer

men, in vervolg van tijd, de kwaade gevolgen dar P/a-

tonifche \Aajsgeerte in de Christen Kerk ontwaar werd

,

floeg men tot een ander uiterfte over, en de Chris-

/
ten Leeriiars namen met cenc wonderbare geestdrift

het leerdelzel van aristoteles over, gelijk wij,

in het verliaal der gefchiedenis , zien zullen. Onder-

tusfchen is het iamenftel van aristoteles voor de

eerfte gronden van den Godsdienst en deugd veel gevaar-

lijker dan dat van plato. aristoteles had wel

zeer voortreflijk over de pligten der menfchen ge-

fchreven, maar omtrent den Godsdienst dwaalde hij

geheel buiten het ipoor. God is , volgends hem , een

eeuwig wezen , maar onbeweeglijk in zich zelven ,

dat is, zalig in de bloote befchouwing, welk wezen

de eeuwige ftolFe in beweging gebracht heeft , als

de eerfte beweger in een werktuig, zonder zelve be-

wogen te worden. Dus kende arisroteles niets

van eene wijze en goede Voorzienigheid, hij moest

de Schepping der Wereld uit niet loochenen , en

zijne gevoelens nopens de vooitduuring der mensch-

lijke ziel zoo duister worden, dat men 'er niet an-

ders uit kan afleiden , dan dat hij dcrzelver onfterf-

lijkheid niet erkend hec-ft..

Edecti- Alle deze gezindheden van Wijsgecren waren ge-

fche duurig met malkandercn in twist, men ftreed om de

overwinning , meer dan om de waarheid. Men be-l^ccrte.

grijpt dus ligtelrik, hoc weinig zij konden toebren-

gen tot verlichting van den ongelcerdcn hoop der

men^
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mcnfclicn , tenviil zij , te 2;cl ijker tijd , door hare ^

hoofddwalingcn , tvviifelinp;cn , en onzekerheden, ge- i

nocg openbaarden , lioe weinig de menschlijke Re- Hoofdft.

de , op zicli zelve , in zaken van het hoogfle
'

aanbelang , die tot den Godsdienst en deugd , en tot

onze uitzichten in den toekomenden flaat na dit le-

ven , betrekking hebben , genoegzaam zij , waar door

de dierbaarheid en noodzaaklijkheid cencr nadere en

onmidlijke Godlijke Openbaring, naar welke zelfs de

besten van deze AV'ijsgeercn begeerig verlangd hebben ,

aan ieder een kenbaar moet blijken. Eenigen tijd na

JEsus geboorte, begonnen fchrandere mannen te bct

grijpen, dat men niet langer ééne bijzondere gezind-»

te moest aankleven , maar , dat men de waarheid ,

waar men die ontmoette , aangrijpen en kiezen moest

,

hier van daan werden zij Eclectifche genoemd. DeT

ze Wijsgeeren ontftonden eerst in Egypte , en maak^

ten , te Alexandrlè inzonderheid , grooten opgang

;

ook zelfs onder de Christenen. Men kan , zekerlijk

,

het voornemen en de bedoeling van deze AVijsgee-

ren , voor zoo ver het hun om waarheid te doen

was, niet afkeuren, ook konden de Christenen, in

de XVijsgcerte, van gecne der Heidenfcho famenftel-.

len , zonder eene zoodanige keuze , voor zich gebruik

maken. Maar, deze zelfde Eclectifche Wijsgeeite,

die men ook de nieuwe Platonifche noemde, om-i

dat zij zeer veel van plato oveniam en behield,

heeft , vei-volgends , het Christendom groot nadeel

toegebracht. De "Wijsgeeren , die deze gezindte volg-»

den , befchouwdcn het Christendom insgelijks als

eene Wijsgeerige gezindte , en b^-handeldcu het als

D % zuo^
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I zoodanig. Daarom wilden zij hetzelve overëenbren-

BOF.K
g^i-, niet deze en gene Icerfluldcen der Hcidenfclic

ïloofdd. reedsgemelde Wijsgccren, waardoor het Cliristendom

' — zijne ooriprongliji^e zuiverheid moest verliezen* Ja,

wij zullen, onder dit foort van lieden, zulken ont-

•moeten, die wij, als tweeflachtige wezens, kunnen

ïianmerken , half Heidenen , half Christenen , over wel-

ken men even daarom getwist heeft, of men hen al

of niet voor Christenen moet houden. Ondertus-

fchen verzekerde deze Ibort van Wijsgeerte de Hei-

denen niet van het bezit der waarheid, trouwens zij

konden het niet vermijden, daar, waar alle W'ijsgee-

ren gedwaald hadden, ook met hun te dwaalen.

Start der Verkeerde de wereld zoo in het duister, met be-

Celeerd-
^-^-ei^j^iiiff tot de Godlijke \veten(chappen , dat zelfs

heid.
"

.

•

, !

zulke groote en wijze mannen , als wij onder de

Wijsgeeren ontmoeten, in het onzekere omtastedcn,

en het fpoor bijder waren ; van den kant der be-

fchaafdhcid en geleerdheid echter was deze zelfde

wereld zoo verlicht, dat men den leeftijd van au-

gustus , de gouden eeuw der fraaje letteren en ver-

nuften, genoemd heeft. De Grieken waren reeds ze-

dert lang vermaard, door hunne befclianfdc zeden en

hunne beoefening van wetenfchappen en lainflcn.

Voornaamlijk , bloeiden te Atheenen , welke Stad aan

MiNERVA , de Godin der wetenfchappen, gewijd

was , mannen , welke de jeugd in de welijw-ekend-

lieid en alles , wat tot het vormen van den fmaak en het

verftand behoort, onderwezen. Na het overwinnen van

GriehenJauiW-aMzn c\<iR.onieinen de Criekfche geleerd-

heid bcgiiinen hoog te fcliattcn, en wai-en, in en na

die
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die tijden van cicero, daarin, de mededingers der I

Grieken geworden; de aanzienliikde llomeinfelie jon- ^^j''*-

geiingen oci'enden zich in de Grickichc taal, en ver- Hoofdft

keerden eenigen -/Itijd , om .
Imiine letter -oefeningen •

voort te zetten , in Griekenland en. te Atheenen, De

VTijheid van denken en fchrijven, welke toenmaals

heerschte, verhoogde de krachten van den mensch-

lijken geest , welke , zich \-an allen dwang losma-

kende, werken voortbracht, die de eeuwen verduu-

ren. De "Wijsgeerte , hoe ontoereikende hare pogin-

gen ook waren in de Godlijke wetenfchappen , fclierp-

te het verftand , vermeerderde en verhoogde het oor-

deelvcrmogen. De fijne fmaak en hooge trap van bc-

fchaafdheid, aan het Hof van augustus plaatsheb-

bende , was nooit noch immer zoo algemeen geweest

,

als in deze eeuw. augustus , en zijn vriend met

CENAS , beguniligden allen , die in fmaak en begaaid-

heden uitmunteden, en fchonken hun rust, en be-

loningen; geen wonder, dat de Dichtkunde, hier door

tot rijpheid gebracht, die gedenkftukken heeft opge^

leverd, welke wij, zoo dikwijls wij iiouatius , vir-

GiLius , oviDius , en andere Dichters , lezen , nog

bewonderen. De welfprekendheid fchitterde, in den

Burgcrflaat , maar bezielde ook tevens alle onderwei^

pen, over welke in fchriften en boeken gehandeld

werd. Bijzonder werd de
.
gefchiedkunde , misfchien

de nuttigfte aller ménschiijke wetenfchappen te noe-

men, ten dezen tijde beoefend op eene wijze , die

te gelijk vermaaklijk en leerzaam was. Rijk door de

fchattcn der Griekfche geleerdheid, Vv^elke de Romei-

nen zich met het bemagtigen van Grhkenlnnd liad-

D 4 dcu
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I den toegeëigend, nog rijker door den naarijver, die

BOEK
i^pj^ ^g Grieken evenriaren, en niet zelden te boven

Hoofdd. ^^^^ llreven, waren zij het befchaafdfte , vemiiftig-

-

(Ie en geleerd fte volk , het welk ook door wijze wet-

ten beftuurd werd. De volmaaktheid , welke de vor-

mende of beeldende kunsten bereikt hadden, maak-

te, in die zelfde eeuw, dit volk voor de uitdruk-

king en het gevoel van het waare en fchoone bij-

zonder vatbaar.

Onder zulk een volk, in zoo verlichte eeuw, die

naar waarheid, uit behoefte, verlangde, maar aan

den anderen kant niets min dan ligtgelovig , onbc-

fchaafd , of onwetend war, , trad het Christendom te

voorfchijn, en werd fpoedig alom aangenomen. Het

Christendom floop niet in de wereld , onder begunfti-

ging van barbaarschheid en onkunde, neen ! het veifcheen

op den vollen dag van eene verlichte eeuw. Het fchroom-

de geen onderzoek van den wijzen , die naar waar-

heid zocht ; het vreesde geene befpotting , hoc bitter

en gevoelig ook aangebracht ; het bood zich aan

,

om onderzocht te worden ; het werd onderzocht

,

en het zegevierde over alle beproevingen.

Dus was de wereld gefteld, toen je sus in dezel-

ve verfchecn , zijn onderwijs , zijne hulp , behoeven-

de, opgewekt om eene hooger Godlijke openbaring

van waarheid en heil te verlangen en te verwach-

ten , en reeds zedert eeuwen voorbereid , om die

dankbaar te ontvangen. Dezen tijd had God te vo~

ren bepaakl en aangekondigd door de Profeeten, de-

ze tijd was, in alle de eeuwen der oudheid, de gc-

fchiktfte, om de vcrfchijning van den Zaligmaker
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t€ genieten. Hij kwam, manr, — zoo verkeerd is de I

aart der inenfchen ! — die genen miskenden hem het
^^J'*'

hardnekkigst, welk d^iarhunn'grootften roem in (lelden , Hoofdd,

dat hij,deMESSias, uit hun volk zou geboren worden.

BOEK
II

T ^^^ E E D E HOOFDSTUK.

Gefchiedenh van Jcfus Christus. — Zijne gehoor-

te ^ en ambteloos leven,

\.\\ zoodanigen toeftand der wereld, als wij in het

voorgaande Hoofdftuk befchreven hebben, is jesus

CHRISTUS geboren, en in de wereld verfchenen, naar Hoofdft.

vvien de Christenen den naam dragen , en dien zij , "^ ^' ^*

met recht , als den Zoon van God , den grooten \

Leeraar, maar ook Verlosfer des menschdoms, eer- Geboor-

biedigen. Zijne gefchiedenis is derhalven allerbelang-
^^'vanj.c.

rijkst, en verdient, met alle naauwkeurigheid , behan-

deld te worden. In dezelve moeten wij wel onderfchci-

den , het geen onloochenbare zekerheid van waarheid

heeft,van het geen , indien al niet fabelachtige, ten min-

ften zeer onzekere , bijvoegzelen zijn. De ontwijfel-

baar waare gefchiedenis van dezen grooten Perfoon,

hebben wij , alleenlijk , in de vier Eiiangeliën , welke

de Christenen als Godlijke Boeken aanmerken , en van

welke ons , in 't vervolg , gelegenheid zal voorkomen

,

nader en opzetlijk , te fpreken , waar bij , ten aanzien

van ophelderende bijzonderheden, de overige Boeken

des Nieuwen Testaments gevoegd moeten woixlen,

D 5 Zoo
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l' Zoo ontwijfelbaar zeker het is, dat |Esus, on-
^®''-^^ der dê fegeering van den Romeinfchen Keizer aucus-

Hoofdfl. Tus, in het Joodfche land, geboren, en onder des-

mC.Cr. 2c]fs opvolger, den Keizer tiberius, geftorven is,

J^ 1 het welk nooit een bellrijder van het Christendum

Het i^'ar beflaan heeft te loochenen , zoo onzeker is het ei-

dezer ge-
gg^^jjjj^gjj^^j. ^j^ de dag van zijne geboorte; waar om-

onzeker, trent de Eiiangelisten ons niets anders hebben op-

getekend , dan dat jesus geboren is , nog bij het

leven van herodes den Groö/^/z, onder de regering

van den Keizer augustus , ( mattii. II. luk,

IL), en dat joÜNNES de dooper gezegd wordt, be-

gonnen te hebben , in het openbaar te doopcn , in het

XV jaar van den Keizer tiberius, ( luk. III. i.)

en dat jesus, van hem gedoopt is, omtrent dertig

jaaren oud zijnde, (luk. III. 23.)

Men behoeft zich ondertusfchen daar o\Tr niet

zeer te verwonderen, dat het juiste jaar en dag van

jesus gebooite niet is opgetekend; de gewijde Ge-

Ichiedfchrijvers fchreven hunne berichten van jesus ,

zoo zeer niet , met eene bedoeling , om zich aan

eene tijdrekenkundige orde te verbinden, zij hielden

deze tijdsbepalingen voor te weinig beduidende, om
I zich daar mede op te houden , zoodat zij niets meer

daar van aantekenden, dan tot hun oogmerk vol-

ftrekt dienflig was. Hierbij komt, dat de Ch.ristev

nen van het geboortejaar van jesus eerst vijfhon-

derd jaaren naderhand in hunne jaartelling hebben

beginnen gebruik te maken , wij ontmoeten deze

jaartelling in openbare gcfchrifteii zelfs niet voor de

N'iilite
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\'IIlfl:e eeuw (*) en zij werd eerst algemeen in de i

XIV eeuw, onder Paus eugemus IV. Deze jaar- ^^j:'^'

telling , volgends welke wij thans 1799 na de gebQór- j^o^f^f^^

te van ciiristus fchrijven, is eerst in de VI eeuw naC.G.

door eenen dionyskjs , den Kleinen biigenaamd, J"^'' '

^

welken men, gemeenlijk, voor eenen abt te Rome

houdt, berekend en vastgcflcld , of liever van de

Grieken tot de Latijnen overgebracht. Volgends de^

ze gcwoonc jaartelling zal Jesus geboren zijn in het

44fi:e jaar der regering van Keizer augustus, in

het jaar 754 na de bouwing der Stad Rome\, doch,

toen was héPvOdes reeds overleden , wiens dood

door josEFüs gefield wordt in het jaar 41 van Au-

gustus, 750 na de bouwing van Rome, een duide-

lijk bewijs , dat deze onze gewoone jaartelling . eene

misvatting heeft van drie, zo niet vier, jaren; De

Christen -vSchrijvers , in de IV eerfte eeuwen, irene-

us, TERTULLIANU3 , CLEMENS vau Alexandr'i'é

^

EUSERTus, en anderen, zich voornaamlijk grondende

op LUK. III. hebben het 41 jaar van augustus en

het 750 na de bouwing van Rome gehouden voor

het geboortejaar van ciiristus , en zoo' veel mij

toefchijnt, heeft dit jaar het meeste recht- van aan-

fpraak op deze eere; zoodat wij, dienvolgends , bi^

onze gewoone tijdrekening nog vier jaren zouden

moeten voegen, en 1803 in plaats van 1799 dien-

den te fchrijven. (f)
Wan-

(*; S. VAN TIL de anno, meiifc , et die nntali Chris-

ti p::-^. 2.

(^t) Men zie de Verhandelingen van den gel. schit-
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X Wanneer wij het jaar van jesus geboorte willen

BOKK bepalen, naar de Schepping der wereld, ontmoeten

Hoofd'l. ^^'3 f^ezelfde onzekerheid, fabricius (*) heeft de

iiaC.G. verfchillende gevoelens der geleerden desiiangaandc bij-

J^^^
'•

ëenverzameld , waar uit blijkt, dat de meesten zich

bepalen , omtrent het jaar 4000 of daaromtrent , waar

toe men ook gebracht heeft zekere overlevering on-

der de gooden bekend, onder den naam van over-

levering van het huis van ELia, dat de wereld 2000

jaren geftaan heeft voor de wet, en 2000 onder de

wet, en dat zij 2000 jaren na de wet ftaan zal,

welke overlevering gewis haren grond gevonden heeft

,

in de Schepping der wereld, in zes dagen, wordende

eiken dag voor duizend jaren genomen , waar toe

ook AUGUSTiNus (f) neigt. Hoe dit zij, de zcker-

fte Tijdrekening des Ouden Testaments leidt ons,

om de geboorte van ciiristus omtrent 4000 jaren

na de Schepping der wereld te ftellen. Het eerfle

Tijdperk des O. T. bevat 1656 jaren, van de fchep^

ping der wereld tot den zondvloed. Het tweede

Tijdperk loopt van den zondvloed tot de geboorte

van ABRAHAM, zijude 352 jaaren, dat is, tot het

jaar 2009. Het derde Tijdperk heeft de 430 jaren,

welke, zedert de roeping van abraham uit zijn va-

derland, verlopen zijn, tot den uittogt der Israëliten

viit Egypte exod. XII. 40. welke, gevoegd bij de

7Q

TE in zijne Heilige Jaarboeken , welke in III Bcclen

in %yo 1779 enz., zijn uitgekomen.

' (*) Bihlios^r. nntiq, Cap. VII. §. 9. />. w. '2^6 fiq.

(t) Z)<? Civii. Dei Lihr. et Ccp. nli.
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70 jaren van abrahams ouderdom , toen hij deze roeping ï

ontving, een getal van 500 jaren maken, zoodat dit °S'p

lljdperk eindigt methet jaar 2509. Het vierde Tijdperk Hoofdft.

word I KON. VJ. I. bepaald op 480 jaren , tot den Tem- "^ C. G.
Tonr j

pclbr)u\v door salomo , en gaat dus tot het jaar 2989. J ^

Van den Tempelbouw tot deszelfs verbranding door de

Chaldeën zijn, volgends ezech. IV. 5. 430 jaren,

das ilrekt zich het vijfde Tijdperk uit, van het jaar

1989 tot 3419* Eindelijk heeft men het zesde Tijd-

perk van omtrent 600 jaren , van het verbranden des

Tempels, tot de geboorte van jesus , geduurende

welken ook de 70 weeken dan. IX. gemeld , of 490

jaren lopen, welke men het waarfchijnlijlcst beginnen

moet met het twintigfte jaar van den Pei-fifchen Ko-

ning ARTAXERXES Langhand. Dus blijkt met ge-

noegzame zekerheid, dat je sus omtrent 4000 jaren

na de fchepping der wereld geboren is.

Even onzeker zijn wij , omtrent de eigenlijke De ge-

maand en dng^ op welken je sus geboren is. Ze- ^°'^"^"

dert de I\Me eeuw viert' de Westerfche Kerk , j^fus on-

op den 25 December ^ de gedachtenis van deze ge- zeker,

boorte ; in die zelfde eeuw , had de Oosteifche Kerk

het geboortefeest van jesus beginnen te vieren op

den 6 'Januari

j

, maar fpoedig volgde zij het voor-

beeld der Westerfche Christenen , en verkoos ins-

gelijks daar toe den 25 December. Voor deze IVde

eeuw vinden wij geene blijken , dat de dag van je-

sus geboorte, als een jaarlijks feest , door de Chris-

tenen gevierd is geworden. Niets is , ondertusfchen ,

blijkbarer, dan dat jesus geboortedag niet is ge-

weest de 25 December, In deze wintermaand, duldt

het
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BOEK het jaargetijde niet , dat herders in het open veld bij

^^..^ nacht hunne kudden bewaken, ook kan men niet

naC.G. denken, dat eene befchrijving , waardoor zoo velen

Jaar I. genoodzaakt waren, aanmerkelijke reizen te onderne-

men, in den winter zou bevolen zijn, en deze bei-

de gevallen hadden nogthans plaats , ten tijde van

jESus geboorte. Vergeefs heeft men, in de verfchij-

ning , aan den Priester ZACHARiJi gebeurd, een fteun-

zel gezocht voor deze bepaling van jesus geboor-

tedag. Men heeft zachariü tot Hoogenpriester

gemaakt, en zijnen dienst op den grootcn verzoen-

dag , den X van de .maand Tisri^ dat is. Septem-

ber, in het Heilige der Heiligen, laten verrichten,

zoodat joaNNES in die maand zal ontvangen zijn,

gelijk JESUS 6 maanden daarna, volgends welke re-

kening deszelfs geboortedag in de maand December

vallen zou. Doch , zachariü was geen Hooge-

pricster, zijne ambtsvemchting bcllond alleen', in het

aanftekcn van reukwerk op den gouden reuk-

altaar , in het Heilige , of vcorlle Heiligdom , en de

dag, op welken hij de verfcliijning van den Engel

had, was dus geen groote verzoendag in de maand

September. Ook hebben verfcheidcn Geleerden ge-

loofd, de waare aanleiding gevonden te hebben, tot

het vieren van den 25 December, als jesus geboor-

tedag. Op dezen dag, op welken de zon des win-

ters begint weder te keeren en te klimmen , vierden

de Heidenen fiatalem folis invicti
^ „ het geboortefeest

van de onvenvinlijke zon ," welke alsdan op nieuw

fchijnt geboren te worden. Nu hebben wij meer

voorbeelden, dat de Christenen, ten einde de Hei-

de-
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denen te ligter te winnen , vele van hunne plegtig- l

heden en gebruiken, overgenomen, en min of meer '^^^^

naar hunne denkwijze als Cliristenen , gefchoeid heb- Hoofdft.'

ben. Op deze wijze kunnen zij dit feest overgeno- nnC.G.

men , en liervoraid hebben , in een geboortefeest van ^^^^ ^'

Hem , die , als de zon der gerechtigheid , de wereld,

zoo heuglijk verlicht heeft.

Klemens van Alexandrië (*), één der geleerd-

fte Kerkvaderen , fpreekt van twee verhalen , volgends

welke de Zaligmaker , of op den 20 April , of op

den 20 Meij , zou geboren zijn ; en zelve fcliijnt hij

,

tot het laatlle over te hellen, 'er bijvoegende , dat

de aanhangers van basilides de gewoonte hadden,

om op dezen dag de verjaring van jesus doop te «

vieren — Ik zal mij niet ophouden, met de gevoe-

lens van laatcr geleerden, die naar den geboortedag

van jESUs onderzoek hebben gedaan, alleen aanmer-

kende , dat 'er geene maand in het jaar is , of zij is

hier in aanmerking gekomen, (f) De geleerde schut-

te bepaalt den tijd van jesus geboorte tusfchen den

17 e:i 18 November, en dus flechts ééne week voor

den dood van herodes , welke den 25 November

daar aan- volgende zal overleden zijn ; en men kan

niet ontkennen, dat hij dit onderwerp , met onge-

meene naauwkeurigheid en bewijs van oordeelkunde

,

behandeld heeft; waarom ik den Lezer, die hier toe

begerig mogt zijn , tot 's mans Heilige yaarboeken

verzende. Thans is het voor ons genoeg, dat wij,

in

.(*) Stronmt. iJhr. I.

(f) Fadric. Bibl. antiq. p. in. 480.
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I in het algemeen, weten, dat jesus, gelijk ons reeds

BOEK in het voorgaande Hoofdftuk gebleken is, op ecnen

Jioofdfi:. ^y*^ i" ^^ wereld is gekomen. Welke voor de oog-

na C.G. merken zijner komst en godlijke zending volkomen
Tmr ï
'

^

gefchikt was, op dien tijd, welke ook alle de ken-

merken heeft , die , eeüWen te voren , in de fchriften

des Ouden Testaments , zoo duidelijk waren bepaald ,

dat 'er, bij derzelver vergelijking met de tijdsöm-

(landigheden van jesus geboorte, geen twijfel kan

overblijven* Het Joodfche volk was thans reeds af-

hanglijk van eene vreemde Mogendheid , en hun Staat

helde naar zijnen ondergang; de 70 jaanveken van

DANiëL , hoe men die ook moge verklaren , liepen

ten einde, davids gedacht , waaruit de öiESsias

geboren moest worden, was tot eenen. gcringcn ftaat

vernederd, en leefde onbekend en onopgemerkt; het

Joodfche volk , over het geheel genomen , was zedelijk

en godsdienllig bedoiven; zedeit verfchéiden eeuwen

was geen Profeet onder de Jooden opgeftaan , en

toch was hun de grootfte van alle Profeeten beloofd.

De iMESsiiis moest dan nu of nooit verfchijnen. Bq

deze volkomene overtuiging, die wij uit den tijd van

JESUS geboorte in 't gemeen hebben van zijne God-

lijke zending , zal het voor ons van geen belang zijn

,

offchoon wij omtrent den dag dezer geboorte in on-

zekerheid blijven.

lEsus nC Het geflacht, waar uit jesus aflbmdc, en, als de

komst uit
i^^Jqq^j^ MESSiiis, volgends de Profeeten, moest af-

i)AVID.
-J n ->

^

ftammen, was het flamhuis van david. Zijne moe-

der, MARiii, was eene erfdochter uit dit koninglijk

huis, gelijk jüSEF, met wien zij ondertrouwd was,

uit
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uk eelien anderen tak van het zelfde huis gefproten , I

nevens haar, de naaste aanfpraak op de rechten van ^^.^^

dit huis kon maken , zoodat , door het huwelijk van Hoofdft.

deze beide perlbncn , beider erfrecht werd verëcnigd ,
n^C.G.

en dus overgebracht op jesus , den zoon van ma- j; ^

Ri:i. Dat jesus uit den flam van juda en het

huis van david geboren is , is openbaar , ( hebr.

VU. 14. ) en blijkt ons uit de geflachtrekeningen

,

welke MATTHEus QHoofdfl. I.) en lukas QHoofdfi,

in.) ons medegedeeld hebben, de eerfte van josef,

deze, LUKAS naamlijk, van aiARia. Deze geflacht-

lijsten waren, in dit Koninglijk ftamhuis, tot hier

toe , zorgvuldig bev^^aard gebleven , en derzelver echt-

heid werd niet in twijfel getrokken , maar bij de be-

fchrijving ( luk. II. ) openlijk erkend, eusebius

verhaalt wel , in zijne Kerk - Gefchiedenis ( * ) , uit

juLius AFRICANUS , dat HERODES , door afgunst

aangefpoord, omdat hij zijne afkomst uit eenig edel

Joodsch geilacht niet kon bewijzen , alle de geflacht-

lijsten der Jooden zal hebben laaten opzoeken en

verbranden , maar dit verhaal verdient des te min-

der geloof, omdat josefus niet alleen van deze on-

derneming van HERODES zwijgt, maar ook, in zij-

ne eigene Levcnshefchrijving , zijn geflacht uit de

openbare geflachttafclen mededeelt.

Dit koninglijk Hamhuis van david was, ten de-

zen tijde, gelieel tot den geiingcn ambtelozen bur-

gerflaat vei-vallen, en deszelfs Vv^inige aframmelin-

gen leefden in ftilte, in Galile'é ^ het afgelegenfte ge-

deel-

(•) Libr, I. Oip. 7

E
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I dcdte des Joodfchen lands *^n noorden, in het klei-

BOEK
,^^ v^tedeken Nazarcth^ welks inwoners, zelfs boven

Hoofdlt. de overige Galile'én ^ bij de yooden verachtlijk wa-

nnC.G.
^Qi-^^ eii eenen kw.iaden nnum hadden, zoodat het,

Tr.ar i. , r i i ^ >

J^ als een fpreekvvoord , was aangenomen: kan er uit

JSazareth iet goeds zijn ? Tot deze vernedering was

dit huis, het welk, van david, den grootftcn der

Jcx)diche Koningen, af, tot aan de Babijlonifche Bal-

lingfchap toe, bij eenc oniifgebrokene opvolging van

vader op zoon , zoo vele Koningen aan het Joodfche

v<-)lk had uitgeleverd, het welk, zelfs in die balling-

fehap, zijnen ouden luister eenigermate fraandc had

gehouden, gelijk zürobabel of zrrubabel, een

prins uit dit huis , zich aan het hoofd der ballingen

bevond , die na hun vaderland terug keerden , ge-

bracht , doordien de Jooden na hunne wederkering

afhangUjk bleven van vreemde vorsten, die wel aan

den Priestcriland het inwendig belhmr des volks naar

zyne wetten overlieten , maar hunne belangen door

hunne Stadhouders lieten waarnemen : de rampen

,

door de Jooden geleden , onder de overheerfching

derRgijptilclie en Sijro-jMacedonifche Koningen , voor-

naamlijk ontler antiöchus epifanes, hadden de

afiranimelingen van dit huis , hoogstwaarfchijnlijl^ , de

wijk i\^:it\\ nemen naar een afgelegen gedeelte dcs

lands, en, wamieer nu , door de dapperheid der

Mahkaheefchc Broederen , de vrijheid der Jooden in

den Godsdienst en Burgerilaat herllekl was, lever-

de het (hmhuis van david gcene mannen uit, ilie

zich openlijk voordecden, veeleer bleef het voor dit

huis geiadcii, zijne Icluiilplaats niet te verlaten , toen

de
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de vorsten, uit het Mahkahëisch gedacht, fpoedig I

de heeifcliappij en titel van Koningen aannamen, en ^^^^

zich daaromtrent vrij jaloersch en naarijverig betoon- Hoofdrt.

den; eindelijk was zelfs alle menschlijk uitzicht op her- naC.G.

ftel voor dit huis, onder de dwingelandfche regering •*

van HERODES, geheel verloren.

De gefchiedenis van jesus heeft, over het alge- Onder-

meen , dit bijzonder kenmerkende , dat alles , wat zij- ! !'

ne uitwendige omlhmdigheden betreft , ontbloot is rr^erk der

'vim die grootheid en luister, met welke de menfchen gefchie-

ingenomen ziin , en welke de Jooden ook , m hun- ^^

nen messiüs , verwachteden, maar daartegen, heeft

de Godheid gezorgd , dat deze doorluchtige peribon

,

van het eerst tot het laatst, gekenmerkt is gevvor-

'den, door zoodanige vooi'vallen en zaken , welke

voor het geloof van hun , die hem aangenomen en

erkend hebben , genoegzame en overtuigende gronden

opleveren , en tevens het ongeloof onverantwoordelijk

maken. Dit had reeds plaats bij zijne geboorte, en

het geen dezelve voorafging, verzelde, en onmidlijk

op dezelve volgde.

Hier toe behoort, dat, gelijk de geboorte van jo- Geboor-

aNNES, die zijn voorloper zou wezen, door eenen '•^ ^'''" J^
' ^ sus en

Engel , aan deszelfs vader , den Godvruchtigen Pries- vrn zijn

ter ZACHARiii, in den Tempel, te voren werd aan- ^'O'^i'^ö-

gekondigd, ook zes maanden daarna, die zelfde He- j^-pg^,^^'^j^_

melbode aan jiaria, de verloofde bruid van josef, ^egd,

verfcheen, en haar ontdekte, dat zij de moeder zou

wezen van den Verlosfer der wereld , belastende haar

dit kind, het welk ook de T-oon der Aïlerhoogften

zou genoemd worden, den naam jcsus (^Verloif^r

^

Ei' Za-
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1 ZnUgvAaher ^ Heiland^') te geven, en ter bevesti-

BorK
gjj^,, yj^,-j ]-jjij^j. geloof, aan haar ontdekkende, dat hare

ïloifdJl. nic^it ELiSABETii, de huisvrouw vnn den Priester

n- C.G..2AciiARiii, reeds in de zesde maand harer zwanger-

. lieid was. De llille maagd , deze verfchijning en

ontdekking zelfs voor liaren bruidegom verzwijgen-

de, ondernam, uit Nazareth^ waar zij haar verblijf

had, in het Noorder gedeelte van Palaestina , hare

nicht een bezoek te geven , die in het Zuiderdeel van dat

land in Hehron^ of in 'Jiita of ytidai, dicht bij

Hehron ^ woonde. Bij hare aajikomst, waren de2e

beide uitmuntende perfonen, door eene godlijke aan-

drift geroerd, elisabeth zich verwonderende , dat

hare zwangcrfchap , die zij zorgvuldig verborgen had

gehouden, aan hare nicht, bekend was, begroette

die tevens als de aanllaande moeder van den Zalig-

maker, en MARiii verhief in eenen Lofzang, welke

den geest der oude Profeten ademt , den lof van God.

W'iTolgends bleef zij omtrent drie maanden in het

huis van den Priester ZACiiARia , alwaar hare eere

en gocile naam veilig was , doch , als nu de tijd

van ];lisabeths bevalling naderde, keerde zij we-

der na Nazareth. (*)

llicr ontmoette zij haren bruidegom, wien hare

zwangtrheitl niet verborgen kon blijven. Doch , ook

deze, wanneer hij, een deugdzaam jongeling, door

vericiiillende gemoedsbewegingen deswegens geflin-

gerd Werd, had eene Godlijke openbaring in een*

druum, waarbij hem ontdekt werd, dat de wondcr-

zoon 5

(*) uu. I.
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zoon, waarvan maiiiü zwan2;cr ging, uit den H. I

Geest ontvangen , en de verlosfLT van zijn volk' was , ^^
^'^

wien hij dan naam jEsrs om die reden geven moest. Hoofdfr.

Uier door gerustgefteld , voltrok hij zijn lunvclijk "^C.C.

met MARiii, hoewel zicli van hare bijwoning, als

echte man, onthoudende. (*)

Bij de geboorte van joannes werd , op nieuw. Geboor-

de aandacht opgewekt, op de bedoeling der God- "^'^^^'^ •'^'

hcid. De JNIaagfchap wilde, bij de befnijdenis van aen Do-

het kind , op den achtften dag , bij welke gelegen- pet-

held de Jooden gewoon waren , hunnen kinderen na-

men te geven, het kind, naar deszelfs vader, zaciia-

Ria noemen, maar de moeder drong aan, dat zijn

naam JOANNES zou wezen. Men wenkte den vader

,

die , zedert de verfchijning van den Engel , tot kastij-

ding van zijn ongeloof, (lom , en misfcliien ook doof

gebleven was, om zijne mening over den naam des

kinds te verdaan , en naauwlijks had hij op een

fchrijfbordjen gefchreven: joannj:^ zal zijn vaam

zijn^ of hij kreeg het gebruik der fpraak en des ge-

hoors weder, tot verbazing van allen, aan welke in

dien oord des lands dit geval bekend werd. Alles

juist gefchikt, om opmerking te baren, wat toclï

van dit kind ddns worden zou ? Tevens gaf een Lof-

zang van den Priester ZACiiARia , even als die van

MARia , geheel in den geest en fmaak der oude Pro-

feeten , een bewijs van eenc hooger Godlijke aan-»

drift, die zich, in dezen merkwaardigen tijd, werk*

zaam betoonde, (f) Ma=»

(*) Mattu. T.

(t) Luk. I. 59 yv'^r'r.

f^ 3.
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f MARla , ondertusrchen , in hare zvvangeifchap vor-

BOEK derende, bleef met josrf te Nazareth wonen, en

Iloofdft. li'^id? naar het fchijnt, geene andere gedachten, dan

naC.G. (i^t 2ij^ aldaar bevallen, en haar kind ter wereld
T?pr I
•' zoude brengen. Echter was Bethkhem ^ in Jiida ^

Befchrii- ^^^^^ ^GXYn van "Jerufalem gelegen , van oiids DxWIDs

ving, Stad geheten, omdat het Hamhuis van dezen vorst
door AL-

^^^^ oorfprongliik t' huis hoorde , en hij zelve daar

gcbodcu, geboren was , door de Voorzienigheid beltemd , tot

ii,eefcaaii- ^^ o-eboorteplaats van te sus. En van deze biizon-

dnt jEsus derheid hong zeer veel af, alzoo de Joodfche Ge"

to Bethle- leerden, eenparig gevoelden , dat deze Stad , door de

boren
' ^^^^ voorzeggingen , tot deze eere uitdruklijk be-

wordt. noemd was, (mich. V. i. ) en zij derhalven, in-

dien JESUS waarlijk te Nazareth geboren was, dit,

met recht , als eene reden van hun ongelot)f zouden

aangevoerd hebben. Maar, wat gebeurt? Juist om
dezen tijd, geeft de Ronieinfche Keizer augustus

een bevel tot eene algemcene befchrijving van 'slands

ingezetenen (*) welke befchrijvhig , op de Joodfche

vvij-

(*) Nopens deze befchrijving, luc. II. gcmekl, wor-

den twee hoofdvragen gedann. Vooreerst vrnugt men

:

of men hier , door de gekcele wereld ^ het geheele Ro-

meinfche Rijk, dan alleen het Joodfche land, te verdaan

hebbe? Onze geleerde Landgenoten, welke over dit on-

derwerp het Lnatde gefchreven hebben, verfchiüen in het

beantwoorden, van deze vraag: De Hoogleeriiar kluit,

heeft, in meer dan één gefchrift , beweerd, dat men al-

leen aan eene befchrijving der ingezetenen van het Jood-

fche land, en zelfs bijzonder, van het eigenlijk zooge-

coenid
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wÏTze, en niiar lumiic wetten, werd werkftellig ge- I

iiiriakt, zoochit elk zich nioest vervoegen naar die ^'^'j''-

plaats. Hoofd fl.

noemd .?/.v/<v te denken hebbc. Dus gevoelt ook de "«iC.G.

Irnr i

>

Iloo,i;!eeranr venil.ma. De Hooglecrn;'r j, i). van hovkn ^
"

denkt lie\er, dat het bevel van augu;;tl's zich te geliji;

tot Syiië, en de nabijgelegen landen, zal hebben uitge-

ilrekt. Doch , de naauwkeurige schutte maakt veel

iverks, in zijne Heilige Jaarboeken , om te betogen, dat

iiicr bedoeld zij ecne algemeene Cenftts of befchrijving,

door het geheele Ilomeinfohe gebied; hoe het zij, het

\i z.>!;er, dat 'er ten dezen tijde cene befchrijving in

y./.Y/tv heeft plaats gehad , waarbij , volgends josr.ius

.?. Oiidh. XVII. 1. 4. p, 830. de gantfjhe joodfche Natie

is opöntbodcn, om den eed te doen, dat ze aan deii

Keizer, en de zaken van <5.<i\\ IConing HEROoris, getrouw

'/.Hiden zijn. De tweede vraag nopens deze befchrijving,

is; Hoe lukas kan fchrijven luicas. II. 2, ten minfteu

zoo als men de woorden gemeenlijk vertaalt: Deze eer-

de befchrijving gefchieddc ^ aJi cyrenrs over Syrië Stad-

Jwnder was, daar deze cvrknius, of publ. .«ulpicius

Qi'iauNUs niet ten dezen tijde, maar ïo jaren daarna,

v^tadhouder van Syrië zijnde, eene befchrijving niet al-

leen van perfonen, maar van goedfchatting, in Judeiih^-

fiuurd heeft? Na alles, wat ik over dit onderwerp heb

lamnen lezen, is het mij voorgekomen, dat de woorden

van Acw Text eene kleine oordeelkundige verbetering be-

hoeven, welke ook v£nk:\ia opgeeft, Hist. Eccles. N.

T. Tont. I. pag. 16. en volgends welke ik de woorden

in mijne Bijbel -vertaling overgezet heb: „ Deze eerfte

„ befchrijving gefchiedde voor die, toen cvreniüs ( of

„ KYREKIUS ) Landvoogd VSn Syyic was."

E 4
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I plaats, waar zijn geflacht eigenliik t'huis hoorde,
BOEK Qp jg2e wijze vonden josef en mariS, als bei-

Hoofdft. cle erfiiakomelingen van davids flamhuis , zich

iiaC.G. verpligt, om naa Bethlehem^ van waar hun ftam-
•*"

huis oorfpronglijk was, te reizen, en zich te laren

opfchrijven. Uit jer. XLI. 17. kan men opmaken ,

dat 'er bij Bethlehem eene Karavanfeera , of her-

berg vooi- vreemdeUngen
, gelijk men die in het Oos-

ten vindt ,
gedicht was , door c himham , waarichijnlijk

,

den zoon van barsillaï , davids weldoener en

vriend. 1 saini. XIX. 38, 39. In deze namen de

beide Godvmchtige pcrfonen hunnen intrek , met an-

dere vreemdelingen , die thans , om belchreven te

worden , zich insgelijks naa Bethlehem begeven

hadden, en tenvijl zij hier waren, beviel ^rARia van

haren eerstgeboren zoon luk. II., dien zij, omdat

deze openbare herberg thans zoo vol was van vreem-

delingen, aan het gewoel ontweken , in de flal ,

waar anders de beesten plagten geplaatst te wonlen

,

ter wereld bracht, en hem opgebakerd hebbende,

in eene Kribbe nederlegde. Deze cenvouwige opvat-

ting verkieze ik boven andere min of meer gedron-

gen en onwaarfchijnlijke opvattingen , nopens de Krib-

he^ in welke jesus , bij zijne geboorte, gelegd is

geworden; v/aartoe onder andere eene overlevering

behoort, dat jesus, in eene fpelonk hi eene rots,

in welke eene fchaapskooi geweest zal zijn , geboren

zou wezen.

JESUS ge- Voor de menfchen was dus , bij de geboorte van

aaira-
JESUS, wederom niets prachtigs, niets fchitterends

,

nie-
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niemand ontdekte, in dit Wonderkind, iet wonder- j

lijks. Maar, te gelijker tijd, werd deze geboorte,
'^*J^_'^

met cenen hcmelfchén Uiistcr, gevierd, en, niet in de lioofdd.

Hoofdftad ,7«7//^/e'w, of aan het Hof van hero- "ï'C.G.
Tl' r 1

DES, het welk, met het geheel beloop der in Uil- J^ [_

heid , maar grootsch en Godlijk, voortwerkende Voor-
//,,,..^V/-j

zienighcid, ongepast zou geweest zijn , maar aan bekend

ecnige Herders , welke , in de nabuurfchap van Beth-
&^'"''''^'"«

lehem^ de nachtwacht over hunne kudden hielden,

aangekondigd, door ecnen Engel , die hun verfcheen

,

terwijl eene Godlijke heerlijkheid hen omili'aalde.

Deze Engel bracht aan deze goede lieden de blij-

mare, dat, dezen zelfden nacht, de messiüs gebo-

ren was in davids Stad , en dat zij hem , in luiers

opgcbakerd, vinden zouden , in de Kribbe liggende.

Eene menigte Hemellingen voegden zich tevens bij

dezen Engel, God lovende over deze gebeurenis en

het heil des menschdoms wegens dezelve roemende.

De Herders begaven zich na Bethkhem^ of na de

openbare Karavanfeera , en daar in de Kribbe het pas-

geboren kind gevonden hebbende , verhaalden zij alles

,

wat zij gezien en gehoord hadden, aan •mariü en jo-

SEF, en de omflanders, die daar tegenwoordig waren,

kecrende vervolgends, vroliik en God dankende, tot

hunne kudden weder. Allen , die het bericht der Her-

ders gehoord hadden, verwonderden zich , mariü

gaf bijzonder opmerkzaam aelit op alles; maar zelfs de

besten en meestverlichten konden het uitwendig gerin-

ge voorkomen niet overëenbrengen met het Godlij-

ke, het welk zij te gelijk vernamen. Doch, voor

jE 5 het
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I liet oofTnierk der Voorzienigheid was dit tli.ins gd-
C(ir.!v

jioeg, tot ecne voorbereiding voor de volle ontwik-

He Hiiüfi. Ivcling v;in alles, bij het vervolg. (*)
u;-C. cï. ]\Ti^t; ipjijr daar na (f) echter werd de a;eboorte
jiirr I .

^

J____ van

Door de C*) ^vk. U.

Oostcr- (t) Men knu de tijd- orde der gebeurenisfen, bij

.

^'
,

^" jEsus f,^eboürte voor[;;evaIien , niet met volkomen zeker-
.'.npnnhet

, . , , ,

II()f\;;n "^^" bepalen; wij weten iilleen, dnt jesus neht d?gen

HERODiis. na zijne geboorte, volgends de wet van moses, bciiie-

dcn, en op den 4rrten dag, in den Tempel te Jerufalcv.i,

aan God, insgelijks volgends de wet, is voorgcdeld.

r.laar, wanneer de koin;';t der Wijzen uit het Oosten,

het famcnroepcn van de joodlche Geleerden , de vlucht

van jEsus na Egypte,, en de Bcthlehemïtifchc Kindermoord

MATïH. II. verliaald, gebeurd zijn, voor of na de bciiiij-

denis en voorfielling van jksus in den Tempel, i:s niet

te zeggen. De meergemelde scpiutte heeft ook dit on-

derwerp, met alle naauwkeurigheid, behandeld in zijne

ïleilige Jaarboeken, en alle deze gebeurenisfen geplaatst

tusfchen den iJi November, volgends hem den dag van

jicsus geboorte, en den 28 December, op welken jn-

sus in den Tempel aan God is voorgefceld. Anderen

r.iccncn , dat deze tiisfchentijd te kort is , om zoo vele

gevallen te kunnen bevatten; en willen daarom liever,

dat de komst der Oosterfche Wijzen, jesus vlucht na

Egypte^ de moord te Bethlchem enz., moet verfchoven

worden, tot na de voorflelling van jesus in den Tempel

op den 4ifi:en dag van zijne geboorte. Zie venema Hist,

EccLTuniA. pag. 25. Evenwel moet men erkennen, dat de

fchrandcre schutte zijn tijdfchikking , in dezen, zeer

fchijubaar heeft voorgedragen.
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van den messiüs, ook aan den Koning iierodes, I

aan den JooJfchen Raad, en geheel de hoofdftad "^j'j"^

ytrufakm , bekend , wederom op die wijze , welke Houfdft.

genoegzaam was , om alle opmerking op te wekken , "^' C* ^»
Jaar i.

en het waarheidlievend geloof het Godlijke in dezen J____
te doen erkennen, doch tevens, zoodanig, dat geene

verhindering aan het groote plan werd aangebracht,

dat de V^erlosfer der wereld, niet in wereldlijk aan-

zien , maar in de nedrige gelialte van eenen dienaar^

het heil der menfchen werken, en niet een aardsch

Koningrijk van deze wereld {lichten, maar het he^

melsch Godsrijk van waarheid, deugd, en zaligheid,

grondvesten zoude.

Eenige Oosterfche "Wijzen , Magi genoemd , ( * )

het zij uit Perfté^ hetzij, gelijk anderen willen, uit

Arahi'è , kwamen te 'Jerufalem , en vraagden , in de-

ze hoofdiiad, openlijk, waar zij den pas geboren

Koning der Jooden vinden konden , ten einde hem
hunne hulde aan te bieden ? Zij hadden , zeiden zij

,

in hun land zijne Star waargenomen. De Starren-

voorzegkunde was, in het Oosten, van ouds, eene

gehefkoosde vvetenfchap. tkt opkomen van eene

nieuwe Star hield men voor de aankondiging der ge-

boorte van eenen grooten man of vorst. Zij fpra-

ken van dezen pas geboren Koning, op dien toon,

dat elks aandacht op den messiüs vallen moest , dien

men algemeen, als aanflaande , te gemoet zag. liet

gc-

( * ) Nr.derhnnd heeft de overlevering deze Magi tot

Koningen gemaakt, en hun getal, ja zelfs hunne naraea

opgegeven^ caspar, rviELCüioR en balthazar.
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1 gerucht van hunne komst en van het oogmerk liun-

^'jj'" ner reize kwam fpocdig den achtcrdochtigen m.uo-

Hoordf!-. i>i2S ter oore. Deze, van de verwachtingen en liet

nnC.G. verlangen van het Toridlehe volk, en van dcszcH-i

.. ongezindheid jegens zijnc regering en hms, met on-

. kundig , Het zich aan deze zaak gelegen zijn ; en den

grooten Raad , het Sanhedrin , bij één hebbende

doen komen , (lelde hij aan deze vergadering de vraag

voor: welke de gebooiteplaats van den messiüs zou

moeten zijn, wanneer hij ééns in de wereld verfcheen?

De 'Joodfche gel;erc'en bepaalden hicm, uit de voor-

zegging van den Pr(.Fect inticha , de Stad Bethk-

hem^ waar ook d.uu) geboren was. Dus moest de

MESSias , van wiens pcrlbon zij zoo hooge denkbeel-

den hadden, in de nabijlieid der hoofdllad geboren

worden , en volgends dit bericht van vreemde Starrcn-

loopkmidigen moest hij nu onlangs daadlijk geboren

zijn, en zij wisten eclitcr van deze belangiijke ge-

bem'enis niets! W'clkc opCporing tot onderzoek van

dit raadzeliichtige? iierodes, beducht voot zijn ge-

zag , beraamde terllond een ontwei-j"» vol list en

wreedheid, ten einde, door het uit den wegruimen

van dit nieuw geboren Kind, alle bewegingen, uil

de verwachting van eeneii messiüs voor hem te

duchten, in ééns te doen ophouden. Hij gaf den

Wijzen kennis van het antwoord des grooten Raads

,

en verzocht hen, zicli na Bethlehem te begeven ,

het zoo merkwaardig Kind op te fporen , en het gevon-

'den hebbende, hem zulks te doen weten, dan ^viI-

de hij ook komen, ui den messiüs, de hoop der

Natie, in. eigen pcifooii vcrceren. De Wijzen zii;h

lül



CE SC IJ I E DE N I S, 71

nn Bethlehem begovon.Ie , wcnk-n onder " weg het I

luchtverlchijiizel weder oiitwafir, het welk hen hun- ^'j'j'^

ne reize had doen ondernemen , en dit verfchijnzel Hoot'dft.

wees hun de plaats aan», waar jesus zich met zijne naC.G.
" Tat!r I.

moeder en pleegvader bevond; Nu bewezen de Wij-
,

zen het Kind de eere der aanbidding, die de Oos-

terlingen aan hunne vorsten gewoon waren te bewij-

zen , en gaven aan hetzelve goud , wierook en mijrrlie

tm geichenk , gelijk men in het Oosten gewoon is , bij

gi-ooten zijne opwacliting te maken, met gefchenken.

Ver\'olgends , door eene Godlijke aanfpraak, in den

droom, vermaand zijnde, keerden zij, zonder aan

HERODiis iet te berichten, langs eenen anderen weg,

na hun Vaderland te rug, terwijl josef, te gelijker

tijd, door cenen Engel, bevel ontving, om met het

Kind jnsus en zijne moeder na Egypte te vluch-

ten, ten einde de woede van herodes te ontgaan.

Deze dwingeland, zich te leur gefield ziende , door Kinder-

de Wijzen , en altijd achterdochtig , omtrent zijne i"oord te

heerfchappij , thans te meer, daar hij, wie weet,
j^^j,-,^

welke rameufpanningen zal vennoed hebben, liet,

ten einde zeker te gaan, met eene ongehoorde wreed-

heid alle de jonggeboren kinderen te Bethhhem en

in deszelfs rechtsgebied , beneden de twee jaren , ter

dood brengen , niet twijfelende , of in dezen alge-

meenen moord zou ook dat kind begrepen zijn ,

waar in hij eenen mededinger naar den troon voor

zich of zijn huis vreesde. (*)

Niet

(*> Matth. II. Omtrent dezen moord verdient nan-

gemerkt te worden, dat het getal der onnozele te Bcth-

k-
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I Niet lang na deze laatfte daad van wreedheid,

*^^'^ flierf de dwingeland, waar op josef in Egypte we-

Hoofdft. der in eene openbaring bevel ontving, om met het

naC. G. jjii^d jESUS en deszelfs moeder naa Palaeftina te
Tnflr I •

_•' TUg te keercn, gelijk hij deed, maar horende, dat

£)QQjj
ARCHELAUS zi-jnen vader herodes, als Koning van

van HE- 'Judeë , was opgevolgd , (*) was hij bevreesd , om der-

RODES.
^vjijirfis te trekken. Door een nader droomgezicht

onderricht, begaf hij zich na Nazareth in Gal'iled^

•Welk landfchap herodes antipas van Keizer au-

GUS-

leheui vermoorde kinderen , wier gedachtenis, als vau

martelaaren , \n laater tijden gevierd is geworden, zon-

der reden in fommige kerkelijke dienstboeken (^LUurgiën')

op eeuige. duizenden begroot wordt, terwijl men veilig

kan berekenen , dat, in de kleine Stad BethkJiem^ niet

veel meer dan 20 of, 30 kinderen beneden de twee ja-

ren kunnen geweest zijn. Het is dus zoo zeer niet te

bevreemden, dat josEiu.>, die zoo vele wreedheden van

HER.ODES verhaald heeft, van deze Kindermoord zwijgt.

Die gefchiedfchrijver verhaalt ons toch, het welk onze

aandacht verdient, dat, in de laatfte dagen van hero-

DF.s , de Parizeen voorzegd hadden , dat het Koningrijk

an-n het huis van herodes zou ontnomen worden , en
^

"d^t een Koning zou regeren, die a/Ies zou vermogen,

en die zelfs aan den gefncdencn , bagoas , de kracht '\

tov. fchenkcn , ora kinderen te teelen : hij voegt 'er bij

,

dat HERODES , om deze oorzaak , in woede ontftoken ,

bevel gegeven hebbe , om i;agoas en velen van de Fa-

rizeë;;^ enz., om te brengen. Jcochch. Oudh. XVI I. 2. 4.

(^*; Zie boven Bla:h. 7»

i
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GÜSTUS , onder den naam van vieryorst , vervolgends I

ontving, en daar regeerde. ^^^'^

- Ondertiisfchen was> de zoon. van mariü, liet zij Hoofdft.

dan Voor of na de komst der Oosterfche Wijzen, nnC.G.

op den achttien dag na zijne geboorte, befncden,
^'^'^^ ^'

volgcwds de wet van jmoses , welke hij ten fliptften
.^^^.^ ^

\*eivullen zou, en tevens als de groote zoon van fncden,

ABRBHAM, dic alle de beloften, aan dien Aardsva- ^!1"" ^^'r"
1 cmpel

tter gedaan , daadlijk in vervulling zou brengen. F>ij zij- ann God
ne befnijdenis ontving hij den naam van jesus , vol- voorge-

gends het geen een Engel , reeds voor zijne geboorte , be-

volen had ; bij dezen Hcbreeuwfchen naam , die eencn

Verlosfer^ Behouder^ Zaligmaker betekent, voegde

men naderhand den Griekfchen naam chrtstts ,

welke een vertaling is van het Hebi-euwfchc iniessi-.

ü's, d* Gezalfde,

' Volgends het voorfchrift van moses wet, werd hij

ook op iXan 41 den dag na zijne gebooite voorgefleld in

den Tempel te yemfalem^ en het gewoone reini-

gings- offer voor de Kraamvrouw geöfterd. Bij de-

ze gelegenheid , werd weder een wenk gegeven , wie

en hoedanig dit kind ware. Een Godvruchtige

grijsaart , met name simeön , had eene Godlijke

openbaring ont\^angen , dat hij niet zou fierven ,

voor dat hij (.]c\\ MESSias, de hoop der vaderen, in

biet vleesch zou aanfchouwd hebban, deze man be-

vond zich thans in den Tempel , werwaards hii

zich door ccne bijzondere geestdrift begeven had;

Dit kind ziende , erl^ent hij het voor den wESSi-

as, en het, vol vreugde, op zijne armen nemende,

heft hij eeiien lofzang aiv.i, vol edele denkbeelden!

Nu
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I Nu wil hij met blijdfchap fierven , nu hij Gods heil

r.oEK 'gezien heeft, welk heil zich dus ook tot een leven

IJüofdfl:. ^^ dit leven uitfhekte. Nu voorziet hij de verlich-

imC.G. tjng cier Heidenen, zoo wel als de heerlijkheid van

Israëls volk, door dit kind daar te ftellenl Tevens

voorfpelt hij aan de ouders van het kind, hoe ve-

len in dit kind hun heil, maar ook velen hun on-

geluk , zouden vinden , die hem eens tegenfprcken en

zich aan hem ergeren zouden; zijne uitwendige lot-

gevallen zouden eens zoodanig wezen , dat zij de moe-

der , als een zwaard , het hait zouden doorboo-

ren. ( *
)

Nog was daar in den Tempel ecne vroome wedu-

we van 84 jaaren , anna genoemd , die bekend was

,

als cene Profeetesfe, ook deze erkende in dit kind

den MESSias, en fprak 'er van tcgeii allen, die, als

oprechte Godgezinden, de beloofde verlosfmg thans

in 'Jerufalem verwachteden, (f)
jnsus te Op deze wijze werd de geboorte van den Heiland
Nnzareth

^^^ wereld genoeg bekend, opdat het ongeloof, in
in fhke ö ö 5 1 9

opoc- veiTolg van tijd, geene ontfchuldiging zoude heb-,

voed. ben , evenwel niet meer dan met de oogmerken

ftrookte , waaitoe de komst van dezen Godlijken

perfoon dienen moest. Zelfs , werd de geheugenis

van alle deze voorvallen , na eenige jaaren , zoo ver-

doofd, dat JEsus tijdgenoten, toen hij zijn openbaar

leeraar -ambt aanvaardde, in 't gemeen, onbewust

fchijnen, dat hij te Bethkhem geboren was , en hem

voor

(*) Luk. II. 11 volgg.

(t) Luk. il 3<^— 3«.
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eenen Nazarethaan hielden : jesüs van Nazareth I

vvas zijne gewoone benaming, die hem van zijne ^^^^

vijanden tot befchimping gegeven werdt, gelijk zijne Hoofdft.

vrienden zelve , nog lang daai^na , van de ongelovigen , "^ ^' ^•

al {^oxxtxïA.Q ^ Nazarenen en Galikers geheeten werden. J „

Ondertiisfchen kan men gemaklijk reden geven , waar-

om deze vooivallen bij het gros des volks in verge-

telheid geraakt waren ; de meeste perionen , welke in

dezelve betrokken waren , hoog bejaard zijnde ,2ijn, ge-

dnurende de 30 jaaren, welke verlopen zijn, voor

dat jEsus openlijk te voorichijn trad, overleden; zelfs

van josEF,den pleegvader van jesus, wordt niet meer

dan éénmaal naderhand gewaagd, zoodat ook deze, in

dien tusfchentijd , zal geftorven zijn. mariü's karak-

ter was ilille nederige gods\TUcht, zij bewaarde^ al

het geen gebeurd was, in haar hart ^ zegt de ge-

fchiedenis, en liet aan de \^oorzienigheid , ftilzwij-

gende , de ontwikkeling van alles over. Hier bij

kwam de moord der kinderen te Bethlehem , de

vlucht van jesus na Egypte^ de dood van hero-

des, de venvarringen in het land, onder arche-

LAUS, zijn' zoon en opvolger, als ook bij gelegen-

heid der befchrijving onder cyrenius , en bene-

vens dit alles , het ftil verblijf van je sus te Na-

zareth.

In dit afgelegen en geringe fledeken , naamlijk , werd Zonder

jesus, in het huis zijner ouderen, opgevoed, zonder '[.'..^;.^l|y,

dat hij, geduurende zijne kindsheid en jongehngs-jaa- of ïcbit-

ren , iet openbaarde of ven'ichtte , het geen hem van t^^^^'-^'^s

andere Idnderen en jongelingen onderfcheidde, dan al- jjchten.

leen zijn buitengemeen toenemen in vv'ijsheid, en l^en-

F nis
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I nis van de oude fchriften, en zijn zedig en deugd-

BoriR 2aam gedrag, gehoorzaam jegens zijn ouderen, en

Hoofdfl. lieftalig jegens allen, zoodat hij, gelijk bij God , dus

naC.G. ook bij de menichen, algemeen gunst en genegen-

' held bezat. ( * ) Dit is alles , wat de zekere en geloof-

waardige gefchiedenis van jesus kindsheid verhaalt.

Alleen in Alleen tekent ons lukas (U. 40— 50.), als eene

2ijn 12de ijijjk^ hoe zeer dit uitmuntend kind, op eene bijzon-

blijko-e-
^^^'^ wijze, in fterkte van geest, en wijsheid, door

vende de genade en gunst van God, toenam, een geval

^^."

j^'^ll^
aan , het geen in het 12de jaar van jesus ouderdom

gebeurde. Zijne ouders, die, volgends de wet, ge-

woon waren , jaarlijks na yerufalem te reizen , om
het Paaschfeest te vieren , namen hem , toen hij twaalf

jaaren, en dus dien ouderdom , bereikt had, in wel-

ken hij ook deze wet kon vervullen , met zich na de

Hoofdftad. De Feestdagen afgelopen zijnde, togen

zij, met de Karavane van feestelingen uit hun ge-

west, weder na huis; maar jesus bleef, zonder

hun weten, in yerufalem. Dat hij zich van hun

afgezonderd had , had hen niet bekommerd : Pïij was

bij alle menfchen aangenaam , en had reeds zoo vele blij-

ken van bedaarde voorzichtigheid gegeven, dat zij

geene de minrte vreeze hadden, maar meenden, hij

zou bij het reisgezelfchap wezen. Doch, als men

eene dagreize had afgelegd, zocht men hem, bij de

vrienden en bekenden , vergcefsch ; en nu werden

zijne ouders ongerust, zooilat zij den volgenden dag

na yerufalem terugkeerden. Op iicn derden dag

von-

(*) Lüic. IL 51. 5-.
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vonden zij liem in één der Tempelvertrekken zitten I

onder de leeriiaren, wier lesfen hij aanhoorde, niet ^'^^^

alleen , maar welken hij ook vi-agen voorftelde , die , Hoofdft.

wegens derzelver wijsheid en juistheid , de verwonde- na C. G.

ring van allen over het vcriland van dit kind ver-
-"^^^

'

wekten. Dat jesus, bij deze gelegenheid, tot Rab-

bi of leeriiar, zou verheven zijn, is eene geheel on-

waarlchijnlijke gisling van ibmmigen , welke ook in de

gelchiedenis gcenen grond heeft. Het bleef bij de

verwondering , en zelfs jesus ouders kenden hun

kind nog te weinig. Hoe zeer opgetogen, dat zij

hunnen zoon onder de leeriiaren des volks , met eere

,

vonden zitten , bracht nogthans zijne moeder hem de

zorg en kommer onder het oog, welke hij aan zij-

nen vader en haar, door zijn achterblijven, veroor-

zaakt had, en wanneer jesus hier op, met de be-

daardde tegenwoordigheid van geest , antwoordde,

dat zij immers hadden behooren te bedenken , dat

het hem voegde in zijns vaders 'huis en zaken te

verkeeren, begrepen zij de waare bedoeling en zin

dezer woorden niet.

Van dezen tijd af lezen wij, geduurende i8 jaa- Waar-

ren, niets van Jesus, en geen wonder, jesus open- fclnjnlijk

baarde zich nog niet, als den Heiland der wereld, ^^^ ^ijne

en leefde , zonder iet wonderbaars te vertonen ; wat overige

zoude dan de waare gefchiedenis te berichten hebben? \?^ë^'
° iingsjaa-

Deze wilde hem enkel kenbaar maken , als den groo- ren het

ten Leeriiar en den eenigen Verlosfer der wereld. In
'''''•"^"

werk
het algemeen , hebben wij gr(:)nd , om te denken , dat ^^jjns va-

hij , behalven dat hij zich geoefend heeft , in de dcrs ge-

.kennis van den Godsdienst, en het vcrftand der ou-
"^"^ ^'^

Fa de
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I de Heilige Schriften, zijnen vader, in deszelfs hand-
BOEK y^rQv^

^ j^ggf^ ^gj^ dienst geftaan , en dat hij , waar-

Hoofdft. fchijnlijk, na deszelfs dood, daarmede zich en zijne

naC.G. moeder heeft onderhouden; zijn vader josef was
ïcinr 12.

J een Timmerman, zoo wordt jesus ook door zijne

tijdgenoten mark. VJ. 3. een Timmerman genoemd.

En hier mede flemt ook de algemeene overlevering

en de berichten der oude Kerkvaderen overeen. (*)

En, dit kan geenszins tot oneer of verachting van

JEsus of het Christendftni Ib'ckken, dewijl het niet

alleen bekend is, dat de Joodfche Rabbijnen, of ge-

leerden ,
gewoon waren , eenig handwerk aan te lee-

ren, en, als een middel van beftaan, te oefenen.

Maar ook op deze wijze wordt de uitvlucht afgefne-

den , die men , in het veiTolg , met eenigen fchijn zou

hebben kunnen maken , als of men den grond van je-

Süs ongeraeene wijsheid, als openbaar leeraar, in

de wijze, waarop hij was opgevoed, te zoeken had.

Daar nu integendeel de verwondering werd opgewekt,

hoe hij, die flechts een Timmerman was, eene zoo

uitftekendc wijsheid verlo-egen mogt hebben?

In

C^) jLfsTiNUs de Mnrtelaar , in zijn gefprek met den

Jood TRYPHO^% fchrijft, dnt jesus allerleië gereedfchap

mc"- en bij zi;,n' vader gemaj^kt heeft, als jukken, ploe-

gen enz., dat hij door dezelve, als door zinnebeelden,

heeft willen leeren de dingen, die de rechtvaardi^^heid

betreffen , en een werkzaam leven aanprijzen. Hetzelfde

melden ook bash^ius m. chrvsostomus en anderen; en

het vindt algemeene toeRcinniing, gelijk bij baromus, dus

üok bij de Ccntiiriatores Magdebnyg. enz.
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In laatcr tijd heeft men zich met dit algcmcene I

niet vergenoegd, men heeft willen weten, wat jesus ^"^'^'^

tot zijn softe j;wr verricht heeft ; de liefde tot het Hoofdlh

wonderbare, verkeerde begrippen v.in Gods\Tncht, naC. C^:

en partijfchap , verëenigden zich, om allerhande laftc J ^
niet flechts , maar jesus onwaardige en onbetaam-

p.j^gl^,,^

lijke , fabelen te verdichten. Deze vindt men bijzon- aangann-

der, in zekere zoogenoemde Euangeliën van jesus
^'^•''i;'^'*

kindsheid, hoedanig één aan den Apostel tiiomas heid,

is toegefchreven , doch door eenen bedrieger opge-

fteld , die zijne wraakzucht den teugel wilde vieren

,

en daarom het kind jesus affchildert, als de min-

fte veröngelijkingen met den dood (Iralfende. Uit

dit zelfde zouteloze ftuk heeft mohamed, in zij-

nen Koran , veifchciden bijzonderheden overgeno»..

men. ( * )

Geduurende deze jaaren van jesus ambteloos en Arcue-

huisiijk leven , gebeurden groote veranderingen , in den' ;')^^^t^'^

toeftand van het Joodfche land. In het tiende jaar yüdeü

v:m lESus ouderdom, werd ARC HELAus, zoon en op- '^^oi"dt

volger van herodes den Grooten, m het eigenlnk o-gwcst

yudea, op de befchuldigmgen der Jooden, door der Ro-

Keizer augustus afgezet, en naa Fiënne 'm Frank-^^^^^^^''^^"

ryk gebannen , wordende het landfcTiap yude'a vooits -jus fterft,

tot den flaat van een Romeinsch wingewest gebracht ,
*-'" wordt

en door Romeinfche landvoogden beftum-d. quiri- j^ej^hs

Nus of CYRENius hicld weder cene befchrijving , opso

doch^^^^^^

(*) Men kan van deze fabelen en verdichte (luld-cen

meer nnricht vinden bij fabricius Cad. Apocr. iY,

T. Tam, I,
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I doch die van de eerde, bij jesus geboorte, dnar in

BOEK yerfchilde, dat bij deze eene fchatting van goederen

Hooftld. bij de befchriiving der pcrfonen gevoegd werd, bij

iiaC.G. welke gelegenheid de Gaulonieten ^ dus naar zeke-

Jj
' ren judas, den Gauloniter of Galileèr ^ genoemd,

ontflaan zijn, als ook de zoogenoemde Zeloten of

Tveraars^ welke, onder den fchijn van vrijheid en

vaderlandsliefde , allerleië wanorden pleegden , en de

fchatting aan de Romeinen weigerden, zoo dat het

Joodfche land met oproer, roof en moord ver\mld

werdt. (*) Het landfchap Galile'ê^ waartoe Naza-

reth behoorde, deelde echter in deze vcrwaiTingen

niet , maar bleef fiil en vreedzaam , onder het beftuur

van ARCiiELAUS broeder, den vier\'orst herodes

ANTIPAS. In het 17 jaar van jesus ouderdom

ftierf de Keizer augustus, hebbende 56 jaren ge-

regeerd, 44 jaarcn alleen, na den (lag bij Actium.

Hij werd opgevolgd ,d.oor tiberius zijnen lliefzoon

,

die, ruim twee en twintig jaaren, het Romeinfche

Rijk , door zijnen wreeden en argwaanenden aait

,

meer als een dwingeland , dan als een vorst , be-

heerscht heeft. -«d -''>

(3 Handel. V-,',"

DER-
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DERDE n O O F D S T T ^ K.

Prediking van joünnes den Booper, je sus

wordt van hem gedoopt^ en aanvaart

zijn Leerciar- ambt»

In het XVde jaar van den bovengemeldcn tire- ^

boi:k
Rius, als, in het eigenlijk gezegd Jtideë^ pontius jj^j

PILATUS Romeinsch landvoogd was, en de zoon van Hooivn-.

HERODES den Grooten, herodes antipas, over ^^^^\^'

Galile'é ^ en zijn broeder filippus over Iture'é t\\

het landfchap Trachonitis , beoosten den ^ordaan ,
Jo?-Nnes

• . ir ^
"•, deDoo-

onder den titel van Kiervorsten ^ regeerden, tenviilpej.be.

ANNAS en KAJAFAS het Hoogenpriesterfchap te Je^ sint te

rufalem bekleedden , het welk tusfchen hen , naar-
^^ ^^

mate van de gunst of ongunst der Romcinfche land- Doo^ en.

voogden, geduurig verwislelde , ontving joünnes,

de zoon van den Priester zachariÜ, die tot hier toe

(lil geleefd had , eene Godlijke roeping , in gevolge van

welke hij, openlijk, als leeraar .en godgeznnt , te

vooifchijn trad; en wel in de Woestyn van jitda

,

die groote en wijduitgeftrekte vlakte , welige zich

langs den Jordaan en de Doode zee iiitfh-ekt , en in

welke van ouds vele fteden en vlekken waren. Als

één der oude Profeeten , onderlcheidde hij zicli ,

door eene (trenge en afgezonderde levenswijze , zij-

ne kleding beftond in een grof gewaad of mantel,

uit Kemelshaair bereid , dien hij niet cenen lederen

F 4 gor-
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I gordel om zijne lendenen vast maakte ; zijn voedzel

^^^'1^ was , gemeenlijk , zoo als de landftreek , in welke hij

rioofdft. verkeerde , van zeh^e aanbood , fpringhanen en wil-

m C. G. de honig , welke op zekere fti-uiken of heesters ge-
Taar 70. , ,

Z vonden wordt.

De hoofd -inhoud van het geen joSnnes in den

naam der Godheid predikte , was , dat het waare

Godsrijk eenen aanvang ftond te nemen , dat de mes-

si as, naar wien men verlangend uitzag, reeds was

geboren , en zich eerlang zou openbaren , en dat

een ieder verpligt zij , zich voortebereiden door eene

waare bekeering en levensb L'tering , indien men aan

de voorrechten en het heil , door den messiüs aan

te brengen, deel wilde hebben, terwijl hij de Ib-eng-

fte oordeélen en den naderenden ondergang des volks

aankondigde, indien men gcene boete deed, en aan

zijne veriwndiging geen geloof gaf. Bij zijne predi-

king voegde hij een zinbeeldig teken, hij doopte al-

len , die zijne verkondiging geloof gaven , en verbe-

tering des levens beloofde, met water, door welken

doop zij zich verbonden, om, als gezuivcrden en

nieuwgeborenen, voortaan deugdzaam te leven.

De verfchijning en prediking van' eenen Profeet

,

eenen man van naauwgezette Godsvrucht en ftrenge

zeden , wekte de aandacht des volks op. Men her-

innerde zich , wat 'er , in het laatst der regering \':in

HERODES den Grooten, was voorgevallen, het ge-

rucht van de geboorte van den messiës, en het ter

dood brengen van vele Parizeen , die deszejfs komst

aan den dwingeland, als aanftaande , hadden durven

voor-
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voorfpellen. (*) Van alle oorden vloeide het volk I

na den Boetpredikcr toe, uit geheel yudee^ maar ^^^^

voornaam lijk de bewooners der landftreekcn langs Hoofdft.

den 'Jordaan , en zelfs velen uit 'Jerufalem, Op naC.G.

het hooren van het geen joünnes predikte ,
•*

'

kwamen velen op de gedachten , of hij ook zel-

ve wel de MEssias ware? Anderen, uit de oude

overlevering onderflellende , dat de Profeet ELia de.

voorloper van den messirs zou wezen , hielden hem

voor dezen grooten hervormer ; wederom anderen

waanden, dat jeremiS, of eenig ander Profeet, in

hem herleefde.

De toeloop, dien joSnnes kreeg, trok zelfs leer-

aars van den Godsdienst , en hoofden van den Staat

en Kerk , tot hem ; zij waren begeerig te weten , wat

'er ware van eenen perfoon , die zich , zonder eenig

gezag van menfchen , tot eenen volksleeraar had op-

geworpen. Zoodra joünnes hen zag, onderfcheid-

de hij hen, onder zijne hoorers, en hen ernftig be-

ftrai\ hebbende, vermaande hij hen, nadruklijk, om
voortaan zoodanig een gedrag te houden , het welk

van cene oprechte bekecring getuigde.

Eindelijk , belloot zelfs de groote Raad der Joo-

den , of het Sanhedrin , nader op deze zaak te let-

ten, ten well^ien einde zij eenigen uit hun midden

aan den Dooper ^ die zich thans te Bethahara over

den Jordaan onthield , afzonden , om hem plegtig

ïifte\Tagen, of hij de MEssias, of eliSs, of één

der

(*) Zie boven Bladz. 27.
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I der oude Profeeten ware? en toen hij, der waarheid

BOEK hulde doende , en zich geene waardigheid toelchrij-

lioofdft. vendc , die hij niet bezat , ontkennend antwoord gaf,

m C- G. vraagden deze afgezondenen , hoed;raig perfoon hij dan

,

' .'""'was? opdat zij aan hunne zenders berichten Icoiiden.

Nu kwam joaNNES 'er voor uit , dat hij die voorloper

was van den MESsias , van wien de Profeetcn gcfpro-

ken hadden, die voor dezen Koning van het Gods-

rijk den weg moest bereiden : waar op zij hem vraag:*

den : op' wiens gezag hij dan doopte ? Op welke vraag

hij alleen tén antwoord gaf, dat hij flechts met wa-

ter doopte, maar dat de iNiEssias reeds, fchoon nog

onbekend, onder hun verkeerde.

. JoüNNjES deugd en ijver gaf hem gezag bij het

volk, fchoon hij geene wonderen verrichtedc, welke

liij -niet. nodig had., tot llavhig van zijne prediking^

emdat hij den. MESSias vervolgends in jesus met

den- vinger kon aanwijzen , die zijne waai'digheid door

Godlijke wonderen zou bevestigen ; maar de Joodfche

geestelijkheid , zijn eenvouwig voorkomen en prediking

niet kunnende vereffenen , met hunne trotfche verbeel-

dingen , en zich ook aan zijnen doop ergerende , dien hij

aan' Jooden oefende , daar de Jooden anders gewoon

waren , foortgelijke plegtigheid te verrichten , omtrent

tkidenen, die hunnen Godsdienst aannamen, hield

hem , ofwilde tèn minften fchijnen , hem te houden voor

eeneii dweeper en geestdrijvcr , op wien men geene

acht behoorde te flaan. ( *
)

jEsrs Eenigcn tijd, nadat joünnes zijn ambt aanvaard

door] o- had,
aNNESffC-

doopt. (•) MaT'U. XI. iS.
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hjrd , C hoc kort of lang , bepalen de Eiiangelisten r

niet uitdrukliik,) kwam ook tesus van Nazareth^ ^^^-^

, III

die nu omtrent, ot ruim , 30 jaren oud was , (*) Hoofdft.

tot hem , en begeerde van hem gedoopt te worden, na C. G.

jv^c..,.,x^^, xwwv^^.. WW... ..^ö ..xw.. ,^v^. V.V-XX x.x.:,oox.lo •* '^

kennende, omdat jESus nog door geen bijzonder teken

aan hem door God, als de messirs, was bekend ge-

maakt , en aangewezen ( f ) , kende hem , echter

,

genoeg, ten aanzien van zijne uitmuntende en vlek-

keloze godzaligheid en deugd, om hem te verkla-

ren, (lat de doop, die een teken van zuivering was,

niet voor hem , den deugdzamen , voegde , eri om hem

dus denzelven te weigeren , betuigende , veeleer no-

dig te hebben, van jesus gedoopt te worden. Maar

jEsus , aan alle verëischten willende voldoen, en

door zijn voorbeeld het gezag van joënnes predi-

king en doop willende bekrachtigen, hield aan, dat

hij zoude gedoopt worden. De doop volbracht en jesus

uit het water opgeklommende zijnde, fcheurde, als

't ware, de hemel, door een vuur- of blikfemllraal

;

onder het beeld van cene duive, daalde de Heihgè

Gecst neder, en men hoorde de Godlijke ftem van

den hemelfchen Vader, als een donderflag, welke,

met verrtaanbare klanken , jesus voor den geliefden

Zoon van God vcrkkrarde. (§) Dus werd tesus

van God zelven, als de mes sias, bekend gemaakt,
' '

en

(*) Luk. III. 23.

(t) JoJiNN. I. 31-34-

(5) ÏMArrH. III. 13-17. MARK. I. p-IO. LUK.

III. 21 - 23.

\
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I en joüNNES kon, vervolgends , met zekerheid, hem,
BOEK jjs (Xen Verlosfer der vverekl , aanwiizen.
III

Hoofdfl:. Terdond na deze gebeurenis, begaf jesus zich,

unC. G, door eene hooger drift van den Geest, welken hij

/^ ^
'

nu ontvangen had , in afgezonderde eenzaamheid naa

Verzocht
^^ Woestijn , om zich , door vasten , bidden , en

in de overdenkingen, te bereiden tot het werk , waartoe

Woellijn.
j^jj i\y^Y{S was ingehuldigd. Hier werd hij ook op

de proeve gefteld, of hij zich door ijdele eerzucht

zou laten vervoeren, om aan een wereldlijk rijk te

denken; of hij de gaven van wondeiwcrken te doen

ooit tot ijdelen praal en vertoning misbruiken ; en

of hij ooit in zijn vertrouwen op God, en in des-

zelfs dienst en verëering , feilen zou? jesus betoon*

de ziine ftandvastigheid , en behaalde de overwinning

op den Verzoeker, waar op Engelen hem kwamen

dienen (*). In dit alles hield de Godlijke Voorzienig-

heid wederom haren gewonen gang. Uitwendige luister

moest aan jesus niet vernomen worden, maarzoo veel

meer hemelfche heerlijkheid moest het geloof in hem

kunnen opmerken.

Wordt Thans volkomen toegerust, begaf jesus zich vve-

vanjoaN-
^1^,^ naa Galikë, ter plaatze, alwaar joJiNNES nog

^Es nis ^

de MEssi- voortging met leeren en doopen ; zoodra deze hem
as nange- ^.^o. ^finkomen , wees hij zijne hoorers op hem , en

,

daiu- hij tot nog toe in algemeene bewoordingen ge*

fproken had, dat de messiüs na hem komen zou,

getuigde hij thans van jesus, met den vinger op

hem

(*) MaTTH. IV. I-II. MAl^?i- I- 12, 13. .LLK,

IV. I - 13.
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hem wijzende: „ Zie daar het Godslam, welk de i

„ zonde der wereld draaj^t! Deze is het, van wien ^^^k
III

„ ik zeide: Na mij komt iemand, welke voor mij j^oofd^,

„ zijn bcftaan had, want hij is eer dan ik," Toen naC.G.

joaNNES den volgenden dag aan twee van zijne leer- i^^^^^'

lingen, eenen zekeren andreSs , en , gelijk waar-

fchijnlijk is, joünnes den Euangelist, welke ons de-

ze bijzonderlieid verhaalt, op nieuw je sus , als het te-

genbeeldig Gods-lam , aanwees , vervoegden deze bei-

den zich bij jEsus , en erkenden hem voortaan voor

hunnen leeriiar. Hun voorbeeld werd dra gevolgd, door

siMON , broeder van andreüs , wien jesus den

naam van petrus gaf , filippus, en nathanacl,
niet alleen op grond van joSnnes getuigenis, maar

ook, omdat jesus hun duidelijke blijken gaf, van

zijne meer dan menschlijke wetenfchap , waar door

zelfs hunne geheime overdenkingen voor hem niet

verborgen waren. (*)

Jesus , van deze zijne eerde volgelingen verzeld , Jesus

zijne reize na GaliJeë voortzettende, werd met hun ^^^^^

drie dagen daarna te Knna , een klein ftadjen van werk.

dat Gewest, op eeiie bruiloft genodigd , welke een

huwelijksfeest was , van iemand uit de maagfchap van

jesus , gelijk wij mogen opmaken , omdat zijne

moeder marü op dit feest insgelijks tegenwoordig

was. Op dit zelfde feest verrichtede jesus zijn eer-

de wonder , voorziende in de verlegenheid van den

bruidegom en gastheer, door water in wijn te veran-

deren : Dit wonder mag men , met recht , een fami-

lie-

(*} JoaNN. L 2p - 52.
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I lie-wonder heeten, het welk ftrekken moest, om aan

BOEK 2ijne namaaglchap te ontdekken, wie hij ware, en

Hoofdd. ^^ ^^^ geloof zijner ecrfte volgelingen tevens te ver-

jiaC.G. fterken. (*)
janr3o.

^^^^ daarna begaf jesus zich na ^erufakm , op

jT- een Paaschfcest, om in de hoofdplaats van den Gods-

vaart zijn dienst der Jooden zijn ambt , als de van God ge-

leeraar- 2onden leeriiar en profeet, te aanvaarden. Dit deed
ambt te . .. , ,.., . , ^ ,

.

Terufa- ^^Ur» wcrklijk , m den Tempel, niet met eene mter-

lem. lijkc praalvertoning , maar met eene verrichting, die

aan zijn perfoon en ambt voegde , en welke hij , met

dien ernst en waardigheid volbracht, dat hij aan al-

len eerbied inboezemde. Zedert een' geruimen tijd

had men den Tempel van God tot eene plaats van

kopen en verkopen van vee en gevogelte, van han-

del en wisfelen van geld, met één woord, tot eene

openbare beurs , gemaakt. Met al het gezag en den

ijver van eenen Profeet , belaste jesus deze veehan-

delaars en wisfelaars , den Tempel te ruimen , ja hij

noodzaakte hen daartoe , door hun vee , met een gees-

fel van touw of koord , van daar te drijven , en de

tafels der wisfelaren om te werpen. Dit alles verzcl-

de hij , met die nadruklijke bellrafiing , met welke hij

tevens te kennen gaf, wie hij was , en met welk ge-

zag hij dit deed: „Neemt deze dingen van hier,"

-zeide hij, „en maakt het huis van mijnen Vader

„ tot geen huis van Koopmanfchap." Elk ftond ver-

baasd over deze koene onderneming ; waardoor de

Priesterfchap zelve befchaamd werd gemaakt , die der-

ge-

(*) joInn. II. I -12
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gelijke misbruiken en ongcregeidhtden geduld had. I

Deze trokken zich het geval ook aan, en, dewijl zij ^^^^

de daad als daad niet konden misprijzen , namen zij Hoofdfï.

het kwalijk, dat iesus dezelve, zonder hunne voor- n^C. G.

kennis, had ondernomen, en vraagden hem: ..Welk

„ teken , hij , als eene Godlijke vohnagt , too-

nen kon, om dit te doen?" jesus beantwoordde

deze vraag , overëenkomftig zijne waardigheid ; de

daad zelve was reeds een teken van zijn gezag als

Profeet, en Rad geene verdediging van node; hij ver-

genoegde zich derhalven , met hen op het grootfte

van alle zijne wonderen te wijzen , dat eenmaal ge-

beuren zou; te weten, als zij hem eens ter dood

zouden brengen , zou hij , na drie dagen , weder le-

vend vcnüjzen. Dit ftelde hij op eene verbloemde

wijze voor , die zij letterlijk opvatteden , zonder hem

verdere uitlegging zijner woorden te vragen, maar

hem met verachting behandelende. (*)

Van eerllen af, bleek dus reeds , hoe de Joodfche Jesus

Priesters en aanzienlijken jesus zouden ontvangen ; f
^^'^ ^°

ondertusfchen maakte jesus , door zijne leere , en in- wonde-

zonderheid , door vele wonderen , welke hij in Je- ^^^l' ^}i^

„ , 1 , . gefprek
rujalem verrichtte , zoo grooten opgang , dat vele m- ^-^^^ ^^y^Q.

woners der hoofdftad hem geloof gaven ; zelfs werd demus^

een lid van den hoogen Raad , nikodemus , be-

geerig , om nader opheldering van jesus te be-

komen , waarom liij zich , doch heimlijk en bij

nacht , om befpotting of verachting zijner medeleden

te ontgaan, tot jesus begaf, welke hem het oog-

merk

(*} JoS-i^' II. i2- 22.
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I merk zijner komst , en den inhoud van zijne leere

BOEK 200 duidelijk en overtuigend ontvouwde , dat niko-

Hoofdft. DEMUS hem zedert , doch nog ileeds in het geheim

,

mC.G. genegen bleef, tot hij zich, bij zijnen dood, meer

^

•'' ^
openlijk als zijn' vriend ontdekte. (*)

j „„ a Met dit alles vertrouwde jesus zich niet in J^e-

getuige- rufhlem , alzoo hij de gelleldheid des volks en des-

nis van
2elfs hoofden kende, fchoon hij nog; eeni^en tijd in

JOaNNES
. r

J ^ ^ J

den Doo- «e nabuurfchap dier Stad , en in het eigenlijk Jude'é ,

perrpn- bleef vertoeven, alwaar hii leerde, en door zijne leer-
ffjijinde

resus.
lïngen de genen liet dopen , die zijne leere aanna-

men (f). Alzoo joJiNNES, ten zelfden tijde, voort-

ging met leeren en doopen , zochten de ^oodfche g&-

leerden , tusfchen de leerlingen van deze beide leer-

aars, en vervolgends tusfchen deze leeraars zelven,

afgunst en tweedracht te ontfteken , en dus den voort-

gang ven deze geheele zaak te ftuiten. Dit listig ont-

werp gelukte hun bij de leerlingen van joünnes ,•

welke hunnen meester daar over onderhielden , dat

de perfoon, dien hij gedoopt, en van wien hij ge-

tuigd had, nu zelve predikte en doopte, en groo-

ten toeloop verkreeg. Maar joünnes deed, door

zijne oprechte waarheidsliefde , de Jooden hun doel

misfen. Hij herinnerde zijne leerlingen, dat hij im-

mers zich zclvcn nooit hooger uitgegeven had, dan

als den voorloper en wegbereider voor den MESSias,

die thans gekomen was, en die opgang moest ma-

ken, tcnvijl zijn dienstwerk ten einde liep. Hij ver- f

maan

(*) JoJiNN. III.

(f) JoiiNN. II. 23-25.
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maande hen, om jesus, als eerren lecriiar uit den I

hemel, aan te merken, niet alleen van God gezon- ^°^^

den , maar ook als den Zoon van God , in wien men Hoofdft.

geloven moet , zal men eeuwig gelukkig leven. ( * ) na C. G.

Niet lang, nadat jornnes dit laatlte getuigenis van _J_LJ
jESL'S had afgelegd, werd hij, door herodes an- tq3^^,j^,j.5

TIPAS , Viervorst van Ga/ikë , in de gevangenis ge- i^evan-

worpen, omdat hij, als een boetgezant, den vorst, ^f"'.^".

die HERODiiis, de vrouw van zijnen broeder filip- gebracht.

PUS, nog bij deszelfs leven, tot zijne gemaalin ge-

nomen had, wegens dit bloedfchandig huwelijk, be-

ftrafte. joënnes bleef een' geruimen tijd gevangen

,

alzoo HERODES , uit eerbied voor dezen deugdza-

men man , en uit fchroom voor het volk , het welk

hem algemeen voor eenen Profeet hield , hem niet

ter dood durfde brengen, eii aan de ^\a•aak van zij-

ne gemaalin opofferen. Maar deze, haren wrok be-

houdende , nam , ten laatflen , eene gelegenheid waar ^

op HERODES geboortefeest, wanneer hare dochter sa-

lome , door haar uitmuntend dansfen , den Koning

behaagd hebbende, van hem eene belofte kreeg, dat

hij haar zou fchenken , al wat zij begeerde , waar

op zij , door hare moeder opgeftookt , het hoofd van

den Dooper eischte , het welk haar ook gebracht

werd. Dit was het einde van dezen man , wien je-

sus den Grootflen van alle Profeeten, ja van allen,

.die ooit uit menfchen geboren waren , genoemd heeft

;

omdat hij, naamlijk, den messüs, als tegenwoordig,

aanwees , en dus de vervulling der Godfpraken , als

daar

(*) JoaNN. III. 22 - 36.
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Hoofdft.

naC. G.

Jaar 30.

JOaNNES

ieedin-

gea.

daar zijnde , verkondigde. De Joodfche Gefcliicdfchrij-

ver josEFUs ( * ) belchrijtt licm , als een gued en

deugdzaam man, die de Jooden tot godzaligheid

en rechtvaardigheid vermaande en aanlpoorde; wien

al het volk zoo hoog aclitede, dat men algemeen

geloofde , dat eene nederlage, welke herodes an-

tipas, eenigen tijd daarna, ontving van den Ara-

hifchen Koning aretas , als eene Godlijke llrafFe

moest aangezien worden over de dood van dezen

deugdzamen man. (f)

Het lijk van den Boetprediker werd door zijne

leerlingen begraven, welke zich vervolgends bij jesus

vervoegden , en hem van den dood van hunnen mees-

ter

(*) ^. Oudh. XVIII. 5. 2.

( f } Sommigen hebben de eclrdicid van dit getuigenis

van JOSEFUS, nopens joSnnes, in twijfel getrokken, ande-

ren hebben voorgewend, dat hetzelve lirijdig u'as met

het verhaal der Euangelisten; doch, bij nader onderzoek

,

blijkt, dat het verhaal van josefus , wel van dat der

Euiingelisten onderfcheiden , maar nogthans niet met het-

zelve ftrijdig is. josefus geeft eene andere reden op , waar-

om HERODES joJÏNNEs ZOU ter dood gebracht hebben , te

weten, omdat hij voor oproer beducht was, dewijl het

volk joüNNE s zoo eerbiedigde , dat het gereed was , om

,

op 's mans wenk , alles te ondernemen. De vorst kan dit

hebben voorgewend, en in het openbaar laten uitftroo-

jen, te meer, omdat hij, in de daad, volgends de Euaii-

gelisten, het volk vreesde, het welk zijne hoogachting

voor joüNNEs, ook na dcszclfs dood, bleef behouden,

zoodat de Joodfche geestelijken niet durfden bewee»

11
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ter bericht gaven. (*) Men zou venvacht hebben, ï

dat die de leedingen en aanhangers van joünnes ^°^I^

zich , van nu af, aan jesus zouden gehouden hebben , Hoofdft.

van wien hun leeraar zoo heerlijk getuigenis gege- naC.G.

ven had , doch , ook bij deze lieden heerschte eene -^"^^ ^°'

te groote gehechtheid aan het zinlijke, en eene verbeel-

ding van de heerlijkheid van den messiüs , met wel-

ke de nederigheid van jesus, hoe achtbaar ook in zich

zelve, niet ftröokte. Wij hebben hier voor QBladz. 90)

reeds

ren, dat zijn Joopen niet vnn den hemel, dat is, op

uitdruklijk bevel vnn God, gefchied was. josefus meldt

de plaats, waar joSnnes gevangen gehouden en gedood

is, het Kasteel Machaeriis op de Arnbifche Grenzen; de

Euangelisten noemen, in hun verhaal, geene plaats. Hoe

kan hier eene ftrijdigheid wezen ? Het verfchil , het welk

in de berichten van josefus en de Euangelisten gevon-

den wordt, ftaat ons voords borg voor de echtheid van

JOSEFUS getuigenis. Trouwens, indien hetzelve, gelijk

men wil doen geloven, naderhand door een' Christen ia

JOSEFUS fchriften was ingelascht, zou men het meer met

de Euangelisten hebben doen overè'enftemmen. Daar is

ook niets in het verhaal van josefus, het welk hij niet

zou hebben kunnen fchrijven, en deze plaats uit zijne

Oudheden is, door origenes in zijne wederlegging van

CELSUS, door EusEBius, en andere Kerkfchrijvers , aange-

haald, zonder de minfte huiverigheid omtrent derzeiver

echtheid te laten blijken. Vergel. mijn Bijbel verded.

IV Deel Bladz. i66 volgg. vtNEMA Hht. EccL V, T.

^
Tom. I. pag. 551.

f (*) Matth. XIV. 12.

G 2
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I reeds gezien', hoe zij, door al te groote achting voor"

*l[r
hunnen meester , naarijverig waren wegens den op-

Hoofdlt. gang, dien jEsr\s maal<te. Geduurende joünnes ge-

naC.G.
vjins;enis, was bij hun de vraag reeds betwist, of

Xnar '•o
o 7 j >^ .»

-r JE SUS dfe perlbon was, die komen zou, dan of

men nog een' ander te wachten had? En, ten einde 1

hen te overtuigen , zond joaxNES twee van zijne leer-

lingen aan jesus, Welke door dezen lecraar op zijne

Wonderdaden gewezen werden, met bijgevoegde uit-

fpraak, dat hij gelukkig te noemen zij, die zich aan

hem niet zou ergeren of ftootoii (*). ^^elen echter van

joüNNES leerlingen bleven desniertegenftaande omtrent

JESUs ongelovig, en kenden , of erkenden hem niet voor

'den MESSias. Men vind hier van x^oorbeelden iri de

Handelingen der /^^ost'ckn (f). Zelfs zijn zij, on-

der den naam van Galïk'èrs ^ Saheers^ en Menda'i-

ien^ of leerlingen van joSnnes, tot in onze tijden,

i'ft een aanzienlijk aantal overgebleven, hebbende de

grootfte hoogachting voor joSnnes, dien zij zelfs

boven jesus ftellen, en oordeelende , dat dcMESSias,

dien zij evenwel erkennen, reeds door joünnes ge-

doopt te zijn , zich nog niet geopenbaard heeft.

Voords hebben zij , in hunne geichriften , zoo veel

men heeft kunnen opfpooren, wel veel goeds van

de zedenleer van joünnes behouden , maar hunne

gevoelens van God , dien zij den Heer des lichts

tnz. noemen, zijn zeer duister en verward daar in

voor-

(*) IMatth. XI. 1-6. Verg. mijn' Bijbel verd. VII

Deel Bladz. 2i«.

(f) Hand. XVIII. 24-25. XIX. 1-4. enz.
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voorgedragen. Hunne befchrijvingen van joünxes, I

dien zij het licht noemen, zullen, gelijk fommigcn ^^^^

denken , aanleiding gegeven hebben aan den Euiinge- Hoofdfl;.

list joJixxES , tot het maken van zijne aanmerkin«» "iiC.G.

gen, omtrent joaNNES en jesus, die ons, in de •'"' ^ '

Inleiding van zijn Eiuingelie , voorkomen. (*)

Doch, laat ons, na dezen iiitftap, tot jesus we^ ygs-es ver-

derkeeren. Op de tijding, dat joünnes gevangen "''ölgtzn-

1- cv 7 ••
1 j ' "2 predik

was genomen, verliet jesus Judee ^ en keerde na
j.j^^^^

Galile'é te rug , om dus de Parizeen en Schriftgeleer-

den , die reeds toen op zijn verderf uitwaren , te ont-

gaan. Zijnen weg nemende door het landfchap vS'^-

mari'è^ gelegen tusfchcn Jude'é en Galileé^ liet liij

zich in een gefprek in met eene Samaritaanfcha

vrouw uit de Itad Sichar , aan welke hij , gelijk ver^

volgends aan hare fiadgenoten, niet zonder vi"ucht,

zijne leere voordroeg, en zichzelven als den messi-

RS openbaarde, het welk hij, tot hier toe, onder de

Jooden niet regelrecht gedaan had (f) — In Galile'é

gekomen , zette hij zijn keren en prediken , met on-

vermoeiden ijver, voort, in de Sijnagogen en Gods-

dienftige vergaderplaatzen der Jooden , in bijzondere

huizen , en in het open veld , op eenen of anderen

berg, of aan het flrand der Galileefche ztt^ of meir

van

(*) iMen vindt verfcheiden merkwaardige bericliten,

«n uittrekzels uit de fclirifren van deze Galiieërs , in

M. norberg's Brieven , geplaatst in liet VI. Deel van j,

j, BjöRNSTÜHLs Reizsn. Vergelijk n, park;ey in £ib!i^

6th. Hag. CL III. füK. III.

(t; Joa:;N. IV.

Ga
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1 van Tiherias^ van tijd tot tijd groote en vcrbrrzcn-

BOEK ^Q. wonderwerken verrichtende, met welke hij zijne

Hoofdfl:, Is^ï"^ ^" Godlijke zending bekrachtigde, waar door

naC.G. eene groote menigte volks van alle kanten famen-

i^^^^^' vloeide, en zijn gerucht zich alöm verfpreidde. Op

de hooge Feesten begaf hij zich na yerufalem^ al-

waar hij , insgelijks , zijne leere verkondigde , en won-

derwerken verrichtede —
jEsus Ten einde zijne leere te eer en verder door het

^SSi^ Joodfche land te verbreiden, koos jesus LXX van

leeiiin- zijne leerling-en uit , die hij , bij paaren , uit-

gcnuit, zond, met last, om de komst van het Godsrijk ,

leere te
^^ ^^"^^ ^''-'^^ ^^" ^^" messiüs, bekend te maken ,

verbrel- waar toe hij hun de gave van wonderwerken

fchonk. (* ) De Euangelisten hebben ons de na-

men dezer LXX leerlingen niet genoemd , ook zijn

zij in de oudil:e fchriften der Christenen niet be-

waard. EUSEBius erkent , dat men niet nader

weet, wie zij geweest zijn (f)? hoewel hij 'er ecni-

gen noemt , die , naar het algemeen gevoelen , onder

hun behoord zullen hebben, als barnacas , sos-

THENES, KEFAS, MATTHIAS, en JAKOBUS. In laa-

ter tijden heeft men lijsten van allen opgelield, maar

met de duidelijkfte blijken van verdichting. Met dit

ïilles kan men hen echter, VTij waarfchijnlijk, houden

voor die genen , welke naderhand onder den naam

van EuangeUüen voorkomen, en van welken lom-

migen met name genoemd worden, in de HancleUn-

gen der yjposiekn. Te

(*) Luk. X. 1-24.

(t; lliit. Eccles. 1,12.
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Te voren echter had jesus XII anderen vnn zij- I

ne navolgeren uitgekozen, die hij Apostelen of Ge- ^^.^

zanten noemde , eene benaming , welke bij de Joo- Hoofdil.

den niet onbekend was, bij welken elke Sijnagoge mCG.
", laar 30.

een' Apostel der gemeente liad, zijnde een' eter oud-

'ften , welke de gemeente in het gebed voorging ; q^^^ ^,^^_

dus had ook de hooge Raad zijne Apostelen of ge- kiest hij

zanten , welke in gewigtige gelegenheden gebruikt ™^^^^^
werden. Het twaalftal dezer zendelingen ziet duide-

lijk, op het twaalftal van flammcn, in welken het

Joodfche volk verdeeld was. Gelijk het getal der

LXX zendelingen, waar van hier voor gefprokcn is,

vvaarfchijnlijk doelde, niet zoo zeer op de LXX le-

den van den Joodfchcn Raad, als wel op de LXX
Oüdften des Israëlitifchcn volks , welke aan bioses

werden toegevoegd. Sommigen van deze XII man-

nen wai'en onder de eerde navolgers van jesus, ge-

lijk wij reeds van vijf gezien hebben, die, op joün-

NES getuigenis
, JESUS voor den messiüs hadden er-

kend ; anderen riep hij , van tijd tot tijd , met het

magtwoord : volg mij! het wellc genoegzaam was , om
hen hun beroep te doen verlaten , ten einde hem gehoor-

zaam te verzeilen. Behalven de vijf reedsgemelden , an-

DREAS en joÜNNES, ZEBEDEUS zoon , beide visfchers

uit Bethfaida , simon , door jesus petrus bijgenaamd

broeder van andreüs , FiLiPPUs,en nathanacl,

of BARTHOLOMEUS, (^Zoou Van THOLMAi,) waren

de zeven overigen, jakobus, il/^/or , of de oudfte

,

broeder van joaNNES, mattiieus, een tolbediende,

THOMAS, DiDYMUs of de tweeling bijgenaamd, jako-

bus Minor , of de jonge , zoon van alfjeus , een bloed-

G 4 ver-
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Onge-
leerde

licJcn,

uit den

middcn-

fland.

Lieden

v;nion-

derfchei-

vcnvant van jesus , simon van Kana , judas , broeder

van Atw jongen jakobus, anders ook Lebbeiis of

Thnddem ^ en judas hkarioth, misfchien naar ze-

ker plajutsjcn Kerioth , dus genoemd. Alle deze twaalf

waren Geilik'érs, en van petrus weten wij zeker,

dat hij getrouwd was.

Alle deze Apostelen waren ongeletterde lieden , uit

den middenftand, gelijk men het noemt, niet geheel

arm, maar ook ver van rijk en aanzienlijk te zijn.

Twee hoedanigheden , die hunne geloofwaardigheid

boven alle kwaad vermoeden verheffen. Van be-

drog kan men hun niet verdenken, daartoe bezaten

zij geene genoegzame kundigheden , en aan den anderen

kant, waren zij niet onnozel of ligtgelovig genoeg, om
gem.aldijk misleid te worden. Ook waren ftille gezeten

burgers, die van hun beroep een middelmatig beflaan

hadden , geene gefchikte perfonen , om zieh tot volksver-

leiders en bedriegers op te werpen , \V)c\\ met verlating

van aller, eenen leeriiar te volgen , indien zij niet

volkomen , en op goede gronden , van de Godlijk-

heid zijner leere overtuigd waren geweest. W^aar

bij nog komt, dat zij vol waren van Joodfche voor-

oórdeelen , welke niet , dan door de overtuiging der waar-

heid in de redenen en wonderen van jesus , en door

eenen hooger Geest, konden worden weggenomen;

doch waar door zij des te meer geloof verdienen in

bunne verhalen , omdat zij alle hunne eigene misflagcn

,

met eene voorbeeldeloze oprechtlieid , zelve hebben

opgetekend. —
Uit de EuSngelie- berichten blijkt ons, dat deze

lieden, gelijk alle mcnfchen, van onderfcheiden ge-

nioeds-
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moeds-aait en inborst waren, en onderfclicidcn bc- I

gaafdheden bezaten , petrus was , bij voorbeeld , ^^^^'^

van een driftig gemoedsgcftcl enz. hij wordt ook, op i-joofdfl.

de lijsten der Apostelen, in de Euüngeliën, aMid het naC.G.

eerst, gelijk judas hkarioth het laatst, geplaatst ,
•'" "^

*

terwijl de orde der overigen , in deze lijsten , telkens
^^^^ ^^^^

vervvisfelt, ook verwaardigde jesus drie van hun, en gaven,

PETRUS, JAKOBUS deu oudlkn , en joünnes, "i^^
|^!]!5I.ji'jj.

zijnen bijzonder veitrouwlijken omgang en gemeen- heid allen

zaamheid, hij nam hen alleen met zich, om getui- S^'^l^

gen te jzijn van zijne wonderbare verheerlijking op

eenen berg, en van zijn gcfprek met moses en e Li-

as , maar ook van zijne diepdc vernedering en iiiter-

fte worlteling en (Iriid in den hof Gethfemane enz.

Voor joaNNES had hij boven allen eene bijzondere

genegenheid van vriendichap. Met dit alles vinden

wij echter geene de minfte aanleiding, om te den-

ken , dat onder hen , ten aanzien van hun ambt

,

waardigheid, of gezag, cenig onderfcheid zou hebben

plaats gehad, integendeel bclrraftc jesus hen meer-

malen op het ernftigst, wanneer zij blijken gaven,

dat zij onderling over een meerder aanzien naarijve-

rig waren, hun verklarende, dat zij, in hunne zen-

ding, en alles wat daar toe behoorde, volkomen ge-

lijk flonden.

Het oogmerk , waar toe jesus deze XII Aposte- Ambt en

len verkoos , was , opdat zij zijne getuigen zouden ^'^^J'
'

, ^ ,
rechten

wezen, en de wereld, met alleen de Jooden, maar (lerApos-

ook de Heidenen , zouden ondemchten , aangaande telen.

zijne leere,vemchtingcn, lotgevallen, en derzelver be-

doelingen, te\\ einde dus het rijk van God alom uit

G 5 te
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I te breiden, jesus zelve heeft niets gefchreven, noch

''llf
^^'^^ ^'•J"^ leere, noch van zijne geichiedenis , maar,

Honfdn:. de Apostelen zouden het één en ander, niet alleen

mC.G. iTiondelin^, maar ook fchriftelijk , verkondigen. Men
Jaar 30.

, ^ ,

„__ heeft gevraagd: waarom jesus zelve niets gefchre-

ven heeft , daar hij toch', bij zijne opvoeding , lezeu

en fchrijven geleerd had , van welk één en ander

wij blijken vinden in de EuangeHën , (*) terwijl

men, in dit geval, zekerer zou geweest zijn nopens

de eigenlijke leere van jesus? Doch, behalven dat

zijn onvemioeide arbeid , en gcftadige reizen , geduu-

rende den korten tijd van zijne openbare verrichtin-

gen , hem geen' tijd overlieten , om zijne leere in ge-

fchrift te ftellen, wat zou het ongeloof gezegd heb-

ben , indien hij zelve een verhaal van zijne wonde-

Ten en verrichtingen had nagelaten, die toch met

zijne leere en prediking een zoo onafTcheidbaar ver-

band hebben? Zou het zijn getuigenis niet hebben

verworpen, onder voorwendzel, dat niemand in zij-

ne eigene zaak getuigen kan? Maar nu hebben ge-

loofwaardige en onwraakbare getuigen alles in ge-

fchrift gefield , met zoo veel blljks van waarheid ,

dat men aan himne verhalen , met recht , geen geloof

kan weigeren, en dewijl deze verhalen jesus zelven

fprckende en handelende voorftellen , is 'er geen fchijn

van vermoeden, dat zijne leere ons niet zuiver en

in het waare licht door hen zou medegedeeld

zijn , en wij zijn hier omtrent zoo veel zekerer , dewijl

dikwijls deze fchrijvers zelve erkennen, dat zij zijne

bc-

() Luk. IV. 16. 17. joaNN. VIII. 6.

f

\
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bewoordingen in het eerst niet verftonden , en eerst I

BOEK
naderhimd derzelver rechten zin begrepen hebben.

jjj

Ten einde hen in ftaat te (lellen , om aan het Uoofdd.

oogmerk- hunner zending te voldoen, hield jesus hen "^C.G.

, ,
Jaar 30.

altijd bij zich , ééne enkele keer , voor eenen korten
.

tijd, uitgezonderd, toen hij hen, tot eene proeve,

hoe zij hun werk zouden verrichten , door het Jood-

fche land zond, om te leercn: zij waren bij hem,

niet alleen als getuigen van zijn openbaar leven , en

ftille eenzaamheid, maar hij ontvouwde hun ook de

betekenis en bedoeling van zijne gelijkenisfen en raad-

zeliichtige voorilellen , fclionk hun de gaven van

wonderwerken , als ook de niagt , om de zouden aan

de mcnfchen te vergeven , of die vergeving te ontzeg-

gen , het welk hij de magt der JJeutelen noemde ,

en beloofde hun, na zijn vcrfcheiden van deze wereld,

den onfeilbarcn Geest der waarheid van den Vader te

zullen zenden , om hen in alle waarheid te leiden,

de vervulling van welke belofte wij op hare plaats zul-

len ontmoeten.

Het is hier niet nodig , alle de bijzondere vooival-

len van jesus openbaar leven , en alle de wonde-

ren , door hem verricht , onderfcheidenlijk te geden-

ken , welke door de Euangelisten verhaald, en in

hunne fchriften door alle Christenen daaglijks gele-

zen worden. Alleen zullen mijne lezers, hier, van

mij een kort verflag verwachten van den inhoud van

JESUS leere, van de wijze, op welke jesus leerde, en

van de gronden , met welke zijne leere door hem geftaafd

vverd,waar toe bijzonder zijne wonderwerken behoren. Dit

zal Cvcw inhoud van het volgende Hoofdftuk uitmaken.

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

Jefus Ieere en wonderen.

ï jLene korte fchets van jesus leere znl des te nood-

jy zaaklijker zijn, dewijl op dezen grondflag het gant-

Hoofdfl. fche gebouw des Christendoms gevestigd is, niet al-

,' leen , maar ook , omdat wij door dcrzclver kennis te
janr3o. -jij

. beter in ftaat gefield worden , om over de verlchillcn

,

Korte welke de Christenen, in volgende tijden, onderling,

y,-,^jP5ug
over deze lecre gevoerd hebben, voor ons zelven

Icere. te oordeelen.

De Hoofd - inhoud van je sus leere was: dat het

Koningrijk van God, het rijk van waarheid, deugd,

genade , en zaligheid , thans gckom.Ên was , dat de men-

fchen , die de voorrechten der waare onderdaanen

van dit Rijk genieten zullen , zich behoren te be-

kecrcn , en zich , als door cene hemelfche geboorte een

nieuw leven deelachtig, te gedragen, in allen hun-

nen handel en wandel. Dat hij de christus , dat

is de MESSiils , of gezalfde Koning in het hemclsch

rijk, ware, wien men, volgends de Profeeten, als

den Verlosler en Zaligmaker gehoorzamen moest. Dit

was het rfiiddenpunt van zijne leere, die hij breeder

uitbreidde en verklaarde

,

Ten opzichte van God: Dezen ilelde hij vocfr,

ais ócn cenigen, in alle de eigcnfchappen van het

hoogstvolmaakt Wezen , den Sclicpper en Be-^

ftuu-
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ftLiurer v:m alles , niet all-^en in de natuurlijke , maar I»

ook in de zedelijke wereld , den richter der redelij-
^v^*^

ke fchepzclen , den beloner van het goede , en den Hoofdft.

ftratFcr van het kvvaade.
naC.G.

In het bijzonder, fprak hij van God, als hemel-

fchen Vader , niet alleen in beti-ekking tot de men-

fchen , zijne verëerers , en aanbidders , maar in cene

krachtiger betekenis, met betrekking tot den eigen

Zoon van God ^ dien hij, tot heil en belioud der

menfchen , gezonden had ; ook fprak hij van den Hei-

ligen Geest, als den Geest, die van den Vader uit-

gaat, den onmidliiken leeraar en trooster, welken hij

beloofde , te zullen zenden , nis hij tot den Vader

wedergekeerd zou zijn. Breeder verklaarde hij deze

leerc van den eenigen waarcn God niet , dan nodig,

was , om denzclven aan de menlijhen te prediken , als

den Vader, die de wereld, het menschdom , zon-

der onderfcheid van Jooden of Heidenen , zoo lief

heeft gehad , dat hij zijnen eeniggeboren Zoon

gegeven heeft , opdat een iegelijk , die in hem ge-

looft , niet rampzalig zij , maar het eeuwig leven

hebbe.

Dit toch is het voornam.e hoofdpimt derleere van je-

sus, vergeving der zonden, en zaligheid voor een*

iegelijk, die gelooft in den naam van Gods Zoon,

en die met berouw en verbetering tot God terug

keert. Dus ontdekte hij aan het zedelijk bedorv^en

en zondig menschdom , den weg van zaligheid en

bevrediging met God , hier in was de Godsdienst,

dien hij leerde, boven den Joodfchen verheven , hij

werd een algemeene Godsdienst voor alle volken, en

niet alleen voor de Jooden. Van
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I Van zich zelven leerde jesus , dat hij die Zoon
BOEK yj^n Qq(1 yvj^s^ één Qj£t (5en Vader, tevens de Zoon

Hoofdft. ^^^ menfchen , een waar mensch , met toefpeling

naC.G. op die benaming, zoo als zij in de oude Voorzei-

j*^ gingen vooriiomt , van den llemelfchen \''ader ge-

zonden, de Koning van het Godsrijk, die het zelve

thans op aarde oprichtte, en die eens het gantlche

nienschdom oordeelen zal , een Koning , die tevens

de groote Leeraar , en de Priesterlijke voorbidder

is voor menfchen , bij den troon van God. Met één

woord , jESUS openbaarde zich zelven als den

grootften van alle Profeeten , die ooit aan de Joo-

den gezonden waren , als zijnde de Zoon van

God , van den hemel , die alleen den \^ader kent ,

en dien aan de menfchen kan openbaren.

Van het oogmerk zijner komst op aarde , leerde

hij, dat hij niet gekomen was, om gediend te wor-

den , maar om te dienen , en zijn leven tot een rant-

zoen of losprijs te geven voor velen , om dus ver-

dwaalde menfchen te recht te brengen , en voor

hen zichzelven op te offeren, gelijk een getrouw her-

der voor zijne fchapen het leven ftelt. Hij eischte

geloof in hem, het doen van zijne zedelijke beve-

len , en een navolgen van zijn voorbeeld. Hij di'ong

daar op aan , dat men , door hem , tot den Hemel-

fchen Vader gaan , dien , in zijnen naam , aanbidden

en verëeren moest , alzoo men zonder hem niets

goeds doen , noch aan God behaaglijk kan zijn.

Daartegen beloofde hij, geene aardfclie voorrechten,

of tijdelijke zegeningen , maar hij bepaalde onze hoop op

geestelijke en eeuwige goederen, verhoring van onze

ge-



GESCHIEDENIS. 105

gebeden , en zielsvrede hier , en eeuwige zaligheid na I

dit leven. Verders (lelde hij de gewigtige waarhe- ^^^^

den van de onfterflijkheid der ziel , en het kven na Hoofdft,

dit leven, waar aan ook heth'gchaam, door opftanding naC.G.

uit de dood , eenmaal plaats zal hebben , zoo klaar
^^'^' ^°*

en overredend voor, dat men naar waarlieid zeggen

kan , dat hij de onverderflijkheid en onlleriiijkheid aan

het licht heeft gebracht door zijn Eiiiingelie.

Hij fchreef verders eenen geestelijken eeredienst

voor, jegens den eenigen waaren God, die , een Geest

zijnde , in geest en waarheid gediend moet worden.

De door hem aangeprezen eeredienst jegens God be-

flaat in de betrachting van de zuiverfte en oprecht-

te liefde jegens God boven alles , en jegens de naas-

ten, dat is, jegens alle onze medemenfchen , als je-

gens ons zelven — zoodat zijn geheele Godsdienst

beoefenend is , niet alleen gefchikt , om het verltand

te verlichten , maar voornaamlijk , om het hait te ver-

beteren , den mensch te heiligen , en in deugd en

godzaligheid naar volmaaktheid te doen fU-even. Zij-

ne zedenleere was zuiver en volkomen , niet te flreng,

door het onmogelijke van den mensch te eifchen

,

maar ook niet te toegevend noch te week. Der-

zelver geheele bedoeling is , om de menfchen

,

wijzer, beter, en gelukkig te maken. Zijne zedeur

leer is van die natuur , dat , indien de menfchen de-

zelve opvolgden , niet alleen het geluk van elk in

't bijzonder voor zich , maar ook van de geheele

Maatfchappij , gevestigd en beflendig zou wezen. Je-

gens God predikte hij eerbied, zonder flaaffche vrees,

liefde, en volkomen vertrouwen op zijne voorzienig-

heid;

V-
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I heid ; jegens onze medemcnfchen goedwilligheid

,

BOEK zachtmoedigheid , liefdadigheid , en welke deugden

Hoofdft. irieei" zijn. Hij drong aan op de vervulling van de

mC.G. pJigten jegens de overheid, zelfs eene Heideniche.
Top*» oo

/
^ Het huwelijk, van welks oorfpronglijke inftelling Joo-

den en Heidenen beiden waren afgeweken, herftelde

hij in deszelfs zuiverheid en heiligheid , door de veel-

wijverij en hgtzinnige cchtfcheidhigen te verbieden.

Met één woord, geen ééne betrekking, waar in wij

ons, op deze wereld, kunnen bevinden, werd door

hem voorbijgegaan , maar alle de pligten van elke

derzelven op het volmaaktst voorgedragen.

Jegens ons zelven leerde hij eene beftendige liefde

tot waarheid, eene aanhoudende waakzaamheid voor

de belangen van onze ziel , maar ook voor den wel-

ftand van ons ligchaam, matigheid, kuischheid, ge-

duld en lijdzaamheid , vergenoegdheid , arbeidzaam-

heid, ftandvastigheid , en alle andere pligten, welke

onzen levensweg , hoe vol doornen en distelen , voor

ons aangenaam en ligt kunnen maken.

En niet alleen leerde en vermaand-^ hij de men-

fchen tot deze pligten , maar hij wees hun ook de hulp-

middelen aan , die hen tot de deugd bevorderlijk kun-

nen en zullen wezen : Het geloof in God , als Vader , en

in hem , jESus , als Vcrlosfer , het gebed in zijnen naam ,

waar van hij zelfs een volmaakt voorfchrift gaf, het zien

op zi^n voorbeeld , het vertrouwen op God enz. ; en te-

vens beloofde hij zijnen krachtigen bijftand, waarmede

hij hun , die in hem geloven , altijd nabij wil zijn , be-

nevens de invloeden van den Geest van God.

• Eindelijk leerde hij , dat God niet gediend wordt

met
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met uiterlijke plcgtigheden , daarom heeft hij ook gee- I

ne Godsdicnfïige plegtigheden ingefteld , of verordend , ^^^'^•

behalven twee ^ zeer eenvouwig en te gelijk rijk in Hoofdfl.

geestelijke betekenis en bedoeling, zoo duidelijk, dat naC.G.

elk dezelve kan bevatten. Zij zijn de Doop en het •'

Avondmaal of Nachtmaal des Heeren , gelijk een

Apostel het genoemd heeft. Het doopen met water

zou de plegtigheid der inwijding zijn voor hun, die

zijne Icere aannamen, en beleden in hem te geloven,

welke gedooptcn nu zouden aangemerkt worden , als

gezuiverden , en , als 't ware , als nieuwgeboren of we-

dergeboren menfchcn , welke zich plegtig verbinden-

de tot het geloof in , en den dienst van , God , zoo als

jEsus dien geleerd heeft, nu ook deel hebben aan

alle de voorrechten der onderdanen van het Gods-

rijk — De betekenis dezer plegtigheid kon des te

minder duister, zijn , omdat niet alleen de 'Jooden ,

op dergelijke wijze , de Heidenen doopten , die tot

hunnen Godsdienst overgingen, gelijk ook joünnes

daarom de Dooper genoemd , hen , die zich tot be-

kering en deugd verbonden, gedoopt had , zoo als

wij gezien hebben, maar ook de Heideniche volken

zelve hadden dergelijke doopingen , wasfchingen en

zuiveringen , in veelvuldig gebruik.

De tweede plegtigheid, welke jesus, op den laat'^

ften avond of nacht van zijn leven , inftelde , daarom

het avond- of nachtm.aal genoemd, is niet min een*

vouwig. jesus , met zijne Apostelen, het Pafcha ge-

geten hebbende, nam brood, het welk hij, na 'er den

zegen over gefproken te hebben , brak , en aan zijne

Apostelen gaf, met verklaring , dat dit brood wa^

H zijn
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ï zijn ligchaam , het welk voor hun gebroken werd ^

^Tyf
bevelende hun , dit te nemen , en te eten , ter ge-

HoofdlT. dachteiiis van hem en zijnen dood ; vervolgends nam
raC.G.

jiij den beker, dien hii, insgelijks, gezegend hebben-

/. de, aan hun rond gaf, zeggende: deze wijn te zijn

zijn bloed, het welk voor velen vergoten zou wor-

den , tot vergeving der zonden , met bevel , om air

len daar uit te drinken. Op eene zoo eenvouwige

wijze, zouden de Christenen de gedachtenis van je-

sus dood vieren , in hun geloof en liefde verfterkt

worden , en geraeenfchap oefenen met hunnen Ver-

losfer en met malkanderen.

Zoo edel , zoo eenvouwig , zoo eerwaardig is de

leere van jesus, door hem verkondigd ; eene leere,

die zich van zelve aanprijst, en die , hoe zeer, in

volgende tijden , door velen verdorven , en naar

menschlijke verdichtzelen verbasterd , van anderen

miskend, ja zelfs van fommigen gelasterd, hare za-

lige kracht nooit verliezen , en nooit te niet gaan

kan.

Leerwij- De wijze, op welke jesus, als de groote leeraar

van het menschdom , deze zijne leere voordroeg , was

even verheven, en tevens eenvouwig, als zijne leere

zelve. Zijn voordragt was niet zoodanig , als bij

de Jooden , de Farizeên en Schriftgeleerden , en bij

de Heidenen, de Wijsgeeren, gewoon waren te lee-

ren , niet bcflaande in een kunftig en aanëengefchakeld

betoog , vol fpitsvinnigheid en vertoon van geleerd-

heid. Neen, zijn voordragt was duidelijk, en achtbaar,

hij fprak en leerde , als magthebbende , en met gezag

,

zoodat elk , die hem hoorde , zich getroffen voelde

,

en

ze van

JEgUS,
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ea zelfs gerechtsdienaars
,
gezonden , om hem te vat- r

ten, hunnen last niet konden uitvoeren, maar getui- ^*^??

gen moesten, dat nooit iemand dus gcfprokcn had! pioofdft.

Zijne uitlegging en verklaring der oude heilige fchrif- naC.G.

ten was onwederfpreeklijk , en zijne wederlegging -*

van de overleveringen der Farizeën ^ en hunne bijvoeg-

zelen bij de wet van God, overtuigend. Onvermoeid

hield hij aan, met leeren en onderwijzen, alle gele-

genheden daar toe waarnemende. Van allts, wat de

natuur of de zaken van het gemeene leven aan de

hand gaven , ontleende hij zijne beelden , om zijne

leere aan zijne hoorers begrijpelijk en verdaanbaar te

maken; dikwijls nogthans bediende hij zich van raad-

zelachtige gelijkenisfen of verhalen , om hunne op-

lettendheid op te wekken, hun oordeel te fcherpen,

en het tot navrage en onderzoek aan te fpooren ;

met wijsheid en goedheid fchikte hij zich , naar de

onderfcheidene vatbaarheid en gefteldheid zijner leer-

lingen en hoorers ; door zijne antwoorden op voor-

geftelde vragen , of bedenkingen , gaf hij blijken van

zijne kennis van het menschlijk hart ; den leergieri-

gen vrager voldoende door nadere verklaring zijner

gezegden , maar den onöprechten en eigenwijzen beflraf-

fende en befchamende , en de listige en boosaartijie

vragen en tegenwerpingen van zijne vijanden fchran-

der ten toon flelicnde en emllig wederleggende.

Indien eene leer , die zoo vele verborgenheden jF.susbe-

openbaarde, die eene geheele verloochening aan zich- ^^'j^cn,

zelven, en een volkomen geloof aan je sus , benevens ne leere.

eene zuivere en oprechte deugd , welke naar vol-

9iaaktheid ftreefde , van de menfchen vorderde , op-

• > Ha gang
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I gang zou maken , moest dezelve gevvigtige bewijzen en

BO'=.K gronden voor zich Iiebben , en de ieeraar , die deze leere

Hoofdfl:. predikte en deze eitchen deed , moest veel voor zich

nnC.G. hebben, waar door hij de harten der menfchen Avin-

/ nen, en aan zijne leere duurzaamheid geven kon.

En welke waren dan de bewijzen, voor jesus leere?

Welke waren de gronden voor dat eerbiedwekkend

gezag , waar mede hij die leere verkondigde ? Deze

waren : De inhoud en geilcklheid dezer leere zelve

;

ieder, die genegenheid heeft tot waarlieid en deugd ,

vindt voor deze leere een getuigen der waarheid, in

zijn eigen geweten. Daar op beriep zich jesus uitdruk-

lijk : „ Indien iemand den wil van raijnenVader wil doen ,

„ die zal van deze mijne Jecre bekennen , dat zij

„ uit God is. " Het geen deze leere bevat van de

zonde ^ van gerechtigheid , en van iiet oordeel , ftems

met elks ervaring overeen , die eenige auht op zichzel-

ven naat. Het geen jesus leerde , van de genade

en liefde van God , van de vergeving der zonde enz.

moet welkom zijn, bij ieder, die naar gerechtigheid

hongert en dorst. Zijne zedenleere fchildert de deugd

zoo volkoiucn, dat zij zich , door hare eigene be-

minlijkheid en luister, moet aanprijzen.

Deleere Ten opzichte van de verborgenheden, welke jesus

en het ge- in het licht bracht, bijzonder aangaande de wezen-

jFsu« ' '^ijk^ waardigheid van zijn perfoon , beriep jesus,

zflvc, ten bewijze vandcrzelver waarheid en echtheid, zich

op zijn geheele gedrag, op zijne leere, en op zijne daa-

den. Hij, Godszoon, de messias, predikte dit van

zichzelven niet, met eene ijdele venvaandheid en zelfs-

verhciüng, maar gedroeg zich omtrent dit gewigti^

punt

,
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punt, met de^ üiterfté wijsheid en behoed/^a?iinheid , I

overëenkomftig het plnn der Godheid, het welk wij,
^^fl^

'm zijne geheele gefchiedenis , opmeren. Zijne leere , Hoofcül.'

én zijne verrichtingen, wnren beiue zoodanig, dat het "aC.Gl

ann iederéén blijken moest , dat deze leer van den •^"^' •^°*'

liemel was, dat zij de leere van den Zoon van God
was , gezonden van zijnen Vader , gelijk • ook zyriè

vemchtmgen' van zijne waardigheid getuigden, de^vijl

jESUs in alles de eere van God , en nooit zijtte

eigene eere, bedoelde, en dewijl men van den MESS^ias

nooit grooter wonderdaaden verwachten kon; Vooïds

diende het geheele karakter van jEstrs , het welk h?j' al-

tijd volkoiAeii flaarlde hield, tot bevestiging van zij*

ne leeïe. Men kon hem niet houden voor -eeheH

dwcepcr of geestdrijver, want zijne levenswijze was

;iet zonderling ,' gelijk , bij vooi'fceeld , die van joênnes

den c/oo/>fryvvféninen' daarom,^ hoewel tegen 'fécht^

als een dweépèr-'öf' bézetefte hfid- zoeken " zwart

te maken : jesuS verkeerde' onder de menfchen 1,

woonde maaltijden en bruiloften WJ, en de laster hikT^

met dit alles, 'géeneri fchljn, wanneer meri hem voor

'.en' vraat en" vvijnzuiper, een' vriend van" tollenarcii

en- zondaren, fchold. Even min, -was hij een fchijn-

heJKg bedrieger, hij handelde' altijd ' openhartig • eii n>

ut'lrjk,' en''#i?s gereed,'" dm rekenfchap te- gevérP^ jti

nlf vorderde zelfs, dat 'men zijne leere ohderzoeken

:r. toetzen zoude; het geen hij leerde, beoefende' h^

.lelve , zijne deugd' was' züiveF. èn- ohberispelipt- ^
J éii

hij blééf altijd 'zachtmoedig eii liedeiig-, 'zoodat hij

zijne vijanden "kori uitdagen : wiè 'van u overtuigt

rj,iij VïUi- zoi5ds'?^-En de hevigfte '^ïaa? der ^ee§teUjlt--
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I heid van het Joodfche volk kon , met alle liaijC boos*

^jf/^ hartige pogingen , geen zweem van, eenigen misflag

Hoofdfl:. of wanbedrijf opfporen , zoodat zijn Rechter genood-

na C.G. xaakt was , na het fcherpst onderzoek, te belijden :

•*'

Ik vind geene fchuld in dezen mcnsch.

Defchrif- Verders beriep jesus zich , op de fchriften van
ten des MosEs en de Profeeten , welke bij de Jooden als God-^

lijkc fchriften geëerbiedigd werden. Alles , wat in

deze fchriften, nopens dcnMESsias, den Leeraar en

Verlüsfer der mcnfchen , en den Koning van het Gods-

rijk , voorzegd was , werd , in alle bijzonderheden

,

in hem vervuld — „Onderzoekt de fchriften," ver-

maande hij, „ in welken gij meent, het eeuwig lee-

^ „ ven te hebben: Die zijn het, die van mij getui-

„gen!"
Zijne Eindelijk , bewees jesus zijne Godlijke zending ,

wonce-
^^ waardigheid, door zijne wonderwerken , die hij

verrichtte. Nooit had één d^r oude Profceten zoo ve-

le, noch zoo gTO,ote, wonderen, noch op die wijze,

verricht. iHij fprak : ik wil , word genezen , en de

genezing volgde ; hij bcftrafte vvjnd en zee , : en de

wind en zee was hem gehoorzaam. Hij zelve ver-

klaarde zich des aangaande : „ De Zoon kan niets van

„ zich zciven , en zonder den Vader , doen , maar al-

j, Ie;en, het geen hij den Vader ziet doen. Doch ,

j, het geen deze doet , zulks doet do Zoon dusgc-

',-,: lijks. " ; Ook waren alle zijne wonderen van eene

weldaadige^natuur,. hij ging het land door, goeddoen-

dq. Mij zijn, on4er de zoo menigvuldige wonderen

van jESL's , niet meer dan twee wonderen bekend ,

omtrent welke fommigen, doch zonder grond, hebben

wil-

len.
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willen twijfelen , of zij ook van eene weldaadige na- I

tuur waren. ^^^
Zoodanige wonderen , in het openbaar verricht, en Höofdft.

fommigen van welke gerichtelijk , door eene daarte- n^iC.ci.

gen vooringenomen overigheid , onderzocht zijnde ,
^ ' "^

'

,

proefhoudend bevonden werden, zijn de overtuigen-

de bewijzen van jesus waardigheid , en vandeGodlijk-

heid zijner leere. Het is waar , dat de ongelovige

Joockn op een wonderteken aandrongen , het welk ,'

als ik- het dus noemen zal , een volkswondcr zon

wezen, in dien zin, gelijk de wetgeving op Stmi'i

,

of eenig ander wonderwerk van moses , het welk

tot het geheelevolk betrekking had , maar, behalven^

dat deze hun eisch reeds op zich zelven onbillijk
,

en al te duidlijk gegrond was , op hunne verkeerde

denkbeelden nopens den messiüs , wees jesus hen

op het grootfte van alle wonderen, zijne opflanding

na drie dagen uit den dood , omdat een wonder,

gelijk zij begeerden , ftrijdig zou geweest zijn met de

Godlijke oogmerken , volgends welke jesus wonderen

niet moesten dienen , om het volk aanleiding te geven

,

om JESUS als een wereldlijk Koning te verheffen,

waarom ook jesus fomtijds verbood, het een of an-

der wonder , het welk hij verricht had , algemeen

ruchtbaar te maken , gelijk hij ook het volk zoo dik^

wijls ontweek , als het hem Koning wilde maken.

Eindelijk bewees jesus , dat hij een Profeet , ja Zijno

de grootfte aller Profoeten , ware , door zijne voor-» ^^"^"^^o-

zeggingen van het toekomende: Hij voorzeidc dus
*

•EÏjnen dood, met alle deszelfs bijzonderheden, door

iiet verraad van éénen zijner Apostelen , maar ook,

l\ 4 te-
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r tevens zijne opftanding op den derden d^g. Merk-:
BOEK
IV

waardig is zijne voorzegging, nopens den ondergang'

Iloofdft. van het Joodfche gemccnebest, welke ook dertig fa-

na C. G.
i^^Yi daarna gevolgd is , nicttegenllaande de Joodfche.

/
'

geestelijkheid dit juist tot één der voQrwendzelen

gebruikte, om tot zijnen dood te befluiten, dat zij,

door denzeh'en , dien ondergang door de. Romeinen

wilden, voorkomen. Doch , het geen bijzonder op-

merjiin^ Verdient, is, dat jesus, ten zelfden tijde j

jls- hij zijnen doM^.j^o^'zeide, met dezelfde verzeke-

ring tevens voorzeide , dat die geestelijke Godsdienst,

W^ken hij verkondigde-.^ niettegenfbiande alle tegen-,

kanting, onder Jood.en ;en Heidenen ^ door de geheefe

wereld. 20U uitgebreid- worden , met affchaffiug vai5b

den plegtigen TèmpdJienst onder de ; eerüen , . en v$ï>,

den bijgebvigen Afgodsdienst onder de laatften, >

V IJ F D E H O O F D S T ,U K.

. n.Cevolgen. vfln Jefus leere en verrichtingen ^7'r-

' gèduurende zijn leven,

I JL/rie of vier jaren (*) volhard-de jesus, met die

y'^ leere te verkondigen,, en door wonderwerken te be*

Iloafdft. -• : ves-

(*) De Euangeiisten hebben hunne verhalen nopciis

"O- 33- iï^svs niet onderfchéidenlijk , door de o}\a;ave van achter-

• voljs^cade Tijdsbepalingen, gekenmerkt,, ook hebben .de

j"
j!', oudile Christenen dezelve niet onderfcheiden voor de uz~

predikt

BOEK
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vestigen,' va» -w^élke wij, iit/het Voorgaande Hoofd- I'

r.oi-.K

V(tuk, de: korte Ichotzc, ilaar waarheid, en genoeg-

zaam Hoordft.

komelingfchap opgemerkt. -Do ééne en anderen verge- nr. C.G*
Tanr

noegdcn ;zich met de hoofdzaak, gelijk wij boven ^q. o^,

( Bladz. 52 ) reeds anngemerkc hebben. Van bier hec ^
verfchil over den tijd, hoe lang jesus , in het openbaar, <-HLpf

.... vier jaren
gepredikt hebbe». -Waaromtrent wij reeds, bij de kerke-

j,,^^^.^

lijke fchrijver§ dpr eerfte eeuwen, nat Christus., uiteenlo-

pende ge\'oeIens yinden. ireneus, een fchrijver van de

tweede eeuw, is in dit Huk zeer buitenfporig, volgends

hem, zal j^^süs i6^en meer jaren in zijn openbaar leeraar-

air.bt verkeerd hebBen. Dezelfde fchrijver bericht óns,

dat anderen ,' bijzonder de GHw///(\"r; , flcchts één jar.r aan de

openbare pred'iicihg van jesus tóèfchrljven, waar ïri ver-

fcheideh oude kërkleeraars,' öhder anderen CLE'iviÉNs'j'<f«

AlcxavJriê ,ra(:\. hun overeenkomen. Eu'sEBiuis en EPiPHANiri

ftellen daar voor /i*'£'ff jhafén.' otiigenès is zich z'elveh, m
dit fluk,' niét gelijk, ignatius^ eindelijk, en fommïge ah'-

deren,-1)epalen-dezen djd •op' -driejaren, of drie jnren'èn

eenige maanden. Onder de hedendaagfchen zijn fommf-

gen voör-^« jaap',' gelijk mann eh priestley ; sndèreH

vÖOT dïie <>f vléf ,--fommigen zelfs voor omtrent- vijf ^ja'i

reïi. ' Zóo' veei'is 'zeker, dat. men, uit de Euangelisten?

kan öpsiaken ., rdat 'er ten/ mihflen ; vier, zó niet vijf%'

PbascbfeesteiiAhebbep .plaats gehad:,! geduurende den laop

vjin jESüs prediking, zoodat hij, op hgii-yierdePa.iscIifeesfcj

,iiixii<Jn,Pi^C'op J^'t'. vijfde,, gekruist is geworden. Men Ie- ."

ze hier Qwer ^^f^ufjE Eiiang.^am^.A^^-^B^tl Bla<^z^,2c,i.

y9lg.\yeike meent, dat het; Paaschfeest, waar op jesus

gekruist is„ voor het vijfde na zijnen doop moet geie-

.Jtend worden.

H 5
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I zaam met je sus eigen woorden, uit de Euan^elis'
BOEK fg^^ l^ebben op^geven. Meest onthield hij zich in

Hoofdfl. Gdlileë , en de noordelijl^e deelen van het Joodlche

naC.G. land, op de Feestdagen echter begaf hij zich, door-

30-
'^,3.

g^^nds na Jerufalem^ alwaar hij, in de hoofdilad

•^ des lands , in den Tempel , zijne leere en verricli-

I.
tingen vocrtzettede.

Jesus Hoe zeer de leere van jesus algemeen alle men-
leerten-

f^hen betrof, en het heil van het menschdom, in
Kc! onder '

dejoo bet gemeen, bedoelde, echter bepaalde jesus zich,

den. geduurende zijn leven , alleenlijk tot de Jooden , aan

welke de beloften , in voorgaande tijden gefchied, in de

eerfte plaats, behoorden. Wij vinden niet meer dan

één of twee voorbeelden van wonderwerken , door

JESUS aan Heidenen verricht, bij welke hij zich ook

achterlijk hield, hoewel, gelijk de uitkomst toonde,

enkel met oogmerk.^ opdat blijken zoude, dat, de-

wijl bij Heidenen grooter geloof gevonden werd dan

bij Jooden , men het niet aan de meerder zedelijke

waardigheid der Jooden moest toefch rijven , dat de

verkondiging van het Godsrijk het eerst aan hun ge-

fchiedde. Insgelijks hebben wij gezien , dat hij, eene

enkele keer , ook aan Samaritanen zijne leere heeft

verkondigd , als tot een voorfpel van die algemeene

verkondiging zijner leere , welke, na zijnen dood,

plaats zou hebben.

Opgang Alhoewel jesus geene uitwendige vertoning had,

vsn JESUS
^veii^e ^^-^ aanzien bij de menfchen kon geven , en

Iccre on-

der de hij volftrekt geenen fteun in iet vond , het welk de

Jooden , menfchen gewoon zijn , hoog te fchatton en te be^
egs.n-

^^Qjj^gj.gj^ ^ echter kon de klaarblijklijklieid zijn-r lee-

re.
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re , de verhevene en tevens cenvouvvig overredende I

wijze, op welke hij dezelve voordroeg, benevens de ^^^

wonderen, die hij verrichtede, alles geftaatd door zijn Hoofdft.

uitmuntend karakter en zuivere deugd, niet nalaten, naC. G,

eenen grooten opgang te maken in het Joodfche land , „l^^!^^^

voomaamlijk bij zoodanige gefteldheid der omftandig-—.^—

heden, als wij, hier voor, belchreven hebben. Ve-
'^''^"'J'^^'' -" '
i!:cn de-

len werden , door zijne leerc en wonderen , oveiTeed , /clve.

om hem geloof te geven , en fteeds was hij van eenc

menigte volks verzeld , begeerig , om zijne leere te

hooren , en zijne wonderen te zien. Velen onder-

tusfchen volgden hem , uit verkeerde inzichten , om

den broode , en met vcnvachting van een aardsch

Jüodsch rijk, het welk zij onderftelden , dat hij zou

oprichten , waar toe men algemeen genegen was ,

hem de beliulpzame hand te bieden , en waarom-

trent men zijn ongenoegen toonde, wanneer hij de-

ze denkbeelden en pogingen tegenging. De Jood-

fche geestelijkheid en aanzienlijken , hoe zeer zijne

wonderwerkeji niet kunnende loochenen , noch zijne

leere wederleggen, ergerden zich nogthans aanhem i,

omdat hij aan de denkbeelden niet beantwoordde ,

welke zij van den messiüs- gevormd hadden , onir

dat hij, fchoon den Godsdienst, .zoo", als die, naar

de wet van moses , in den lempel werd uitge^

oefend, zorgvuldig waarnemende, nogthans niet al-

leen hunne uitleggingen en b^tvoegzelen , , openlijk , af-

keurde en tegenfprak, ,maar ook, omdat hij, ever het

geheel, te kennen gaf, dat hij op., eenen ei^keUijitt

wendigen eeredienst gecnen prijs (telde: Door al het

welk, hunne tijdelijke bulangen, aanzien, en gezag

in
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l in de waagfchriai word gclleld, teruijl jesus, tevens.

DOF.K

V veiTc vaii hen tevleijcn, hunne hcerSchziiclit, i^c-

Hoofdft, veinstiheid , en andere ondeugden ^ bij aile gepaste

J'^*-'-^^' gelegenheden , ontdekte en emftigvSt beftrafte , re-

^^23. den :g-eiK»eg , waju-om zi) er ïteeds o'ji - uit-waren

,

"—^«r- om hem in' zijne. woorden te iiverrtrikkeri, óf bij het

volk ziin^ gezag te benemen, en zeL's gehaat te ma-

ken-, cdoor 'zijn karakter en gedrag te lasteren, of

zijne wonderwerkaï j' als • gevolgen van zijn verdrag of

verftandhouding met eenen boozen g'eeSt, in verden-

king: te rbrengen. '
.. :

'.';,:••

Ontler- f' -Niettegehllaande jesus niet bniten de grenzen van

zoek, of j;^^f;^g^j^^^}._yjj gepïedilcfheeft","béhöeft het rwis ech-

vfitijE- ter- niet te; verwonderen , dat het gerucht 'van den.

sus,
^ vvonderdoenden leeraar,, in wien velen , als in den

zHnle-^^^
iNiESSiiis , igeloofden, zieh tevens door 'de a<ingrenzen-

ven.op- de landen, verfpreid-hebbe. Trouwens , Wi) "^fitmöë-
gp'iigge-

.^Q^ daar. van-.. dè' blijken bij de Euangelistcn f*). lü

heeft bij het bijzonder ' verhaalt men ecne merk'waai'digc ge-

de Heide-
f(,}^jg,j^j^J3-^ die hier toe -betreklijk V-^fi V'an -Velen Vooi*

vjiivan ^'^^ en ' geloofwaardig ^aangenomen 'ii^^'^-iZckér Ko-

en aan jning. van. de :ï^üd^'^Bd^s/a-^ gelegen -Qvef'chn-ÈifffH^i

^^^^^^^'mMe/opoiami'éli(i'.\?^:;i ten dien tijde levende, ab-

tïAR u.sc^ of 'geMjk^'-andei'en den naam lezen-^ agbaii vi»^

•was door eeiie z^vmre- ziekte aangetast^; v8H de won-

-Ir^ ji.:r; t:jrM;^oi: .^'Ml::- .-"'^^^a '-'^ •' deri

-^*^^Mï9Hr W^45pNN: XiL'^sV.
'' '^•' ""^ '

•

-^-'(f)'Tan" cfeze SWd Edefa, hoofdHad van het Irnd-

Ühhp'ÖlhóëtiH^th^^ gemeenlijk Orfd óf tfrfii ^hften

,

«i'die inert voof hè't oi'd'c Ërcch (^GeÉ; i-io.'\) hoilc't'.



GESCHIEDENIS. 119

ijrbare genezingen van jesus christus gehoord r

hebbende, zul deze vorst' aan den Profeet eenen brief ®^*'

van den volgenden inhoud gefchreven hebhen: - Hoofdft.

„ Abgakus, Koning van Echsfa ^ wenscht den naC.G,

„ grooten behouder jesus christus , die , in de
30^33.

„ landilreeli van Jerufakm , verlcheiien is , heil 1 " ^

„ De werken en genezingen, die gij, zonder art-

„ zenijën en kruiden, venicht hebt, zijn mij terooren

„gekomen, als ook, dat gij de zwaarfte en gevaar-

„ lijkfte krankheden kunt genezen. Daar uit oor-

„,deel ik, of dat gij God zijt, die uit den hemel

„ tot ons is nedergedaald , of Gods Zoon. Der-

„ halven, wil ik u, met dit mijn fchrijven, gebeden

„hebben, dat gij de moeite neemt, van tot mij te

„ komen, om mij van de ziekte, aan welke ik lij-

5, de, te genezen. Trouwens, ik heb ook verno-

„ men , dat de Jooden u trachten te dooden. Ik

„ heb eene kleine maar deftige. Had, die ons beiden

„ genoeg kan zijn, om aldaar in vrede en rust te

„ leven.
'*

Hier op zou de Zaligmaker fchriftelijk geantwoord

hebben, als volgt:

„ Zalig zijt gij, abgarus, dat gij, zonder mij

„ gezien te hebben , in mij gelooft: want, van mg

„ is gefchreven, dat de genen, die mij gezien heb-

„ ben , in mij niet geloven , opdat de genen , die mij

„ niet gezien hebben , in mij geloven , en leven.

„ Wat aangaat uw verzoek, om tot u te komen :

y, Ik moet noodzaaklijk alles, waartoe ik gezonden

jj- ben, hier volbrengen , en na de vervulling daar

„ van, v/eder opgenomen worden tot hem, die mij

,, ge-
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I „ gezonden heeft. Nadat ik zal opgenomen zijn,

"óEK
^^ 2al ik iemand mijner leerlingen tot u zenden , om

Hoofdft. >•> u^v^ 2'^^ ^^ genezen , en u en den uwen het Ie-»

naC. G.
j^ ven te fchenken."

•'^^J' EusEBius , die deze gebeiirenis het eerst ver-

. .,.,, . haalt (*), verzekert ons, dat hij deze brieven in het

Grieksch vertaald heeft uit het oorfpronglijk Sijrisch ,

zoo als hij ze gevonden had in de Jrchiven der ftad

Edesfa zelve , in welke de gebeurenis geplaatst werd

in het jaar 340 der Edesfeenfche Tijdrekening , die de-

zelfde is met de Jaartelling der Seleuciden , welk jaar

overëenftemt met het XVde jaar der regermg van Kei-

zer TiBERius , in het welk jesus zijne openbare

prediking begon te aanvaarden. Vervolgends voegt

EUSEBIUS , uit dezelfde Archiven , hier een omftandig

verhaal bij , hoe , na jesus hemelvaart , de Apostel ju-

das, die ook thomas heette, door eene Godlijke

aandrift, thaddeus , éénen der LXX leerlingen van

JESUS, na Edesfa gezonden hebbe, om in die flad

het Euangelie te prediken, welke bij zekeren tobiüs

Tobiaszoon zijn' intrek genomen hebbende, vele won-

derwerken in die ftad verrichtede. Dit aan den Ko-

ning bericht zijnde, ontbood deze den lecriiar, van

wien hij verftond, dat dezelve thans gekomen was,

om de belofte van jesus te vervullen , tenvijl de

Koning aan thaddeus verzd^erde, dat hij zoo op-

recht in jesus geloofde, dat hij den Jooden, die hem

gekruist hadden , den oorlog deswegens zou hebben

aangedaan , indien hij de Romeinen niet ontzien had.

Hier

(*) Hist^ Eccles. I. 13.
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Hier op genas thaddeus den Koning, door opleg- i

ging der handen , van zijne kwaal, deed nog vele boek

wonderwerken , en predikte het Euangelie met een ge- Hoofdft.

lukkig gevolg. uaC.G.

Naderhand is dit verhaal met nog meer bijzonder- ,q!^J-

heden vermeerderd. Dus fchrijft evagrius ( *
)

,

.

tvvee eeuwen na eusebius , dat jesus , te gelijk

met zijnen brief, ook zijne afbeelding , en wel , niet

door eenig mensch, maar door Godlijk vermogen,

ontworpen, aan abgarus gezonden zal hebben , van

welke afbeelding, de overlevering verder meldt, dat

zij eenigen tijd i.aarna te Konjïantinopolen , en ein-

delijk naa Italië gekomen is , alwaar Rome en Genua

elkander het bezit dezer beeldenis betwisten.

Prokopius, anders een geloofwaardig fchrijver,

maakt ( f ) van dezelfde gefchiedenis insgelijks ge-

wag, en zegt, dat de ingezetenen van Edssfa hun-

ne ftad voor onwinbaar hielden , uit hoofde eener

belofte, welke bij die gelegenheid van jesus zou ge-

fchied zijn.

Wat moeten wij van deze geheele gefchiedenis De on-

denken ? Roomfche fchriivers , zelfs een valois ,
^chtheid

' dezer
een TILLEMONT , en anderen , welke gewoon zijn de brievea

oude Kerkfchrijvers zeer hoog te achten , niet alleen , ^ange-

maar ook Proteftanten , cave,grabe tnz. houden de-

zelve voor waar. Ondertusfchen hebben wij alle re-

den, om het verhaal voor een verdichtzel te verkla-

ren ; waaromtrent niemand zwarigheid zal maken met

ons

(*) Hist. Eed. IV. 27.

(t) De Bello Pers. II. 12.
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f ons in te ftemmen , voor zoo veel het bijvoegzel van

BOEK jEsus afbeelding, en van de onwiubaarheid der ftad

Iloofdfl:.
Edesfa ^ betreft, maar zelfs kan het verhaal van

naC.G. EUSEBius den toets niet doorflaan. De EuangelivS-

J^^L *^en, en de Handelingen der Apostelen, zwijgen niet

.> . , - alleen van deze zoo merkwaardige gebeurenis, maar

ook maakt geen éénChristenfchrijver vóór eusebiüs,

geduurende drie eeuwen , daar van het minftc gewag.

Dü brieven zoo van abgarus als van ciiristus

hebben inwendige kenmerken van verdichting. Hoe

,

zouden de Christenen, mdien jesus waarlijk dezen

brief gefchreven had, dcnzelven niet, van eerden af,

als een Godlijk gefchtift erkend en gelezen hebben?

En , letten wij op den inhoud dezer brieven ; die van

den Koning bevat eene ongerijmdheid en onbeftaan-

baarheid, welke men in den vorst niet onderReHen kan.

Hij befluit, uit de wonderen van jesus, voorbarig

genoeg, dat dcz^ God^ of Gods Zoon is, dit volgt

toch niet , de Profeeten. hebben toch immers wonder-

werken verricht : Vervolgends wil de Koning met de-

zen 'God^ of Gods Zoon , zijne ibid of rijk deèlen

,

als zijnde voor hun beiden tot een gerust leven ge-

noegzaam. Hoe ftrookt dit? Het antwoord van je-

sus is duidelijk faamgefteld , uit fommige fpreuken

van den Bijbel, en zelfs uit zulken, die jesus eerst

na zijne opftanding uit . de doodcn gefproken heeft.

En, waarom Helt jesus, in dien brief, 'sKonings

genezing uit tot na zijnen dood ? "Was dit zijne ge-

woonte, dat hij de genen uitftelde en wachten liet,

welken hij hulp wilde bewijzen? Ook geeft jesus

aan den vorst geen onderwijs , nopens zijne twijfe-

ling,
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liiig, of hij jESus als God, of Gods Zoon, moest I

erkennen enz. De tijdsbepaling der gefchiedenis toont ^^^^

ook derzelvcr onwaarheid aan , dewijl , gelijk wij zei- Hoofdft.

den , het iaar, waar in dezelve gebeurd zou zijn ,
n^iC-G.

'

Tttsr

het jaar is, waar in jesus eerst begon te prediken. 30-33,

Eindelijk , de bijzonderheden van het verhaal bij '

EusEBius ftrijden zoodanig met den inhoud dezer

brieven, dat de ééne de anderen omverltooten. Vol*

gends dit verhaal toch, komt thaddeus te Edesfa ^

doet daar wonderen, welke aan den Koning bericht

worden , en dus komt hij , langs cenen omweg , bij den

vorst, daar men , volgends den brief van jesus, zou

verwacht hi^bben , dat hij regelrecht aan den Koning

zou gezonden zijn geworden. Verders , wij kennen

geenen Apostel judas , die ook thomas genoemd

zou zijn , terwijl integendeel de Apostel judas thad-

deus wordt bijgenaamd. Alle deze redenen moe-

ten ons overtuigen , dat Aq.zq geheele gefchiedenis

ongegrond, en een bloot verdichtzel is.

Maar , wat zal men dan maken van de geloof-

waardigheid en goede trouw van eusebius , die

deze brieven en het geheele verhaal getuigt , gevonden

te hebben , in de Archiven van Edesfa , in het oor-

fpronglljk Syrisch^ waar uit hij beiden vertaald me-

dedeelt? Op deze vraag antvvoorde ik, dat men de

goede trouw van eusebius niet behoeft te verden-

ken, maar van ligtgelovigheid kunnen v\^lj hem , in

dit geval, niet vrijplijten. Men bclioeft niet te twij-

felen , dat men aan dezen gefchicdfchrijver , welke

van Keizer koxstantyn verlof had, om alle ftaats-»

en andere openbare papieren , tot het cplleilen zijner

I Kerk-
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I Kerkgefcliiedenis , te mogen gebruiken, deze brieven

BOKK
gj-j (ijf verhaal zal hebben ter hand gefteld , als te

lloofdft. vinden in de Archiven van Edesfa, Maar, deze

naC.G. (lukken zelve waren verdicht, vvaarfchiinlijk , om de

^o-'"^.
g*^iTieentc te Edesfa een grooter aanzien te geven, en

. het ontbrak eusebics alleenlijk aan een oordeel des

ondericlieids , om deze verdichting te ontdekken. \NÏ)

vinden meer voorbeelden van dergeiijke ligtgelovigheid

bij de oude Kcrkfchrijvers , dus liet zich justinus de

Martelaar vertellen , dat zekere oude overblijfzels van

gebouwen de cellen of kamertjens waren , in welke

de LXX overzetters het Oude Testam.ent in het

Grieksch vertaald hadden , en nu fchreef de goede

Kerkvader, ter goeder trouwe , dat hij de kamertjen.s

gezien had , welke voor de LXX overzetters hadden

gediend (*). Ja , eusebius zelve heeft ons nog

een foortgelljk voorbeeld in zich zeiven gegeven ,

wanneer hij ons verhaalt ( f ) - dat hij in de ftad

Pancas, of Caefarea Filippi het Standbeeld gezien

heb-

( * } Men behoeft , om deze ligtgelovigheid , op deze oude

Kerkelijke Schrijvers, niet te lang neder te zien, het heugt

mij , in de Conimentarii de rebus Cardinalis quirim , wel-

ke, in deze eeuw, door ons land gereisd \\<icïi, pag. ^2,

Ed. Brix. of piig. 6!) cdit. Lips. gelezen te hebben , hoe deze

prelaat ter goeder trouw verhaalt , dat het beeld van eras-

mus te Rotterdam^ als de klok flaat, een blad omkeert van

het boek, het welk het in de hand houdt. Wij u'cten, in

welken zin, men aan de kinderen \ertelt, dat dit beeld een

blad omkeert , wanneer het de klok hoort flaan.

Cf) Hi<t. Ëccki. VII. i8.
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hebbe, het welk de vrouw, door je sus van eenen I

twaalfjarigen vloed genezen (*), welke uit deze Had ^^^

geboortig zal geweest zijn , van metaal had laten op- Hoofdft.

richten , ter gedachtenis van deze weldadige gene- "^ C. G.

zing, verbeeldende jesus zclven, die aan eene voor 30-33,

hem nederknielende en met gevouwen handen den

zoom van zijn kleed aanrakende, vtouw de hand

toereikt. Maar, wie zal zich laten overreden , dat

eene arme Joodfche vrouw, welki alle hare bezit-

tingen aan de geneesheeren hefteed had , tot hare ge-

nezing, gelijk MARKUS uitdruklijk meldt , een me-

talen Standbeeld zal hebben laten oprichten , daar

nogthans de Jooden, in 't gemeen, omtrent beelden

ongunflig dachten? Zelfs fpreekt eusebius , niet-

tegenflaande hij zegt , dit beeld gezien te hebben,

zeer twijfelachtig van het oogmerk van deszclfs op-

richting , fchoon hij, te gelijk, fchrijft , dat de

nieuwbekeerden uit de Heidenen al vroeg de gewoon-

te hadden, om de beelden van jesus, en de voor-

naamlle Apostelen, petrus en paulus, ter gedach-

tenis te hebben , gelijk men gewoon was , 'de beel-

denisfen van groote mannen en weldoeners te bewa-

ren. Hoe het zij , het is zeer waarfchijnlijk , dat

het beeld , het welk eusebius gezien heeft , het

beeld was van den eenen of anderen Heidenfchen

Wijsgeer, bij voorbeeld, van apollonius, of van

eenen of anderen Keizer, bij voorbeeld, titus ves-

PASiANus, en BEREN1CE, dochtcr vau Koning AGRiP-

PA,

(*) MaTTII. IX. 20-22. MARK. V. 25 34. L'JK. VlU.

43 - 48.

I 2
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I PA, dewijl men, in de overlevering, aan de geniel-

Bo^K
jj^ vTüuvv ook dezen niiam berenice geeft, of lie-

Hoofdfl. ver, dat de ftad Pancds in de gedaante eener vrouw
naC.G. wordt afgebeeld, aan de voeten van den Keizer ha-

Tp?t

20-03. DRIANUS , van wien deze ftad eenige weldaad zal

ontvangen hebben -^ gelijk reausobre het eerfte , en

iiASAEus, met vele waarfchijnlijkheid , het laatllc ge-

gist heeft. (*)

Het wan- Na dit alles befluiten wij : jesus heeft , bij zijn

re oog-
jg^i^j^ 2ich met zijn leere en prediking bij de Too-

merl; vnn ' •' r a .^ j

JESUS lee- den bepaald, zijne Apostelen en Leerlingen zouden
re en ver- ^gge zijne leere, na zijnen dood, aan de Heidenen

gj.^^ mededeelen. Deze aanmerking leidt oris, om nog,

met één woord , van het oogmerk van jesus leere

en verrichtingen te fprcken. jesus leere was , in ,

den grond, ten opzichte der Joodfchs Kerk, gcene

nieuwe leere , zij behelsde de volmal-iing en ver\'ul-

ling van alles , wat van ouds in de leere , plcgtigheden ,

en voorzeggingen dier Kerk vervat was. Hij was tocli niet

gekomen, om de wet te niet te doen, maar te ver-

vullen. Deze leere was alleen in zoo verre nieuw,

dat zij de oude waarheden in kracht daarftelde, dui-

delijk , klaar en algemeen toepaslijk op het mensch-

dom , zonder onderfcheid van volken , maakte , de voor-

zeggingen vervulde , met één woord, den Godsdienst,

in deszilfs hemelfclien en geestelijken aart openbaarde.

JESUS heeft zich ook, zoo lang hij leefde, niet van de

Jood-

() Men zie ineer vnn dit Stnndbceld in mijne Aard-

rijksk. des Bijbels IV Deel Bladz. 439. en venewa ///i/,

Eccles, Tom. IV. png. 75.
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Joodfche Kerk afgezonderd , geene bijzondere maatfchap-

pij of genootfcliap van aanhangers gevormd, veel min

dezelve naar de wijze van wereldlijke genootfchap- Hoofd fV,

pen of maatfchappijën ingericht , of aan eenig opper- '^^- ^* ^*

hoofd onderworpen. Zijn doel was openlijk, waar- 30-33,

hcid en verlic'nting onder de menfchen te verfpiei- —
den , en allen tot Godzaligheid en deugd te bren-

gen en te verëenigen. Tot dit verheven doel , en

niet tot het vormen van een menschlijk uitwendig

genootfchap , flrekten ook de plegtigheden van Doop

en Avondmaal, door hem ingefteld. Ondertusfchen

had dit alles, uit den eigen aart, eene ftrekldng, in-

dien de Joodcn dit heil , het welk hun gepredikt

werd, niet hadden miskend, en indien de Heidenen

het geloof in jesus omhelsden , dat het geen in

den Joodfchen Godsdienst de afzondering der vol-

kon begunftigde , en het geen in denzciven enkel uitwen-

dig of voorbeeldig was , van zelve een einde moest nemen

,

en dat het Bijgeloof en Veelgodendom der Heiden-

fche volken , als onbefi:aanbaar met het licht der

waarheid, tot niet moest vervallen. Doch, dit al-«

les zou zich met den tijd , en door den vomtgang

van zijne leere , als van zelve ontwikkelen ; het Gees-

telijk Godsrijk, hetwelk jesus grondvestede , zou

in zijn geestelijk en hemelsch wezen altijd blijven,

en van tijd tot tijd , meer algemeen uitgebreid worden.

I3
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ZESDE HOOFDSTUK.

JlPus dood , Opfianding en Hemelvaart,

I Jesus , aan zijne beflemniing , voor zoo ver de

BOKK vcrlichtinfT van het menschdom betrof, volgends het

Hoofdrt. Godlijk ontwerp , voldaan hebbende , moest nu , zicli

na C. G. zelven voor het menschdom ook opofferen , den dood
Triur 'i'x

/ •^' ondergaan , op den derden dag in het leven herrij-

Over- zen , en tot zijnen Hemelfchen Vader wederkeeron

,

gang tot
^\i,y^ ^ gelijk hij zelve te voren te kennen gegeven

,

ha;ilvan en zelfs aan de Jooden, van eerften af, tot een te-

jF.sus ken en bewijs van zijnen Godlijken oorlprong, ge-

Oplbn- ^^^"-^ ^^^^* -^'^ ^^'-^ vcrJiaal van deze gebciirenisfen

,

dingen znllen wij weder den zelfden weg der Voorzienig-
Hcmel-

-j^^j^ kunnen opmerken , volgends welken het Gods-

rijk niet bedaat in mcnsclilijl^en luister, maar in he-

melfche kracht en heerlijkheid.

Kort voor het Paaschfeest, invallende in het 33fl:>:

jaar der gewone jaartelling , welke de Christenen

volgen, had jesus zijnen vriend lazarus, icBetha-

fii'ë, uit de dood opgewekt. Onmidlijk na dit door-

luchtig wonderwerk , het welk niet in twijfel kon

getroklvcn worden , deed hij cene foort van pleg-

tige intrede in jrerttfa/em, onder de toejuiching der

menigte, als de groote Profeet, of imessjüs , op

ecnc wijze , welke hem volkomen vocgdic , en zijns

waardig was. Bij deze gelegenheid zuiverde hij an-

dermaal , met het gezag van eenen Gods -Profeet,

den
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den , reeds bij het begin van ziine openbare vervich.- t

tingen, door hem gezuiverden, maar terfliond weder ^'?^'^

ontheiligden Tempel , en bedoot dus zijne ambtswaar- Hoofdn-,

neming, op dezelfde wijze, als hij die aanvaard had. "?C.G.

De Joodiche Raad en geestelijkheid , de zaak ecne f"
'^ _'

zoo ernffige wending ziende nemen, (lelde thans, ji-sus ge-

op voorllcl van den lioogenpriester kajafas , dat
^'^"ê^"»

het beter ware , dat één mensch voor het volk ftierf

,

dan dat het gantfche volk verloren ging, vast, om , zoo-

dra het Paaschfeest , waar op men , wegens den toe\-loed

der vTeemdelingen , voor oproer beducht was, voorbij

zou wezen, je sus te vangen en ter dood te bren-

gen. Maar jesus bereidde zich, intusfchen , tot ecnca

vrijwilligen dood , met de verhevenüe bedaardheid

van geest, en de liefdcrijkfte zorgvmldigheid voor zij-

ne leerlingen en VTiendcn. Hij waarfchuwde dezen,

dat zijn dood, op dit zelfde aandaande Paaschfeest,

zou gebeuren , hij wees hun den verrader aan , die

hem zou overleveren, en onderhield hen , met leer-

zame en bemoedigende redenen , die van zijne te-

derfte liefde jegens hen getuigden, Alles, wat jesus

voorzegd had, gebeurde ook. judas iskariöth,

één zijner leerlingen , door gierigheid gedreven , en

door eene beftraffing, welke hij, dezer dagen, van

JE sus ontvangen had, tot wraak opgefpoord , zich

bij den Joodfchen Raad vervoegd hebbende, kwam
met hun overeen, om, voor eene fomme gelds, zij"

nen meester, zonder opfchudding onder het volk te

veroorzaken , in hunne handen te leveren ; vcrzcld

van eenen troep gerechtsdienaars , onder welken zich

ook verfcheiden Joodfche geestelijken mengden , ge-»

I 4 l^iü'
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I leidde hij die naar eene plaats , buiten Jerufalcm

,

^'yf
^"^'^^ jESus zich des nachts onthield , en waar hij

Hoofdff. thans den bangflen zielcftrijd, onder het gevoel van

nn C. G. ]-,(,{ geduchte van zijn lijden en flcrvcn voor de nicn-

,

'

fchen, met een Iierhaald ernllig doch te gelijk on-

derwerpelijk gel?cd tot zijnen \''ader, naauwlijks had

donrgcllaan. Een kusch was het teken , door den

verrader gegeven , waar op de bende toeCchoot , en

jESus gevangen nam, doch niet, dan na dat deze

blijken gegeven had, dat hij zich vrijwillig overgaf,

dev.'ijl hij, in het eerst, door een enkel woord, de

bende zoo vertzaagde, dat zij terug deinsde, en in

verwarring ter aarde lloitte, en vervolgends den on-

tijdigen ijver van petrus, die het zwaard trok , om

zijn' meester te befchermen , bell:raite , en de wonde

,

door hem aan eenen dienstknecht van den Iloogen-

pricstcr toegebracht, wonderdadig heelde, tevens voor

zijnj vrienden , de Ajwstelen, een vrij geleide be-

zorgende, die hem ook allen verlieten, behalven pe-

trus, welke hem van v^erre volgde.

Voorden De Joodfche Raad, bevond zich, den uitflag al-

Jood- vvachtende , in het paleis van den Hoogenpriester , al-

Raad te waar jesus terftond in verhoor genomen wtrd, waar

recht ge- in hij , van alle menfchen verlaten, en zelfs door
field.

-^ ' '

petrus verloochend , wclke verloochening hij ook te

voren voorzegd had, zich zoo waardiglijk en ftand-

vastig gedroeg, dat de Raad, te vergeefs, alle po-

gingen infpande, (nn eenige fchijnbare befchuldiging

tegen hem op te fporen, tot dat men zijne rond-

borltige belijdenis, welke hij, op de bezwering van

den Hoogenpriester, voor den Raad aflegde, dat hij

4e



G E vS C II I E D E N I S. 131

dcMESSiiis, de Zoon vanden levenden God, was, I

als ccne ( iodshstering uitleggende , hem , op dien ^^-^

grond, ter dood veroordeelde. Hoofdfl.

In den vroegen morgen (lond kwam de Raad we- naC.G.

der bij één , om het gevelde vonnis te bekrachtigen ,
J^'^^^'

en vervolgends jesus aan den Romeinfchcn landvoogd En ter

o\-er te leveren , opdat die hetzelve bevestigen en
»^°^^^^J^-

ten iiit\'oer zou doen ftellen , dewijl de Joodcn

het recht van leven en dood verloren hadden , zc-

dert hun land eene Provincie van het Romeinfclic

Rijk gew'orden was. \^oor dezen Raad verfchecn

de verrader judas , vol wanhopend berouw verkla-

rende , dat hij onfchuldig bloed verraden had , en

den loon van zijn verraad voor hunne voeten wc.-pcr.-

de, waar na hij zich zelven het leven ging benemen.

PoNTius PiLATUs was thaus , van wegen den jrsus

Keizer TiBERius , landvoogd van jFtide'é, een man, «-'oorpi-

van wien de geleerde Jood filo van ^lexandri'é hÈrodes

fchrijft: „Zijne gantfche bediening was een geduu- onfchul-

„ rig toneel van het recht te verkopen, van roof,
i'-'j^^^d''"

„ geweldenarij , en alle godloze Hukken ; van het pij- dochech-

„ nigen , en ombrengen van onfchuldigcn , zonder ^^^ ^^"^

„ hen te recht te ftellen , of te vonnisten , en van'ove'-'^e-

„ allerleië woeste wreedheid
!

" En evenwel ziet meil geven en

dezen man van zoodanig karakter in de uiterfte ver-

Icgenheid, hoe met jesus te handelen. Hij is, niet-

tcgcnftaande de hevige beichuldigingcn van den Jood-

iche Raad, dra volkomen overtuigd van de zuivere

oiifchuld van jesus , en bcfchouwt , in dezen be-

fclmldigden, in deszeifs achtbaar zwijgen, zoo wel

alö in zijn gepast en deftig Ipreken , ja in zijn ge-

I 5 hee-



132 K E R K E L IJ K E

I heelc voorkomen, zoo veel vvaardigheids , dat hü nl-

^^^ Ic pogingen in het weit Helde, om jesus te behou-

Iloordil. tien, na vruchteloos beproefd te hebben , zich vaii

nr C. G. dit netelig rechtsgeding te ontilaan , door ulsus , als

,

" '
"^

een Galileër, na den Viervorst i-ierodes te verzen-

den , welke zich , thans , bij gelegenheid vau het

Feest , in j^erufa/em bevond. Vrees voor oproer,

en dat men hem bij den Keizer zou beklagen
, pers-

te hem , na eene openlijke betuiging van in dezen ge-

dwongen te handelen , de bevestiging van het door de

Jouden geflreken doodvonnis ovei* jesus af, het welk

terftond voltrokken werd. jEsus^wcrd gekruist, en onder-

ging de doodftraffe , die bij de Romeinen de fchandelijkfte

was, m.aar hij had dit zelve, reeds lang te voren, voorzegd,

jKsi's Jesus leed deze pLTaffe, en onderging den dood,

op die wijze, w^lke gefchiktWas, om de opmerk-

zaamheid van allen op te wekken. Aan den écnen

kant gevoelde hij , daar hij voor het raenschdom

flierf, alle de bitterheden des doods, gelijk uit zij-

ne hartbrekende klagt blijken kon: „ JMijn God!

„ Mijn God ! waai-öm hebt gij mij verlaten ? " Maar

aan den anderen kant was hij , in zijn lijden en ilcr-

, ven, dezelfde deugdzame, verheven , Godlijke per-

foon, die hij zich, bij zijn leven, betoond had. IJij

bad voor zijne beulen , hij beloofde aan éénen der

misdadigers , die met hem gekruist waren , nog dien

dag, het genot van zaligheid in zijn Koningrijk, hij

bewTcs zijne liefderijke zorge omtrwit zijne moeder,

vi^clke hij aan zijnen vriend joMnnes aanbeval , en

nu alles volbracht hebbende, beval hij, met vertrou-

f wen , zijnen geest aan zijnen hemclfchen Va'Jer.



Op ê.'Cii tierden cIeiö" na zipneii dooti „„verliet JE

weder le\'"ciide,lnet ffrajF, tcr^'j^i]! de aarde Ibeefde

Blacb

SUS,

-133'
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De gantfche Natuur fclieen met den dood van je- I

sus bewogen. Ecnc geweldige aardbeving, voorge- ^^'^

gaan door eenc fchrikbarende duisternis (*} , deed ber- 1 loofdft.

gen en rotzen fplijten , en uit de graven, in dezelven "ïiC.G.

uitgehouwen, gingen, na jesus opftanding, eenige
_;[_ ^

verftorvcn Heiligen , levend uit , welke aan velen te Wonde-

yerufakm verfcheenen zijn. Ook Icheurde het voor- ^^^^ ' ^'^

hangzel , het welk, in den Tempel , het heilige van het > en

,

allerheiligfte afzonderde. Geen wonder, dat alle aan- voorge-

Ichouwers verbaasd ftonden, en de Heidenfche hoofdman

uitriep : „\\^aariiik ! deze man was een Zoon van God !

"

Op dcnzclfden dag, werd jesus , door de zorg Begrave-

van xiKODEMUS en josEF van Ariniatheij ^ nog voor •'''^^""

1ESUS.

den avond , met welken de Sabbath een aanvang

nam, onder uitdrukiijke toelating van pilatus, be-

graven , terwijl de Joódfche overigheid van denzeli-

den ffcadhouder eene wacht foldaten verkreeg , die

zij bij het graf, \\t1!:s mond met een' grooten fteen

gefloten was, plaatften, en den Heen bovendien ver-

zegelden, ten einde, gdijk zij voorwendden, voor te

komen, dewijl jesus voorzegd had, dat hij na drie

dagen zou verrijzen , dat zijne aanhangers het lifiv

wegnemen en verbergen , en dan voorgeven zou-

den , dat hij waarlijk weder levend geworden was.

Deze voorzorg was ijdel. Op den derden dag na jesus op-

zijnen dood , des zondags, verliet jesus, weder Je- '^'"'"''''^a'

vende , het graf , terwijl de aarde beefde , en een

En-

(* ) Ik lüng hier nie.t voorbiignaii, ann te tekenen, dat

Ei'SEBiL'S , en nndere fchrijver?, een bericht pnnhnlen vm
FLEGON den Tralliaan, een vrijgelaten flnaf van Keizer
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l Engel , nedergedaald uit den Hemel , den (leen van het

^vr'^
graf wegwentelde, op wiens verfchijning de Roracin-

Honfdfl. ^che wacht van het graf vluchtte , en aan de Jood^

raC.G. fche overigheid bericht bracht, wat 'er was voor-
Taars"?. „

,

gevallen.

Ku iie- Ecnige vrouwen, -vriendinnen van je sus, wilden
inclvaart.

}-^eJ-^|^ na zijne dood, de laatfte eere bewijzen , en waren,

in den vroegen morgen, zonder dat zij iet van eene

Ronteinfche wacht wisten , na het graf gegaan , om

zijn lijk te balfemen. Bij het graf gekomen , vonden

zij hetzelve open en ledig, maar zagen vervolgends

Engelen, welke haar van de opftanding van jesus ken-

nis gaven; vervolgends veifcheen de verrezen jesus

eerst aan mariS riagdalena, toen aan de andere

vrouwen, en daarna, nog dien zelfden dag, eerst

aan dezen en genen van zijne leerlingen afzonderlijk,

en ten laatften aan allen des avonds, thoimas uit-

gezonderd. Opmerklijk is het, dat deze leerlingen

van JESUS zoo ongelovig waren , niettegenflaande

JESUS voorheen doodcn voor hunne oogen opge-

wekt , en hun zijne opllanding zoo dikwijls be-

loofd had, dat zij niet eer zich verzekerd hielden,

van zijne opllanding, voor dat zij hem zeiven gezien,

betast , met hem gefproken , en gegeten hadden , zoo-

dat wii te min reden hebben, om hun getuigenis te

ver-

HADRiJiAN, in de Ilde eeuw, doch wiens werk verlorei!

is gcrnakt: „dat onder Keizer tiberius , ten tijde der

,, ^'oHe maan, eene volkomene zonnezwijm zij voorj^e

„ vallen" enz. Men zie hier over schutte Heil. Jo'arh_

\ Deel Bladz. 250 volgg.
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verdenken* Geduurende veertig dagen vertoonde zich I

jESüS aan hun , eenmaal zelfs aan meer dan vijfhon- ^^J^

derd van zijne viienden te gelijk , hun nader de ge- Hoofdfl.

heimen van het Godsrijk'^ verklarende , en hun den n?C.G.

Godlijken Geest belovende , die hen in ftaat zou ftel-
•'^^^^^'

len, om dat rijk, op den grondflag, door hem ge-

legd , verder in de wereld te verbreiden. Waarna hij

,

van den Olijfberg, buiten Jerufakm^ voor het oog

zijner leerlingen , hen gezegend hebbende , na den he-

mel, tot zijnen Vader, wede. keerde.

Wij maken , omtrent den dood van jesus , en Befluit

deszelfs gevolgen , dezelfde aanmerking , welke wij ^^^
-J^^^-''

^ , . , i;eichie-

reeds Bladz. 61. omtrent zijne gefchiedenis , m het jenls.

gemeen gemaakt hebben : Bij zijne diepfte vernede-

ring , openbaren zich voor het geloof de blijken van

zijne Godlijkheid , terwijl , zelfs bij zijne verheerlij-

king, door zijne opflanding en hemelvaart, van de-

zelve voUbekt niet meer , openlijk en algemeen , verno-

men werd, dan genoegzaam was, om het ongeloof

onverantwoordelijk te (lellen; ten einde de hemelfche

en geestelijke natuur van zijnen Godsdienst , in

deszelfs zuiverheid, bewaard zoude blijven. Uit de-

ze aanmerking moet men de bedenldng beöordeelen,

welke , als eene tegenwerping tegen de waarheid van

jESUS opflanding, wordt ingebracht, dat jesus zich,

na zijne opflanding, alleen aan zijne vrienden, maar

niet aan de gooden ^ of aan pilatus , vertoond heeft,'

en dat hij alleen voor de oogen zijner vrienden ten

hemel is gevaren. Trouwens , indien jesus zijne

heerlijkheid en zegepraal luisterrijk , voor het oog v^an

al het volk , had geopenbaard , zulks zou niet over-

een»
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ï ëciikomfliig geweest zijn met de inzichten der God-
^o"^ heid , welke zich , in het geheele beloop zijner ge-

Hoofdfi:. fchiedenis , openbaren. Om dezelfde reden , waarom
naC.G. HERODES van de geboorte van jesus bericht ont-

/' '^'•^' ving, door de komst der Oostcrfche B'Iagi ^ en niet

anders, om die zelfde reden ontvingen de Joodfche

overheden enkel kennis van jesus opilanding, door de

Romeinfche waclit. Het geloof echter ontving , in

het dén en ander geval, hemelfche en ontwijfelbare

verzekeringen , terwijl aan het ongeloof alle verönt-

fchuldiging ontnomen was; daar herodes, door zij-

ne wreedheid jegens de kinderen te Bethlehcm , en

thans de 'Joodfche Raad , door het omkopen der

wacht , om eene onbegaanbare onv\^aarheid te ver-

fpreiden, dat jesus leerlingen zijn lijk hadden ge-

flolen , ten duidelijkden hebben geopenbaard , dat

hun ongeloof voor geene overtuiging vatbaar was.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Geloofwaardigheid van Jcfus Gefchledenls,

I W ij hebben de Gefchiedenis van jesus voorge-

^"^^ dragen , zoo als dezelve gevonden wordt , in de vier

Iloordfr. Euangelien ^ van mattiieus, markus, lukas ,

naC. G.
£j^ ToüNNES. AVij zullen van dczelven , op zijne

plaats, breedcr fpreken. Hier merken wij alleen aan

,

J)cwaarc d'at deze fchriften alle kenmerken van echtheid en
bronnen

gdQofwaardigheid in zich bevatten., v/clke eene ge-

zon-
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zonde oordeelkunde in eenig boek of gefchrift met I

recht eifchcii kun. Zij zijn , van de eerfie eeuw van ^°^^

het Christendom af, ecnp;ii'ig erkend voor de fchrif- Hoofdft.

ten van die fchrijvers , wier naam zij voeren; men n^C.G.

heeft ze , in de eerlle eeuw reeds , ten gebruike der ^

Christenen, bij welke het Grieksch niet gemeenzaam vanjEsus

was , vertaald in het Sijrisch , in de Oosterfche , en ^'^''t'^'^T^
, .

ueniszija

in het Latijn, in de Westerlche landen. In fchrif- ae vier

ten, verders, die men, van eerflen af, als Godlijk, -^.^^"S®-

befchouwde, en als den grond van den Godsdienst

aanmerkte, kan men niet anders verwachten, of men

zal alle zorg\Tjldigheid hebben gebruikt, om dezel-

ve zuiver te bezitten. Ook heeft men geene bewij-

zen kunnen bijbrengen van eenige fchijnbare verval-

fching , welke deze vier Gefchiedfch rijvers zouden

ondergaan hebben. Alles, wat zij fchrijven, flemt

in , met hunnen leeftijd , en met de omfiandigheden

,

onder welke zij gefchreven hebben.

De echtheid dezer Gefchiedverhalen erkend zijnde , Deze

kan men aan de geloofwaardigheid der fchrijvers niet i*ff>ri"<?i
^

n zijn echt
twijfelen , allen geven zij de duidelijklte bewijzen , en gc-

dat zij noch bedriegers noch dweepers waren , hun- loofwanr-

ne wijze van verhalen is eenvouwig, zij melden hun-

ne eigene misllagen ongeveinsd en oprecht; zij ko-

men in het hoofdzaakelijke zoo overeen , dat 'er gee-

ne tegenflrijdigheid tusfchen hen plaats heeft , en

verfchillen echter genoeg in bijzaken , om te doen

opmerken , dat zij niet met malkanderen hebben faam-

gefpannea.

De verhalen dezer vier fchrijvers, twee van wel-

ken, als Apostelen,jEsus geftadig verzeld hebben,

tei*
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I

BOEK
VII

Hool'dll.

naC.G.
Janr33.

Oorza-

ken,

waarom
wij bij de

geiijktij-

tige

fchrij

vers zoo
weinig

vanjEsus

verrich-

tin.;;en le-

zen.

Schoon
zij de

hoofd-

zank be-

vestigen.

terwijl de twee anderen met zijne Apostelen eene

lange en gemeenzame verkering gehad hebben , en

derzclver reisgenoten geweest zijn , worden in alle

de overige boeken des Nieuwen Testaments, duide-

lijk, onderiield, en even daar door bekrachtigd.

Schoon wij , uit lukas weten, dat reeds vroeg,

het welk men ook , volgends den aart der zaken,

kon verwachten , velen , het geen zij van de verrich-

tingen van JEsus wisten , of gehoord hadden , in

gefchrift hebben gefield, echter hebben wij, bchal-

ven de vier bekende Euangelicfchrijvers , niets ove-

rig, het welk wij voor echt erkennen kunnen. Ook

vinden wij, bij andere, dan Christen -tchrijvers, van

dien tijd. Hechts zeer weinig van jesus aangetekend,

waar over wij ons niet behoeven te verwonderen,-

dewijl de fchrijvers van dien tijd geen acht op de

Christenen geflagen hebben , die zij nog onder de

Jooden begrepen, en naderhand, toen het Christen-

dom meer opgang maakte , hetzelve naar de voor-

öordeelen van hunnen Godsdienst bcfcliouwd en be-

oordeeld hebben; of wel , daadelijk tot hen zijn

overgegaan, en het Christendom aangenomen hebben.

Dit is genoeg : Dat jesus , ten tijJe van Keizer

Tir.ERius, onder den (ladhouder pontius pilatus,

geleefd heeft , en gekruist is geworden , is , in het

gemeen, van Jooden, en Ilcidencn, erkend. Dat hij

wonderen verriclit hccft, hebben de eerfte bellrijders

van het Christendom , onder Jooden en Heidenen

,

niet geloochend, fchoon zij dezelve of vcrideinden,

of 'er natuurlijke redenen van poogden te geven, of

ze aan den invloed van zekere geheime kundigheden

toe-

aas
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toefchreven. De Engelfche Godgeleerde NATiiANAëL I

LARDNER heeft, opzetlijk, zijn werk gemaakt, om ^^^
de geloofwaardigheid der Euangelie-Gefchiedenis te Hoofdd.

betoogen, als ook, om alle die plaatzen uit Jood- "aC.G.

fclie en Heidenfche fchrijvcrs te verzamelen , Wilke '

bijzonderheden behelzen , door welke deze gefchiede-

nis kan bevestigd worden. Omfent dit onderwerp

behoort men met alle omzichtigheid te werk te gaan

,

alzoo de Christenfchrijvers , na de Euiingelisten en

Apostelen , niet zelden te ligtgelovig alles aangre-

pen , wat zij dachten , dat t'_:»t ilaviiig van de goe-

de zaak van het Christendom dienen kon. Wij heb-

ben daar van , in het geen van abgarus verhaald

wordt, reeds een voorbeeld gevonden.

Twee belangrijke getuigenisfen , waai- op de Kerk- Onder-

vaders zich bijzonder beroepen , het één van den
''''", "°"

_ . -
, , , ,

pens het
Richter pilatus zelven, het ander van den Jood- bericht

fchen Gefchiedfchrijver josefus , mogen wij hier ter
^'''^" ^^^a-

plaatze niet voorbijgaan.

Reeds in de t\veede eeuw na Christus geboorte,

beriep justinus de Martelaar zich. , in zijn eer-

de veriintwoordingfchrift voor de Christenen , op de

berichten, welke pilatus, aangaande jesus , aan '

den Keizer tiberius gezonden zal hebben, uit wel-

ke de Keizers van zijnen tijd zien konden, dat alles

waarheid was , het geen hij, justinus, van de ge-

fchiedenis en dood van jesus voordroeg. In die

zelfde eeuw, beriep zich insgelijks tertullianus ,

in zijne verantwoording voor de Christenen , on deze

berichten van pilatus , 'er bijvoegende , dat deze

berichten van dei^ rmdhouder dien invloed hadden
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I op den Keizer tiberius , dat deze tinn den Raad
BOF. IC

VU
te Rovie een voorllel deed , om jesus onder het gc-

HooldfT. tal der (Toden te plaatzen, doch, het welk door den
naC.G. Rjiad xverd geweiirerd , omdat hii zelve deze eere

J ^ niet had willen aannemen. (*) Desniettemin, zegt hij,

bleef TIBERIUS den Christenen welgezind, en dreigde

de znlken te willen ilratFen , welke de Christenen

zouden willen befchuldigen. eusebiits heeft, in zij-

ne Kcrkgefchiedenis (f), de woorden van tertul-

LiANUS aangevoerd, na veriiaald te hebben, dat pila-

Tus niet alleen den dood, maar ook de opftanding

van JESUS bericht hebbe , als ook , dat velen in hem ge-

loofden. Men mag hier webniet twijfelen , of pilatus

zal aan den Keizer een Proces verhaal hebben over-

gezonden, van het rechtsgeding en den dood van

JESUS ; zulks was de pligt der Romeinfche landvoog-

den, en de zaak was voor pilatus gewigtig ge-

noeg. Ondertusichen blijkt het ons duidelijk , dat

de eerfl:e Christenen dit bericht van pilatus zelve

niet gelezen hebben, dewijl zij het anders wel zou-

den hebben bijgebracht en overgenomen. Die brie-

ven, welke nog onder den naam van pilatus voor

handen zijn , geven , door hunnen llijl en inhoud bei-

V de,

(*) In de/cn zin heeft orosius reeds de woorden

vnnrr.iiïULLiAMs' genomen, en men fcbijnt, in de dand,

bij ïERTLLLiAixus te moctcn lezen; Senatin , quia in fe

•non probaverat , in plnat-s van: quia ipfc von prohaverat.

Alhoewel eusebius de gevvoone lezing volgt, en ze in

eenen anderen zin verklaart.

(t) Libr. II. Cnp, 2.
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dé, blijken genoeg, dat zij, in laater tijd, verdicht i

zijn. In het begin der vierde eeuw eerst , hebben de ^^^^

Heidenen, vermoeid, omdat de Christenen zich ge- Hoofdfti

duurig op de Handelingen van pilatus beriepen, naC.G.

zekere zoodanige Handelingen , of berichten van •>'

PILATUS, in het licht gebracht, die ten nadeele van

jESus ftrekten, maar derzelver valschheid werd ter-

ftond , zelfs reeds uit de dagtekening , openbaar. ( *

)

Doch, Wat aanbelangt, het ge^n tertullianus 'er

bijvoegt, van het voorftd, door tiberius aan den

Romeinfchen Raad gedaan , daaromtrent blijft vele

reden van twijfeling over. Is het te denken , dat

PILATUS zich in den lof van jesus zoo zeer zou

hebben uitgelaten, dat tiberius, welke, men weet,

dat van de Goden en Godsdienst geen werk maak-

te, een vooiflel gedaan zou hebben, om jesus on-=

der de Goden te plaatzen , eenen Joodfchen man

,

daar evenwel tiberius voor de Jooden geene ach-

ting had? Hoe kan men geloven , dat tiberius

zich omtrent de Christenen gunfHg verklaard zou

hebben, die, echter ten zijnen tijde, zich nog niet

van de Jooden hadden afgezonderd ? Men voegt hier

nog bij, dat de Romeinfche Raad het voorftel van

tiberius niet zou hebben durven van de hand te

wijzen, indien deze vorst hetzelve waarlijk gedaan

had, doch, daar op kan men uitzonderen, dat de

Raad zijne weigering met den glimp van vleijerij

bekleedde, omdat, naamelijk, tiberius deze eere voor

zich zelven geweigerd had. Wij behoeven echter

ter-

(*) EusES. Hist. Eccles. If. 2. en IX. 5,

K 2
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I TERTULLIANUS niet tc vcrdenkeii , als of hij deze

*°j!^ bijzonderheid verdicht liad. Te weten, wanneer de

Hoofdfl:. Christenen zich beriepen op de berichten van pila-

naC. G. Tus aan tiberius , en de Heidenen daar op zwegen,
Tn<ir '^ '^

.•^'
^^'

hebben de eerllen ligtehjk liunnen befluiten , dat deze

berichten verëerend waren voor jesus ; dit beflnit werd

,

gelijk het gaat , allengs als waarheid voortgeplant , met

bijvoegzelen vermeerderd, en dus door tertullia-

Nus , en op deszelfs gezag, door eusebius overge-

nomen. ( * )

En het Het ander getuigenis nopens jesus , waar van wij

getuige- fpi-eken moeten , is dat van josefus , den Joodfchen

josEFUs. Gefchiedfchrijver , (f) het welk van dezen inhoud

is. „In dezen tijd leefde ook jesus, een wijs man,

„ indien men hem een' man mag noemen ; want hij

„ verrichtte geheel vreemde en wonderbare werken,

5,, en was een leeriiar van menfchen, welke geneigd

„ zijn, de waarheid aan te nemen, zoodat niet al-

5, leen vele Jooden, maar ook Grieken," hem aan-

„ hingen. Deze was de Christus ; en niettegen-

5, flaande pilatus hem , op de befchuldiging der

„ aanzienlijkften onder ons, tot den kruisdood ge-

„ doemd had; evenwel hielden zij , die hem eens

„ liefgekregen hadden , niet op , hem hoog te ach-

„ ten ; troinvens , hij vertoonde zich weder aan hun

„ teiï

(*) Men zie, over deze acfa of bCricliten van ph.a-

Tl'S, VENEMA 7'07i/. III. HiSt. Eccl. pCg. 548 -549. IJLIEN-

THAL Oord. Bijbelverkl. XVI. -Dec/. Bladz. 119. enz,

SCHUTTE Heil. Jaarb. III. Deel. Bhnh. 14. volji'.

(t) ^. Oudh. XVIII. 3-3..
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„ ten derden dage, het welk, benevens duizend nn- I

„ dere wonderbare dingen , de Godlijke Profeeten
"^Jj^

„ van hem getuigd hadden. En nog, tot op den dag Hoofdd.

„ van heden, heeft het genootfchap van hun, die den "^^^•,^*

„ naam van Christenen voeren, niet opgehouden te .
'

' ^^',

„ zijn." Over dit getuigenis van josefts zijn de ge-

dachten der geleerden zeer verichillende. Sommigen

willen aan deszelfs echtheid geheel niet twijfelen,

anderen achten deze geheele plaats voor ingefcho-

ven , en door eenen of anderen Christen in de wer-

ken van JOSEFUS ingelascht, eindelijk is 'er een der-

de gevoelen , het welk den middenweg houdt , en

meent, dat ja wel josefus, te dezer plaats, iet van

jESus zal gezegd hebben, maar dat men, door in-

vullingen en veranderingen , den zin zijner gezegden

verwrongen zal hebben. Het is zeer moeielijk , hier

omtrent eene beflisfende uitfpraak te doen. Aan den

édnen kant, fchljnen de bewoordingen in de aange-

haalde plaats niet te voegen in den mond van jo-

SEKUS, eenen Jood. Zal die openlijk belijden , dat

jESus de CHRISTUS, deiNiESSiüs, is, dat de Profee-

ten van hem voorzegd hebben? enz. Aan den ande-

ren kant, zou josefus dan geheel van je sus ge-

zwegen hebben, daar hij van joünnes den Dooper-

fpreekt, en ook den dood van den Apostel jako-

bus verhaalt, dien hij den broeder van jesus, ge^

zegd CHRISTUS, noemt? Het is waar, alle de

nog overige Hjmdfchriften van josefus hebben

dcse plaats , maar daaitegen , leest men de-

zelve niet, in de gelijkluidende plaats va,n dezen

fchrijver, in zijn boek over den Joodfchea oorlog,

K 3 EU-



144 ^ K E R K E L rj K E

I EUSEBius heeft, in twee van zijne werken (*), de-

BOEK 2g plaat? aangehaald, gelijk ook hieronymus (f),

Hoofdu. maar daartegen maakt geen één ouder Christen-

na C.G. (chrijver, van dezelve gewag, zelfs origenes niet,

'' •'•^'

in zijn ecrfte boek tegen celsus, alwaar hij echter

de getuigenisfcn van josefus nopens joënnes (len

Dooper en jakobus gewaagt. Veiligst fchijnt men

te befluiten, wanneer men gelooft, dat 'er in deze

plaats van josefus bijvoegzeis zijn ingebracht, wjiar

uit echter niet volgt , dat zij geheel verdicht zou wezen

,

fchoon wij niet kunnen bepalen , wat eigenlijk en oor^

fpronglijk van josefus , en wat van eene laater hand

ingelascht zij. Genoeg is het, dat de Gcfchiedenis

van jESUS van foortgelijlie getuigenisfcn volfti-ekt niet

afhangt. Al had josefus geheel gezv/egen van je-

sus , door dit ftilzwijgen zou deze Gefchicdenis niets

in geloofwaardigheid verliezen , dewijl men reden voor

zulk ftilzwijgen zou kunnen ontdekken , onder anderen

in de verlegenheid, vv'aar in josefus zich kon be-^

vinden , wat hij van jesus zou of moest fchrijven
; gelijk

aan de andere zijde , de waarheid van het Christendom

bij deze plaats niet veel kan winnen, indien toch jose-.

Fus dit had kunnen fchrijven, zonder een Christen

te worden. (§) ACIiT-

(*) Demonftrat. Euang. III. 7. ^nllisf. Ecctcs. 1. 11,

(t) i)^ Script. EccL C. 13.

(§) y[m zie behalven venema Tom. III. Hist. Ecclcs,.

pag. 105. LILIENTHAL Oovdeelk. Bijbelverkl. XVI. Dcd'

Bladz. 6-/. volgg. mijnen Bijb. Ferd. VI. Deel Bladz.,

16^. volgg.



GESCHIEDENIS. 145

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Gefchieknis der aanhangers en belijders van

Jefus , van zijne Hemelvaart ^ tot den

dood van den Joodfchen Koning

Herodes Agrippa!

Van de Gebeiirenisfen van jesus leerlingen, na de I

Hcmelvaait van hunnen grooten Meester , en hun-
^j"^:^

ne veruichtingen , kunnen wij ons , alleenlijk , met Hoofdfl:.

volkomene zekerheid, verlaten, op het geen lukas, naC.G.

de Euangelist , ons daar van verhaalt , in zijn twee- •'"'
'

de boek, de Handelingen der Apostelen genoemd, Verkic-

ver^-eleken met het geen de brieven der Apostelen, zing van

''vIATTHïtlS

die wij onder de boeken van het Nieuwe Testament totApos-

bezitten, ons aan de hand geven. Andere verhalen tei,

van de lotgevallen der Apostelen zijn, of fiibelilchtig

,

oi" ten min'den onzeker , en aan twijfelingen onder-

hevig ; omdat ons gelijktijdige Christen -Gefchied-

feinijvers ontbreken, en men, in de volgende eeu>

wen , al fpocdig , aan de zucht voor het wonderbare

te veel toegaf. Laat ons de zekere Gefchiedenis

volgen.

Nadat jesus ten Hemel gevaren was , bleven zii«

ne vrienden te 'Jerufakm , alwaar zij ia édne der

Tempelzalen , naar de gewoonte van godvruchtige

lieden , daaglijks bijeenkwamen , den Heiligen Geest .,

dku liun lecraar hun beloofd liaJ , van hem anvach-

K 4 tiu-
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I tende. In écne vjin deze vergaderingen , in welke

\nu ^^^^ ^^^^^ ^'^'^ omtrent 120 perfonen bij één was,

Hoofdft. werdt, op voordel van petrus, befloten, het twaalf-

na C.G.
fgi (jgj. Apostelen weder aan te vullen, door de ver-

Jaar 33.
'

^_ ki-'zing van ecnen uit hun midden , in de plaats van

den verrader judas. JMet eenparige ftemmen, koos

men twee perfonen uit, josef barsabas , justus

bijgenaamd, en MATTHias; van welke de laatfle, na

een plegtig gebed tot God , bij het lot verkozen
,

en eenparig bij de elf Apostelen gevoegd werdt. ( * )

Nedérdf.- Tien dagen na je sus Hemelvaart, op het Pink-

ling van
f^erfeest, bevonden zich alle de vrienden van te sus,

den H.
.15

Geest, reeds in den vroegen morgen , in de Tempelzaal

,

waar zij gewoon waven , bij een te komen. Onver-

wachts, hoort men, van den Hemel, een gedruis,

als van eenen geweldig gedreven wind , welke het

gantfche gebouw vervullende, zich naar het vertrek

der Apostelen en vrienden van jesus ftrckte, alwaar

uitichietende "N^uurvlanmien zich op hen verdeelden

,

en , in de gedaante van vuurige tongen , op hen zet-

ten, waar van het uitwerkzel was ecne wonderba-

re geestverrukking, in welke zij allen, vervuld met

den H. Geest, in vreemde talen , den lof van God

vermeldden. Het volk, of de feestvierende menig-

te , welke zich thans in de voorhoven van den

Tempel bevond , meest Jooden uit vreemde landen

,

en

• '(^*) Handel. L 12-25.— mosheim ophehl. tot de Kerk-

Oefc't. I. Deel Bïndz. 54. gelooft, dst MATTinas, bij

(lemming, tot Apostel verkozen is, en niet bij het lot.

Zijne gisfing heeft geen genoegzaam bewijs voor zich.
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en Joodengenoten, (lond verbnasJ op dit wonder- I

verfchijnzcl , en li^'p te hoop naa de kamer der Gali- ^J^"j

le'érs , waar heen de richting van het wonderverfchijn- Hoofdft.

fel Ilrekte. De eerst- inkomenden , in dit vertrek binnen "J^C.G.

gegaan , zagen en hoorden dit wonder met ontzet-
•^"'

\

ting, terwijl anderen, misfchien van de achterflen,

en waarfchijiilijk Jei-ufalemmers ^ die geene vreemde

talen verdonden , tot heilloos fpotten overfloegen , en

deze vreemde uitwerkzels aan dronkenfchap , ont-

ftaan uit het onmatig gebruik van den ofFerwiiii,

toefchreven: welke lastcrin;^, ter oore der Apostelen

gekomen zijnde , rezen zij allen op , en plaatften

zich, met petrus aan het hoofd , zoodanig , dat

zij nu van de geheele menigte konden gezien en ge-

hoord worden , en nu hield petrus eene zoo na-

druklijke en gepaste redenvoering , ter wed ..rL gging

en befchaming van den laster, en ter verklai-ing van

dit wonderbaar verfchijnzcl, dat niet min dan 3,000

perfonen, daar door getroffen en overtuigd, zich bij

de vrienden van jesus voegden , en vervolgends,

door den doop , als zijne belijtlers , aangenomen en

ingewijd werden. ( *

)

Diis^

(*) Handf.l. II. — De pronden , op welke mijne voor-

fteiling dezer gebeurenis, uit lukas, rust, zal de lezer

breeder uitgehnald vinden in mijnen Bijbel Verd. VI.

Deel Bladz. 88. en volg. Ik heb aldaar Bladz. 92. ook,

met r.ndcren, ar.ugemerkt , dat zeer waarfchijnlijk dit het

zrlfde wondergeval is, waar van , doch verwardelijk

,

TACiTUs Hist. Lib. V. Cap. 13. en josefus de Bello VI.

5' 2)- P^S- 389. gewagen. Te weten, onder de voone-

K5
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I Dus vervulde jesus zijne beloften , aan zijne Apos-

^^y.'J
telen gedaan , voor welke dit alles van het hoogde

Hool-lft. aanbelang was. De Godlijke Geest rustte hen thans

naC.G. tQe^ ^Qt- ii^t ^vcrk van hunne zending, en vervulde

,; I_ hen, met kennis en wijslieid, met moed, frundvas-

tigheid, ijver, bedaardheid, zoodat zij hunne Euiin-

gclicverkondiging , met nadruk , aanvaardden , en met

kracht doorzeüteden , zonder iemand of iet te ont-

zien. De gaven der talen kon hun, in hetvci-volg,

bij gelegenheden, van groot nut zijn, als zij eens,

onder volken, bij welke zij, noch met de Griekfche,

noch met de I lebrceuwfclie taal , zoo als zij toen on-

der dejooden gelproken werd , te recht zouden komen,

het Eutingelie zonden moeten verkondigen.

Onder- Ondertusfchen , moeten wij ons van deze gave der

zoek
,

c-
^^i^j^ welke thans aan de Apostelen gefclionken

ver den '

^

r o

aart van werd, een recht dcnidieeld maken. Men moet deze

de gave
g.^^,£ vergelijken met de andere buitengewoonc gaven

'van den Heiligen Geest, welke de Apostelen ontvin-

gen , en welke ook andere Christenen , in dien

tijd, deelachtig werden. Deze gaven konden niet,

flaar willekeur, uitgeoefend, worden van de genen,

• die dezelve ontvangen hadden, zij waren wondcrga-

ven, welke zij, alleen in geestdrift, en als het voor

de

kenen van Jernfalem% verwoesting, zou ook dit geweest

ziin, dnt de Priesters des nachts, of 's morgens vroeg,

op zeker Pinkflerfeest, in den Tempel, eerst eene hewe-^

(^ing en gedruis, maar dr^ar na ook eeue fieiii , als vm

eene groote fchare , vernomen hebben , zeggende s

taai ü>n van hier vertrekken \
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de belangen van het Christendom nodig was, uitoe- r

fenden. Op deze wijze kan men ook de verfcheidcn ^'^^-^

gevoelens der uitleggeren over deze gave der talen Hoofdfl.

verëeniqen, bij voorbeeld, dat van salbiasius, wel- 'i'iC.G,

ke dezelve, in de Apostelen, alleen tot dezen Pink-
''

flerdag bepaalde, van ernesti, dat dezelve niet no-

dig waren tot , en dus ook niet bedoeld hebben , de

uitbreiding van het Euangelie onder vreemde volken,

waar toe de Griekfclie taal genoeg volllaan kon. enz.

DezQ onze opvatting flemt ook overeen met liet geen

wij van de gave der talen lezen , i kou. XII. en XiV,

enz. —

—

Uit deze beide Hoofdflukken van gemelden brief Andere

van PAULUS aan de gemeente te Korinthe . zien wij
^'"^'i-^"-

tevens , welke en hoedanige buitengewone gaven de ^avenvaa

Heilige Geest aan de Apostelen , en vervolgends door "^'^'^ H.
Geest

deze, aan de eeiile Christenen heeft medegedeeld.

PAULUS zegt I KOR. XII. 8, „Aan den éénen wordt

„ door dien Geest gefehonken ervarenheid in de lee-

5, re der Godlijke wijsheid, aan eenen anderen uit-

„ gebreide kundigheden — aan een' ander weder ge-

„ loof ( dat is, een bijzonder en krachtdadig ver-

„ trouwen op God,) aan een' ander de gave van

„ genezingen, aan een' anderen werkingen van won-

„ derkrachten ; aan een' ander Godlijke ingeving;

„ aan een' ander vermogen , om d.e Geesten [ en in-

5, gevingen ] te bcöordeclen en te onderfcheiden
;

„ fian een' ander onderfcheivien foorten van talen;

„ en ^veder aan een' ander de gave van uitlegging en

„ vertolking." Men moet de uitleggers raadplegen,

üver den aart en het onderfchcid dezer gaven, hier

ii
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I is het ons genoeg, op te merken, dat deze gaven

^f';'^
allen geoefend werden, en zich openbaarden, wan-

Hoe fdd. "cer de Heilige Geest de Apostelen en Christenen met
nn C. G. eene bijzondere geestdrift vcivulde en bezielde , bij

. ''. " ' gelegenheden, waar dezelve ftrekken konden tot ver-

fterldng en bemoediging van reeds gelovende , of tot

overtuiging van ongelovige , menfclien.

Een Op dien zelfden dag, gelijk waarfchijnlijk is (*)
kreupele -wanneer, bli de morgen - godsdienstoefening , in den
genezen ' -^

b b •>

doorPE- Tempel, de Heilige Geest was uitgefloit over de

TRus en Apostelen, begaven zich de beide Apostelen petrus

en dav'el-
^" joünnes, ten tijde van het avond-gebed, namid-

ver ver- dag om drie uuren, weder na den Tempel, wanneer
'

, zii eenen man, die van de geboorte af kreupel ge-
voor den •

1 f ,. ...,,,
Raad. vveest was, op eene wonderdadige wijze, iierltelden,

welk wonderwerk op het volk , het welk zich in den

Tempel bevond, naar het fchijnt, thans meest je-

rufaïemmers , die het avond - gebed plagten bij te

wonen, dien indruk maakte, dat zij opene ooren

leenden aan de redenen , met welke petrus

hun jESus , als den MESsias , predikte , en , ten

getale van wel 5,000 , aan die prediking geloof

gaven.

Deze toeloop des volks wekte' de aandaclit der

Priesteren, bijzonder van de Sadduceefche gezindte,

omdat de Apostelen in jesus de opftanding der

doo-

(*) Men zie den Bijbel Verd. VI Deel BIndz. 108.

Anderen ftellen dit geval lanter , en schutte veifchuift

het zelfs tot het volgende jaar. Zie Heil. Jr.aib. III

Deel. Bladz. 22. volgg.
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dooden verkondigden. Men nam dan de beide Aposte- I

len in hcclitenis , en bracht hen , den volgenden mor- ^^^^

gen, voor den Raad, alwam- petrus, met dezelfde Hoofdll.

vrijmoedigheid , als daags te voren in den Tempel , "^^^•^*

fprak, 'jEsus, als den jiESSias, en eenigen Zalig- _JJ
.*

maker der menfchen, voordragende. De Raad was

verlegt n. Het wonder was openbaar, de genezen man

zelve was tegenwoordig, en het gebeurde, in den

morgen desvorigcn dags, kon hun ook niet onbekend

wezen. Ja , de la-acht van zeggen zelve , die de

Apostelen , Ichoon ongeleerde lieden , betoonden , deed

hen verbaasd en verwonderd ftaan. Zij durfden ,

derhalven, ook uit \TC2ze voor het volk, niet meer

doen, dan dat zij den Apostelen ten fcherpften ver-.

boden, verder in den naam van jesus te leeren en

te redenen: maar de Apostelen verklaarden rondbor-

flig, dat zij, daar t03 een uitdruklijk bevel van God

hebbende , zich verpligt vonden , om met deze verkon-

diging voort te gaan, het aan het eigen oordeel des

Raads overlatende , of men Gode niet meer dan den

menfchen gehoorzamen moest? De Raad , hier te-

gen niets wetende in te brengen , ontfloeg hen ,

met herhaling van hun verbod en bedreiging. (*)

Dus hadden de Apostelen van jesus eenen aan- Eerfte

vang gemaakt van hun ambt , en eene gemeente te gemeente

te Teru-
yerufalem gefficlit. Deze gemeente beflond uit in- faiem.

woners van 'Jenifakm ^ en uit vreemdelingen, gebo-

ren Jooden en Joodengenoten; in dezelve vertoonde

zich de waare Geest van jesus en zijnen Godsdienst.

De

() Hand. III. en IV.
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I De eerfte belijders van jesus hadden , zegt lükas ( *
) j

BOFK ^^^^ iij^i-t (,j^ (ij^j^g 2ici, zijnde volmaakt eensgezind»V

I

J i
°

lioofdft. Volhardende in de leere der Apostelen aangaande je^
naC.G. sus, oefenden zij onderling de liefderijkfte gemeen-

J _.' fchap, en verëenigden zich tot gemecnlizhappelijlce

gebeden ; liefilemaaltijden , tot welke ook het ge-

dachtcnismaal van jesüs lijden en dood behoorde,

bevestigden deze naauvve verëeniging der gemoede-

ren. Dus wnren zij, daaglijks, bij malkanderen, in

hunne bijzondere huizen , maar ook in den Tempel

,

ten blijkc, dat zij geheel niet dachten, om zich van

de Joodfclie Kerk af te zonderen. Gulhartige welte-

vredenheid en oprechte eenvouwigheid van het hart

maakte hen eerwaardig tevens en beminlijk bij hunne

medeburgeren ; maar vooral wekten zij aller hoogach-

ting en genegenheid, door de daaden van mensch-

lievendheid en goedwilligheid , welke zij uitoefenden ^

jegens armen en onvermogenden, tot wier onderhoud

de meervermogenden gewillig hunne bezittingen be*

fteedden , verkopende zelfs hunne vaste goederen ,

en het geld aan de Apostelen brengende, om daar

van de noodlijdenden te onderhouden, of die zelve

aan bchoeftigcn uitdeelende, zoodat men, naar waar-

heid, van hun kon getuigen, dat zij alles onderling

gemeen, en voor eikanderen ten dienst hadden (f).

On-

(*) Hand. IV. 32.

(t) Hand. II. 44. vergel. IV. 32. liet y.ou een ver-

keerd denlcbecld xijii , indien men het bericht van LU-

KAs wilde vcrllaan, van eene zoodanige gcmecnfchap van

};ocdcrcn, waar bij alle bijzonder eigendom word te niet
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Ondcitusfclicn knii men uit deze bijzonderheid dit i

gevolg afleiden , dat deze eerrte gemeente te Jerufa- ^^f^

lem^ niet enkel uit eenige geringe arme en behoefti- Hoofdft.

ge lieden bellaan hebbe; gelijk Ibmmigcn , alhoewel naC.G.
Tnnr O o

door ondcrfeheiden beginzelen gedreven , gedacht '

hebben. Neen , zij bellond uit lieden van allerleien , Reftond

meest echter van den burgerftand. (*) niet enkel
^ ^

uit arme
Door hare Godsvrucht en deugd verwierf de ge-^ lieden.

meente van jesus belijderen te Jerufalem zich eene Geduch-

algemeene achting, en nam van dag tot dag toe in tellraf o-

getal van leden , die , en door de overtuiging der
j^j^g g,^

waarheid, en door de kracht van het voorbeeld, en sapfira.

door de wonderen , welke de Apostelen , van tijd tot

tijd , verrichtten , overgehaald werden , om zich bij

haar re voegen. Deze waren de gelukkige uitwer-

kingen van den Godsdienst, wanneer dezelve zuiver

en eenvouwig door zijne belijders betracht werd. Spoe-

dig nogthans flopen 'er menfchen in , wier bedoelingen

niet oprecht waren. Een voorbeeld hier van was zeke-

re ANANias, welke een ftuk lands, het welk hem

toekwam , verkocht hebbende , den koopprijs aan de

Apostelen bracht, doch daar van, met medeweten

van zijne huisvrouw sapfira , een gedeelte terug ge-

houden had. Wanneer men dit geval uit het rechte

oogpunt befchouwt , had hier eene fnoodheid van hui-

che-

gedaan. Neen, elk bleef meester van zijne bezittingen,

en oefende zijne milddaadigheid vrijvviilig en ongedwon-

gen uit. Zie Bijb. Verd. III. Deel. Bladz. 192, 193.

( * ) Men vergelijke moshei.m Nod. Op held. der Kerk-

Gefch. I Deel. Bladz. 109.
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I chelaarij, geveinsdheid, en heb- of eerzucht plaats.

^^^}) PETRUS ontdekte het boos opzet van leugen en be-
VIII ^ '^

Hoofdft. "i'og? en, op zijne beltraffing, ftortte ananiüs, en

naC.G. na hem , zijne huisvrouw sapfira, plotsling neder,
T?Pr '^ 'i

ƒ" en God verklaarde, door het Ilrafwonder, openlijk,

dat de Godsdienst van zijnen Zoon geene geveinsd-

heid d 'den kan. (*)

Deze gebeurenis llaafde tevens het gezag der Apos-

telen , waar door de gemeente , daaglijks , aanwies in ge-

tal van belijders , te meer , daar de weldadige wonderen

,

door de Apostelen verricht , zoo algemeen erkend

werden, dat men, niet alleen uit j/'ertifcilem , maar

zei Is van de omgelegen fteden en vlekken , de zie-

ken aanbracht, en die op ftraat, op bedden en ma-

trasfen , nederlegde , opdat , als petrus voorbij-

kwam , zijne fchaduw hen Hechts mogt befchaduwcn

;

gelijk zij dan ook allen genezen werden, (f)
DeApos- Twee jaaren omtrent, gingen de Apostelen, ongc-

telen in
^ i^jnderd , op deze wijze , voort , de leere van hun-

hechtenis ' ^
, .

,

. ,

«•eno- i^en meester te verbreiden, maar, m het jaai* 35,
men, en een' uplhnd , onder de Samarit..ne!J ^ door eenen
wonder- j- • 1 • ^ ^ •. c
jj„^j THEUDAS , die zich voor iet groots uitgat, ver-

verlost, wekt, en door pilatus, ten ftrengftcn , niet zonder

wreedheid geftraft zijnde (§), werd deze landvoogd

,

daar over , door de Samaritanen , en over derge-

lijke wreedheden ook door de Jooden bij vitel-

LIUS,

(*) Men vergelijl:e mijnen Bij;. Fcrd. IV. DceL

Blech. 131 Vül[r.

(t) Wtvsx). V. 12-16. 4

(53 ^'AND. V. 3<5.
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iius, Romeinlclicn lladhouder in Syrië ^ aangeldaagd, I

waar door zijne achting en gezag zoodanig afnam,
^^f^

gelijk hij ooit kort daarna na Rome werdt opgezon- Hoofdft.

den, dat kajafas, de Hoogenpriester , en de Jood- naC.G;

fclie Raatl , het thans waagilcn , de Apostelen in •*

hechtenis te nemen, om hen te recht te Hellen, en

den voortgang der nieuwe Icere in déns te (luiten.

Doch , wat gebeurt? De Apostelen worden , des

nachts , door eencn Engel , uit de gevangenis ver-

lost, en ontvanccn bevel, om hunne prediking, den

volgenden dag, in den Tempel, te vervolgen, ge-

lijk zij, op de Güdiijke bcfchenTiing vertrouwende,

deeden. De Raad , door dit geval bedremmeld , liet

wel de Apostelen voor zich brengen , maar durfde

,

hoe zeer, door derzelver viijmoedige redenen, ver-

bitterd , hun niet aan het leven komen ; men befloot

,

op het voorflel van gamalicl, deze zaak op haar

beloop te laten, en vergenoegde zich, de Apostelen

te doen geesfelen, en het verbod te herhalen, dat

zij in den naam van jescs niet meer leeren zou-

den. (*)
De Apostelen lieten zich , hier door , niet affchrik-

ken. Integendeel, zij gingen, met wakkerheid en

vol moeds , voort met leeren , zoo in den Tempel

,

als in bijzondere huizen.

De gemeente vrai jesus belijders te Jerufhlem Twist o-

beftond , zoo als uit het bovenverhaalde blijkbaar
^'^"^'^'^

iS, uit tweederlei, or , zo men wel, uit driederlei aer anl-

fooit van Jonden^ die het geloof in jesüs hadden "loesfea.

Verkis-
aan-
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I aangenomen, te weten, uit ingezetenen van Jerufa'»
BOKK

/^„^^ gjj hetjoodfche hnd, die men Hehrem noem-

Hoofdft. d^ 9 omdat zij de Hebreeuwfche taal fpraken , uit

nnC.G. vreemde jooden^, Hellenisten oï Griekfcke ffm^nmdf

_
omdat zij , in vreemde landen , bijzonder door alle

zing vr.n de gewesten van het Romeinfclie Riji^ veifpreid , de
zeven

Griekfche taal gebruikten, en eindelijk, uit Jooderi"

ncB. genoten^ dat is, oodpronglijke Heidenen^ die tot

den Joodfchen Godsdienst bekeerd , en uit denzclven

verders tot den Godsdienst van jesus overgegaan wa-

ren. Deze allen waren
, gelijk wij gezien hebben , onder-

ling op het naauwst in liefde verëenigd , ook had-

den zij eene gemeene kas, ter verzorging van hun-

ne behoeftigen , van weduwen en noodlijdenden.

Doch , lals nu de gemeente veiTnenigviiIdigde , be-

gonnen de Hellenisten , of vreemdelingen , onder de-

zelve te vermoeden , dat de Hehrecinvfchc leden zich

nog het oude v^oorrecht boven lien aanmatigden , het

weFls de Hebreeuwfche Joodcn zich boven de Helle-

nisten gewoon waren toe te fchrijven, en verbeeld-

den zich , dat hunne weduwen bij de anderen wei

eens achter moesten (laan , en bij de bedeelingen

voorbijgegaan werden. Spoedig echter werden alle

kwaade gevolgen , die uit zoodanige vermoedens en

klagten dreigden te ontforingen , door de wijsheid

der Apostelen voorgekomen. Op hun voorflrcl, wer-

den 'er door de geheele gemeente zeven mannen,

van onbcfproken deugd en kunde in de leere van

JE sus , die ook de gaven van den Heiligen Geest

deelachtig waren , verkozen , om als bedienaars (^Dia-

konen ) de algemeene kas te beiluuren , de zorg

vour



GESCHIEDENIS. 157

voor de belioeftigen op zich te nemen , en de be- I

tieeling der aalmoesfen te regelen. De verkozenen ^J'j^

waren, stefanus, filippus, prochorus, nika- Hoofdft.

NOR, TIMON, PARMENAS, CD NIKOLAUS. Wtiar- naC.G.

fchijnlijk , waren de drie eerlle Hebreen , en de vol-
•''

gende drie Hellenisten , nikolaus was een Jooden-

genoot van Alexandrie» Door deze verftandige en

onpartijdige fchikking, werd de eensgezindheid onder

de gemeente volkomen bevestigd. (*)

Op deze wijze v^erkreeg het gezelfchap van jesus

aanhangeren, allengs, eene meer maatfchappelijke of

genoodfchappelijke gedaante , en dewijl de verko-

zen Diakonen de Apostelen , in het prediken en lee-

rcn, ijverig onderdeunden , breidde het geloof zich

fterk uit, zoodat zelfs een aantal Priesters tot het

geloof in jesus overkwamen, (f)
Boven allen muntede de Diakon stefanus uit Stefa-

in werkzaamheid , door leere en wonderen , ter uit- ^^^
'
^^^'

breiding van het Euangclie. Op zekeren tijd, over ,remi.,^Q^

den Godsdienst in redentwist geraakt met eenige

Jooden , die hunne bijzondere Sijnagogen in 'Jerufa-'

Urn hadden , befchuldigden dezen , toen zij de kracht

zijner redenen niet konden wederflaan , hem van las-

tering tegen de wet en Godsdienst van Mofes, en

tegen den Tempel. Voor den Raad gefleept

,

hield stefanus, in wien de Raad, met verbazing

,

het voorkomen, als van een' Engel , opmerkte, eene

nadruklijke redenvoering , in welke liii, uit de ge-

fchie-

(*> Hand. VL \~(,.

(t) ILUND. VI. 7.

L 2



158 K E R K E L IJ K E

' I fchiedenis des Joodfchen volks , bewees , hoe hetzel*

BOKK yg ^ iilfchüon uitwendig veel werks fchijnende te ma*

Hoofdfl-. ken van den Godsdienst, echter, in de doad, zich

iiaC.G. vijandig teilen het wezen van den Godsdienst, on-
T;":jr3«'..

-•. gehoorzaam aan moses en zijne wetten,- en haatlijk

jegens alle vooritanders van den GodsdienLït, gedra-

gen had , waar na hij , dit alles op den Raad toe-

pasf^'nde , hun verweet , dat zij , volmaakteli'k , door

het haatcn en lasteren van jesus en zijne leere, het

voorbeeld luinner vooi-yaderen volgden, en den Hei-

ligen Geest wederftonden. Op deze toepasfuig bers-

tede hun heC hart van fpijt en woede, welke ten

top fbeeg, toen stef/ïNüs hun eene hemellche open*

baring, welke lüj, tot zijne bemoediging, op dien

eigen ftond, ontving, in welke hij, in den geöpen-

dtn IlemLl, jesus zag flaan aan de rechte hand van

God , bekend maakte. Zonder verdere rechtspleging

,

viel men , in woede , op den deugdzaïncn man aan

,

en lleepte hem buiten tle llail , alwaar men hem

,

die te midden van deze omitandigheden , zijne be-

daardheid behield, en ïii zijne laatile oogenblikken «og

,

naar het voorbeeld van zi.inen meester, voor zijne moor-

denaren bad , ter dood ileenigde ; waarna zijn lig-

thaam, door eenige Godvruchtige lieden, ter aarde

befteld u-erd. ( *
)

Verdere Dus was stefanus de eerfte martelaar^ of
vervol-

]j]oedgetuigen , gelijk men, met dezen naam, die
ffinj', te-

o
.

.j •

geii de oorlJDrüiiglijk Crieksch is , naderhand , die genen be-

Christe- noemd en vereerd heelt , welke hunne belijdenis

,

doo.-

(*) Hand. VI. en VII.
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43oor het ondcrgr.an vnu vervolgingen en den dood, l

{landvastig hebben blijven betuigen en bekrachtigen. ^!!' ^5^ '
'

. Vlll
l)e woede der ongelovige Joockn was , met de dood j^oofdfl.

van STEFANus, niet voldaan. Men vervolgde ook de "? C. G..

overige leden der gemeente , alleen lezen wij niet ,
-^

^''^ '^^'

dat men de Apostelen thans beledigd hebbe, misfchien

uit ontzag voor hun wondervermogen , waar door het

volk voor hun zoo grooten eerbied hadt, dat men

hen vreesde te mishandelen.

Van alle de vervolgers betoonde zeker jongeling sau- A-nge-

LUS, naderhand paulus, den grootften ijver. Deze honden

^vas een Hebreeuwfche Jood , uit Tarfus , eene Had in l^s , ,-£,.

Ci/icië^ opgevoed in alle de geleerdheid der Betn^ën, <ierh.r.d

hebbende te Jervfalem de lesfen genoten van den ver- "
''*'

maarden Farizeefchen leeraar GAMALiëL , men meent

ook, uit fommige plaatzen zijner fchriften, te mogca

opmaken , dat hij in de Griekfche geleerdheid niet ge-

heel onën-aren is geweest, welke in zijne geboorte-

flad Tarfus zeer in bloei was. Hoe het zij, hij

was, naar de wet en derzelver verklaring door de

Jooufche meesters , een gemoedlijk en godsdienirig

jongeling, vol vuur en ijver, welke hem, daar hij

de aanhangers van jesus befchouwde, als afvalligen

of mhiachters van den Mofaïfchen Godsdienst, zoo

ver vervoerde, dat hij niet alleen bij den moord van

STEFANUS,met genoegen, tegenwoordig was, vvan-

neer hij de klederen der getuigen, die den eerften

fteen op dezen bloedgetuigen wierpen , bewaarde

,

maar ook Vervolgenus, gefterkt met last en volmagt

van wegens den Raad, in de huizen der belijdci-s

yan jesus mdiong, en hen, zoo vrouwen ab maii-

i- 3 n^U
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I nen , in de gevangenis fleepte. Of 'er van dezen ook

^^^ eenigen ter dood zijn gebracht, wordt ons niet ge-

Hoofim. meld.

naC.G. Ondeitiisfchen had deze vervolging geene andere
laar 35.

«^ <- ^

Z. uitwerking, dan welke de vervolging der waarheid,

Uitbrei- doorgaands , pleegt te hebben ; de waarheid wordt
dingvau

^,^^^. ^^^^. ^^^^^^. ]^Q\.^,^^^\ gj-, uitgebreid. Zoo ffebeur-
JE5US leer

'^ ^

buiten de het ook nu. jesus aanhangers, door deze ver-

Jeruf;> volging , allerwegen zich verftroojende , verkondig-

den, waar zij kwamen , de leere van het Euange-

lie. Uit de zekere berichten van lukas kunnen wij

echter niet opmaken , dat de aanhangers van jesus ,

bij deze gelegenheid , verre buiten de grenzen des Jood-

fchen lands gekomen zijn ; en het geen naderhand

is voorgewend, dat MAiiia magdalena, martha,

LAZARUS , josEF van Arimathea ^ en meer ande-

ren , reeds ten dezen tijde, in Galli'é , of Franr:~

ryk , gekomen , en de leere van jesus gepredikt , ja

dat JOSEF zulks zelfs in Briitaiiie zou gedaan heb-

ben, luidt al te fabelachtig, en is, met reden, voor

lang, als een verdichtzel, verworpen.

FiLippus De vervolging fchijnt bijzonder gericht te zijn ge-

predikt te
^yj^i^gt teiren het gezelfchap derZ)/^/('o-7(?«,die in de ge-

meente te 'Jerufalem waren aangefteld , tot het welk

STEFANUS behoorde, len minften filippus, ins-

gelijks één van deze Diakonen ^ begaf zich, om de

vervolging te ontgaan, in het gebied der Samarita-

nen^ onder welken hij de leere van jesus verkondig-

de, en met wonderwerken flaafde, waar door vele

Snmnritanen tot het geloof werden overgebracht.

Jesus zelve had reeds onder dit volk de eerde
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zaden zijner leere , niet zonder vrucht ,
geftrooid , I

doch, daar bij was het tot hier toe gebleven, zelfs ^,'|':'^

had JESUS zijne Apostelen , toen hij htn , nog bij HoofdlT.

zijn leven, uitzond, om te prediken, uitdriiklijk ver- naC, G.

boden , eenig vlek der Samaritanen , zoo min als
•*"'

der Heidenen, te bezoeken. Volgends net Godlijk ont-

werp toch, moest zijne leere eerst aan de Joodcn

verkondigd worden , van hun zou dezelve zich tot

andere volken uitbreiden. En, in de daad, indien

de Jooden het Christendom hadden aangenomen en

recht gekend , zij zouden , zelve gelukkig , ook an^

dere volken dit geluk deeliichtig gemaakt hebben.

Thans moest hun ongeloof de aanleiding geven ,

dat het Euangelie eerst onder de Samaritanen ,

vervolgends ook onder de Heidenen , verkondigd

werd. ( * )

In de (lad van Somjria^ bevond 2ich thans zeker Sii\ ion Je

Samaritaan^ sibion, de Magus (f) of Tooveraar f.,^^^^'

bijgenaamd , een fnood volksbedrieger , die zich op

zijne eivarenheid in de Magie of Toverkunde , met

welke kimst men in het Oosten van ouds zoo veel

ophad , en die in ecne gemeenzame verkering met

de 'geesten , en het vermogen , om wonderbare zaken

door derzelver hulp uit te richten, heftaan zal heb-,

ben,

r*) Ro?,i. XI. II, 12.

(t) Hij is misfchien dezelfde bedrieger, die lü jrra^

ren dn.irnn, drusili,a, dochter vr.n agrippa den I, vsn

haren man azizus, Koning der Emefcrs aftroonde , ea

bewoog, om asn den Stadhouder f&lïx te trouwen, jch

SEFi'S J. Qudh. XX. 7. 2. ür.g. p-9.

L4
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I ben, en welke reeds vroeg, in Egypte^ tot eene foort

vTn ^''•^ ^^'cfcnfcliap gemaakt was, beroemde. Deze si-

lioofdft. i^iON zich voor een' buitengewoon perfoon uitgeven-»

naC.G. de, zoodat men hem de groote kracht van God
•' noemde, had cenen grooten aanhang onder het volk..

Maar de kracht der leere, en de wonder-en , door

FiLippus verricht, gingen zijne begoocheh'ngen zoo

ver te boven , dat het volk , in groot getal , hem

verliet, en de leere van filippus aannam ,
ja de

bedrieger zelve erkende de meerderheid van filip-

pus boven zich , en liet zich zelfs door hem doo-

pen.

Op de tijding van den voorfpoedigen iiitdag van

FILIPPUS prediking onder de Samaritanen^ zonden

de Apostelen, uit hun midden, petrus en joün-

TCES dcrwaards, welke, door hun gebed en onder

oplegging der hmiden , de buitengewone gaven van

den Heiligen Geest, voor deze nieuwe gemeente ver-

wierven. Dit was een voorrecht, alleen aan de Apos-

telen eigen, dat de wondervcrmogens, welke zij zelve

bezaten, op hnn gebed, aan die genen werden me-

degedeeld , welke oprecht het Euangelie van je sus

aannamen, en in hem geloofden. De bovengemelde

siMON Hond thans nog meer verbaasd, doch, zich

verbeeldende , dat deze uitwerkzels waren toe te

fchrijven aan den hooger graad van verlichting de-

zer Apostelen in de geheime wetenfchap der Magie ,

bood hij hun eenc aanxienlijke fomme gelds aan, iur

dien zij hem deze kandigliedcn en magt ook wilden

Ichenken, Wegens deze laage en onwaardige denkr

bcelJea , en wegens zijn valsch hait , alleen bedacht

,

om
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pm het volk te bedriegen , beflrafte petrus hem I

«00 nadruklijli, dat hij, met Ichrik getraffen, de ^'^'i'^

Apostelen ihieekte, om, door hunne voorbidding, de iioofdff,

Godiijke Itrafien van hem af te wenden. (*) naC.G.

In de gdchicdenis des Bijbels lezcn wij niets meer •'"' _
van dezen sümon ; in het vcivolg, echter, zal hij

ons weder voorkomen. Dit alleen moest hier nog

aangetekend worden-: Men heeft, in laater tijden,

naar hem , den naam. Simor,ie gebruikt , wanneer

iemand zich KerkeiLi:<e ambten en bedieningen, door

geld of kuiperijen, verkïcegj, j3f"dezelve, op zooda-

nige wijze, aan anderen -beziorgde. Van welke be-

naming de oorzaak, oirgenvijfdd, daar in zal te zoe-

ken zijn, omdat men zich..verbeeldde, dat zii, wel-

ke tot Kerkelijke ambten werden ingewijd , bij di^^

inwijding, de genadegaven .van. den Heiligen Geest

ontvingen. Ondertusfchen' ziet. elk ligt, dat het de-

^en siwox niet te doen was,- om eenige Kerkelijke

waardigheid, hij wilde alleen; de geheime kundighe-

den van de Apostelen koopen, welke hij waande
,^

dat zij bezaten , om daar door v/onderen te ver-

richten. •
. :

Nadat de beide Apostelen, petrus en joaNNES, EenEthi-

ra Jerufalem waren wedergekeerd , hebbende op öpier,

hunne terugreize ,. in alle Samaritaanfcke plaatzen
diende^'

en dorpen, het Euangelié verkondigd, ontving filip- van de

pcs, door een' Engei.van God, bevel, om zich op ^5°"'"^'f

den landvveg tusfchen Jerufalem en Gaza te begc- door fi^"

ven. Hier ontmoette hij eenen Ethiopiër^ een' ftaats- lipï'us

gedoopt,
be-

(*) Han:). VIÏI. 4-24.

\
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I bedienden vtin de Ethi'óptfche Koningin KArDACE,

^^T}\ welke , te "Jerufakm zijnen Godsdienst veiTJclit heb-

Hoofdft bende, naa huis keerde. Deze ias, op zijn' rijtuig,

naC.G. (ie plaats van jesaia (*), welke het lijden van den

} ^
'''^'

MEssias voorzegt, filippus fprak hem aan, ver-

klaarde hem , op zijn verzoek , deze voorzegging ,

en maakte hem , met zoo veel overtuiging en na-

druk , de leere van je sus bekend, dat de hoveling

geloofde, en zich terflond, als een belijder van je-

sus , liet doopen. Waarna filippus , door den Geest

van God weggenomen , en te Asdod., in het Fili/iijn-

tche , overgebracht werd , alwaar hij , geliil^ ook langs

de gebcele zeekust, in alle plaatzen , tot Caefarea

toe, voortging, het Enangelie te verkondigen.

Deze ftaatsbediende der Ethi'öplfche Koningin, op

zoo bijzondere wijze, tot het geloof gebracht, zal,

bij zijne terugkomst, niet nagelaten hebben, van de-

ze zaak te fpreken, en jesus, als den Verlosfer der

menfchen, gelijk hij hem nu kende en beleed, ook

aan anderen bekend te maken , het welk ook ire-

^'EUS, (f) en eusebius-, (§) van hem verhalen.

Doch , als de laatstgemelde dezen man den eerfien

Heiden noemt, die het Christengeloof heeft aange-

nomen, kan men hem zulks, niet zonder bepaling,

toedavui. Hij was wel een Heiden van geboorte,

maar, dewijl hij te jerufakm den Godsdienst waar-

nam, en de fchriften van jesaia las, kan men niet

an-

() jEs. LUL

(f) Jdv. kares. Libr. HL Oip, 12.

(5) //;:/. Eccles. |L i.
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anders bcfluiten , of hij is een Joodengenoot geweest , j

die den JoüJlchen Godsdienst aangenomen had , en boek

beleed.
VIII

De vervolging tegen ne belijders van jesus hield, nnC.G.

ondertusfchen , te 'Jerufakm nog aan; zij dreigde ]^'''''35«

zelfs meer en grooter onheilen, saulus , wien wij
Pj^.j^ei-ing

gezien hebben , dat , bij dezelve , d,t\\ grootften ijver vr.n sau-

betoonde , niet kunnende dulden, dat de Icere van
^'^'^ °

' ' PAULUS.
jESus ook buiten Jerufalem , ja zelfs tot Damns-

cus , de hoofdflad van Syrië toe , zich ongeftoord uit-

breidde , liet zich van den Hoogen Raad een?

fchriftelijke volmagt geven , aan de Joodfche Sijna-

gogen te Damaskus ( *
) , ten einde de belijders

van JESUS , welke hij daar mogt aantreffen , zoo

mannen als vrouwen , gevangen na ^erufakm te

voeren. Doch , op zijne reize derwaards , werd de-

ze vervolger, onder weg, op eene wonderbare wij-

ze, door eene verichijning van jesus zclven, in zij-

nen loop gelhiit, en niet alleen herfchapen in eenen

be-

(*) De Romeinfche Stadhouder vrn S^rïe , vitkl-

uus, die in dit jaar 35 in Syië kwam, wns den Joodei)

zeer gunftig, waar uit men verklaren kan, dat de Jood-

fclie Raad eene zoodanige onderneming te Damaskns

durfde wagen; ten zij men met anderen wi !da denken,

dat de Arabifche Koning aretas, een Jood en vriend

der Jooden, toen reeds meester van Dainascus' ^ewQesi

zij. Volgends jusTiNus M. Dial. ciim Trüph. p. 51,53,
lop. enz. zonden de Jooden allerwegen boden en brie-

ven, om de buitenlandfche Jooden tegen de Christenen

op te hltzen.
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I belijder van jesus, maar hem werd, omnidliik dooF

^;*^/'j jRsus zelven, de last opgedragen , om, als Apcsrci,

flóofdd. f^ï f^c twaalf overige Apostelen toegevoegd, het [ui-

na cc;, angelie, en wel voornaamlijk onder de Heidenen,
Trn r *? "

"^

-

.

" ^'^'
te verkondigen. De bekccring van saulus , nader-

hand PAULUS genoemd , de oorzaak van welke

n;iamsvervvi.sleling niet genoegzaam zeker blijkt, is,

naar de meeste waarfchijnlijkheid ,
gebeurd in het 35

jaar na Christus geboorte, in het aifte jaar van

TiBERius. Door dezelve is de waarheid van het

Christendom ongemeen bevestigd , en de bellrijders

van dezen Godsdienst vinden 'er zich mede verleg-

gen, en in de engte gebracht, paulus lieeft zelve

meermalen, in zijne gelchriiten en brieven , 'er van ge^

Iproken, en, ze, in alle hare bijzonderheden, in zijn

verhoor voor den Joodlchen Koning aorippa, en

den Romeinfchen ftad houder, in eene voile vergader

ring der aanzienlijkfte pcrfonen, onbewimpeld, voor-

gedragen. Hij kan, onmogelijk, in dit geval bedrov

gen zijn geweest ; zulk iet van hem te vermoeden

,

verbiedt zijn gantfche karakter ; even min kan hij het-

zelve verzonnen hebben , om anderen te bedriegen. Oi''

2^011 een wijs en ftandvastigman, in aanzien bij de ove-

righeid en Priesterfchap , eensklaps , overgaan tot eene

partij, welke hij tot hier toe veriicht en gehaat had,

en bij welke hij niet dan gevaren en rampen te wachr

ten kon hebben ? (* *
)

Het gevolg van deze bekering van paulus was,

dat

( * ) IkTen vergelijke den B{il>. Verd. ÏV. Bed Bhidz,

134. en de fchrijvers, daar aangehn^nld.
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dat hij , in Z)/7Wtfjy(7/5 , door ananias , eenen belij- I

der van jesus, gedoopt zijnde, in die ftid, waar ?^^.j

hij gekomen was, om jesus aanhangeren te vervol- Hoofdft.

gen, nu zelve jesus aan de JooJcn aldaar predik- naC.G.

te, als den Zoon van God en den MESSias (*). ^ ' '*!

Drie jaren lang onthield hij zich te Damaskus ^ en

in liet nabuurig Arab'i'è (f), voordat hij na Jeru-

falem wederkeerde , gelijk wij zoo aanllonds nader

zien zullen.

Ondertusfcheii werd de landvoogd pilatus in het Doodvan

jaar ^d door vitelliüs na Rome opgezonden, om '^'^'"

zich , wegens de befchuldigingen , tegen hem door pilatus

de Tooden ingebracht , te verdedigen , welige Keizer afgezet

1 A X A A engebaa-
echtcr reeds overleden was , eer pilatus daar aan- non.

kwam, in het voorjaar van het jaar 35, wordende

door kajus kaligula opgevolgd, welke 3 jaren,

10 maanden , en 8 dagen , geregeerd heeft. Deze zal , in-

dien de berichten geloof verdienen , pilatus na Plen-

ne 'm Frankryk gebannen hebben, alwaar hij, zegt

men, doch het geen insgelijks onzeker is, de han-

den aan zichzelven geflagen zal hebben.

Terllond in het begin van zijne regeering, ont- Herodes

floeg KAJUS KALIGULA den kleinzoon van he- agrippa

7 /-> ^ . , I. worde
RODES den Grooten , herodes agrïppa , uit de Konin^r.

gevangenis , waar in tiberius hem geworpen hrrodes

had , en verkharde hem tot Koning , fchenken- ""^^^l
de hem het viervorflendom v.lii zijnen Oom fi- en geban-

Lippus. Zijn andere Oom, herodes antipas, hem "^"*

den

(*) Hand. IX, 20-22.

(t) Gal. I. 17- iS.
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I den Koninglijken titel benijdende , begaf zich hier

^^n'^
op , op ïianlloken van zijne gemaalin , de bclvcnde

Hoofdfl. HERODiAs r\?i Romd^ om insgelijks den Koninglijken

naC.G. tite] te bekomen, maar agrippa zond hem onmid-

'ij .\q lijk zekeren fortun/\tus achter na , met brieven

•-^^^V— van befchuldigingen tegen hem, welke bij den Kei-

zer zoo veel ingang vonden, dat hij iierodes an-

tipas na Lions in ballingfchap zond, in welke de

trotlche iierodias hem verzelde, wordende zijn vier-

vorftendom van GüliJeii door den Keizer aan agrip-

pa gefchonken.

Rampen Onder de regering va:n dezen Keizer kajus kali-
oerjoo-

(j^jL^ welke vorst niet zelden zulke ongerijmdhe-
den on- ' ^ •'

der Kei- den bedreef, dat men dezelve aan vlagen van krank-

zerKA- zinnigheid toefchreef , hadden de Jooden meer dan

ééne onaangename bejegening te verduuren ka-

jus matigde zich Godlijke eere aan, en wilde voor

eenen God gehouden , en , als zoodanig , aangebeden

worden. Mij gaf zelfs be\^el , om zijn beeld , als

van eene Godheid , in den Tempel te yerufalem te

plaatzen. Gelukkig voor de Jooden , dat petro-

ivius, thans landvoogd van Syrië, op het fmceken

der Jooden , zoo lang , met het uitvoeren van dit

bevel , draalde , tot hetzelve door den Keizer , op aan-

liouden van Koning agrippa , wei'd herroepen. Even-

wel vernieuwde hij dit bevel Aveder , en zou het

toen ten uitvoer hebben gebracht, indien hij niet

door cenc famenzweering ware omgebracht gewoi-

FiLo de Nog zwaarer waren de verdrukkingen , welke de

Jood in Jooden te /llexandri'é , onder den laadvoogd van
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Egypte^ FLACCus AviLLius, duldeii moesten. Hun r

werd liet burfferrecht ontnomen, en zij van himne ^^e^
VIII

bezittingen beroofd , velen zelfs werden gepijnigd , Hoofdft.

en ter dood gebracht, waarom zij, in het Jaar 40, naC.G.

eenige afgevaardigden aan den Keizer zonden, om ,5.-,^

hunne bezwaren in te brengen , en recht te vorde

ren. Onder deze afiiezondenen was ook filo , de g^^^nt-

ichsp ge-
j^öoJ bijgenaamd, (*) Deze afgevaardigden werden monden

door den dvvaazen Keizer met fpot en befchim.ping iian de-^

behandeld , en konden niets van hem vervver\'-en , tot
^^.j.

hij hun hun aficheid gaf , met deze of dergelijke

woorden : „Deze menfchen komen mij niet zoo kwaad,

„ Als wel ongelukkig en onverftandig , voor, alzoo

„ zij niet geloven willen, dat ik aan de Godlijke

„ natuur deelhebbe.
"

Deze wederwaardigheden , welke den Jooden beje- Vrededeg

genden , werkten , gepaard met de bekeering van pau- gemeente
** ' ' * ^ ^

te Jerufa-
Lus lemnvott-

(*} Wij hebben vtixi dezen geleerden Jood reeds ge-

fproken Inleid. Bladz. XXXIV. Hier zal ik 'er alleen

bijvoegen , dnt men bij photius {BibllothXod. 105.) een

bericht vindt , dat filo voor een' tijd een Christen zou

ge^veest zijn, naderhand echter weder afgevallen tot het

Joodendom, als ook dat eusebiüs verhaalt, (^Hist. Eccl.

II. 17.) dat hij met petrus te Rome vriendfchappelijke

verkering zal gehad hebben. Doch, deze berichten flrij-

den met de tijdrekening, alzoo petrus niet zoo vroeg

te Rome geweest is , en zij fchijnen alleen daar uit haren

oorfprong genomen te hebben, dat de oude Kerkvaders

de Therapeuten in Egypte voor Christenen hebben gehou-

den. Zie boven Bladz, 15,
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I

BOEK
VIII

Hoofdft.

mC.G.
Jaar

36-39-

deren

door PE-

TRUS ver-

richt.

Bekee-
ring van

KORiNE-

LIÜS.

LUS , mede , dat de vei-volging tegen de belijders van

jESus, na het jaar 35, niet werd voortgezet, zoodat

zij , geduurende de jaaren 36 tot 44 , rust en vrede ge-

noten 5welken tijd petrus, onder anderen, zich te

nutte maakte , om geheel het Joodfche land door te rei-

zen , ten einde de gemeenten alom te bevestigen , en te

verfterken in hun geloof, en de EuangeHeleere te ver-

kondigen* Op deze reize genas hij, onder andere

wonderen, die hij verrichtte, zekeren aeneSs , die

acht jaaren geraakt en lam geweest was, en te yop~

pe , wekte hij eene Godvmchtige weduwe uit de

dooden op. (*)

Tot nog toe waren gccne anderen, dan gooden

^

en zulke Joodengenoten, die door bcfnijdenis in de

Joodfche Kerk waren ingelijfd, tot het geloof in jesus

gebracht, doch aan zulke Heidenen, welke wel den

Afgodsdienst hadden verlaten^ en den eenigen waa-

rcn God vereerden , maar zich niet lieten befnijden

,

was het Euangelie nog niet verkondigd. INIet zoo*

«danige 'Joodengenooten der Poorte
,

gelijk men hen

noemde, hielden de gooden geene gemeenzame ver-

keering. Allengs moest zich het plan der Godheid!

ontwikkelen, en de Godsdienst van jesus, volgends

zijne beftemming, ook onder de Heidenen uitgebreid

worden. De eerftc flap daar toe was de bckeering

van zoodanige Joodengenooten der Poorte , die , als 't

ware , tusfchen de Jooden en Heidenen in Honden, tot

het geloof in jrsus. Zekere kornelius, een Ro-

mcinsch bevelhebber , welke thans te Caefarea in

bc-^

(*) Handel. IX. 31-43.
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bezetting lag , en zoodanig een Joodengenoot , en te- I

Vens een oprecht godvreezend man was , ontving ^}Ji

van een' Engel , die hem verfcheen , bevel , om pe- Hoofdft.

TRus van jfoppe te ontbieden , weike hem nader naC.G.
Tpor

omtrent den Godsdienst verlichten zou. Ten zelf- ^^ '„_

den tijde, als de afgevaardigden van kor.nelius te '»

jfoppe kwamen , had deze Apostel , in eene Geest-

vcmikking, een hemelsch gezicht, waar bij hem al-

lerhande fooiten van dieren werden vertoond ^ en hem

gelast , om die , zonder onderfcheid , tot fpijze te ge-

bniiken, en als hij zich , tot drie malen toe, op de wet

beriep , die hem verbood , iet Onreins te eeten , ver-

maande hem eene hemelfche fi:em , dat hij niet on-

heilig zou achten , het geen God gereinigd had -—

Tenvijl hij nog bij zich zelven overdacht , wat dit

gezicht beduiden mogt , klopten de afgevaardigden

van KORNELius aan de huisdeur , en petrus , door

eene infpraak van den Geest van God opgewekt, en

tevens nu het oogmerk van liet hemelsch gezicht

begrijpende , begaf zich met hun na Caef,rea , al-

waar hij aan den hopman kornelius , en zime

vrienden, de leere van je sus ontvouwde, erkennen-

de, dat hij nu klaarlijk inzag, dat God geen aanne-

mer des perfoons zij, noch eenig volk, met uitflui-

ting van alle anderen , begunftige , maar inte^rendeel

,

dat onder alle volken een ieder, die hem \Teest, en

gerechtigheid en deugd beoefent, hem aangenaam is.

Terwijl petrus nog fprak , ontvingen korxelius

en zijne vi-ienden den HeiUgen Geest, en fpraken,

in GeestveiTukking , met \Tecmde talen , op welke blijk

van Godlijke werking petrus geene zwarigheid

M maak-
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I maakte, om hen, als gelovigen, door den doop, iu

^,^^'5 den Godsdienst van te sus te laten inwijden. Toen
VIII '' ^

Hoofdft. PETRUS te Jcrufakm wederkeerde , namen fom-

nnC.G. migen hem, in her eerst wel, kwalijk, dat hij onbc^

J"
^

'

fnedenen had laten doopen , doch hij , hun alle de

—^. bijzonderheden van het voorgevallene verklaard heb-

bende, verheerlijkte men eenparig God, die, op de-

ze wijze, ook aan de Heidenen begonnen had, zij-

ne genade te openbaren. (*) Deze belangrijke ge-

beurenis moet , volgends de waarfchijnlijkfte bereke-

ning, omtrent het 4ofl:e jaar na Christus geboor-

te, zijn voorgevallen.

SAULus Voor dat petrus de nu verhaalde reize van ^e-
te Jerufa- ruf'alem ondernam , was saulus genoodzaakt ge-

de Apos weest, D:imascus te verlaten, dewijl de Jooden hem
telen aldaar lagen legden , zijnde zij daar toe aangemoe-

ft^ld^'^'
^^§^' <^c>ordien ar etas, een /Jrabisch vorst, die

ontvangt een ijveraar was voor den Joodfchen Godsdienst

,

daarvan
^j^-^^g jg magt X.<t Damascus in handen had. Deszeli\s

ji:sus zij-

neroe- ftridhouder de ftad bezet hebbende, opdat saulus
pi;ig,a!s niet ZOU Ontkomen, werd deze door de belijdei'S van

dei-Tld- JESUS, bij nacht, in eene mande over de Ikds-

deneu. muur nedergelatcn (f), begevende zich na 'Jeru"

falem ^ drie jaaren na zijne bekcering, en dus in het

jaar 39, alwaar hij, door barnabas aan de Aposte-

len voorgefteld zijnde , zich flechts veertien dagen heeft

opgehouden, hebbende, geduurende zijn verblijf al-

daar, alleen met de Apostelen petrus en jakobus

ecni-

(*) Mand. IX -XI.

, Ct^ 2 Kor. X. 32.
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eenige nadere verkeering gehad. De haat van ecnige I

Hellanistifche oï Grieksclifprckende Jooden , die hem ^f^
naar het leven ftonden , en een uitdruklijk bevel van HoofdfL

jESus," welke henij in den Tempel zijn gebed doen-n^C. G.

de , in ee ic lJ eestverrukking ^ veifcheen , en hem J^^'^^^'
^

den last opdroeg ^ om aan de Heidenfche volken

,

in andere gewesten, het Eiuingclie te verkondigen,

deeden iiem Jernfalem verlaten, en zich, vooreerst,

na zijne gebooiteftad Tarfus 'm Ciiiciê begeven. (

)

Paulus zelve heeft, in zijnen brief aan de Gala^

ten (f), uit deze bijzonderheden, betoogd, dat hij

zijne zending , als Apostel der HL^denen ^ niet van

menfchen, maar van God en jesü.s zelven, had, en

in de daad, het is van belang, dit op te merken,

dat hij, drie jaaren lang na zijne bekeering, te Da-

maskus en in het aangrenzend Arabi'è^ het Euiingelie

Verkondigd heeft , voor dat hij te Jerufalem is geko-

men , alwaar hij toen Hechts veertien dagen vertoeftle

,

en dus niet verdacht kan wezen , van met de Aposte-

len faamgefpannen , of met hun een overleg en ont-»

weip gefmeed te hebben , waar van hij de uitvoe-

ring op zich zou hebben genomen.

Doch, keren wij terug, om de gevolgen te be- De belij-

fchouwen , welke de vervolging tegen de gemeente <^ersvan

te Jerufalem zedert derl dood van stefanus gehad eerst 'te

Jheeft. Door de verftroojing van de leden dezer ge- ^-i'-'-üü-

chië
"^e^""

Christe-

(*) Hand. IX. 20-30. vergel. h/?nd* XXII. 17-21. nenge-

«n 2 KOR. XII. 1-4. noemd.

(t) Gal. L 18, 10.

U
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r meente,was het Eiuingelie, zeden het jaar 3^ , voort-

VI^Ï S'^P^'^"'^ •> 2'^^fs buiten de grenzen van het Joodfche

Hoofdft. l«ind, door geheel Fenïci'é^ op het Eiland Cyprus ^

naC.G. ei^ jf, Syr'/e^ en voofimmlijk , in de hoofdflad van
/""

dat land, Antiöchié^ aan de rivier Orontcs. Echter

had zich deze voortplanting van het Euangclie al-

leen tot 'Jooden en bcfneden Joodengenoten bepaald.

Doch, eenige belijders van je sus, welke oorfprong-

lijk waren ml Cyprus en Cjti?/;!? , eene flad en landfchap,

op de zeekust van Afrika , ten westen \^n Egypte , om-

trent het jaar 40, te Antiöchi'é gekomen, wendden

zich biizonder tot de Hellenht'ifche of Griehsch''

fprekende Jooden, met zoo gelukkig gevolg, dat

•zich te Antïèdné fpoedig eene zeer aanzienlijke ge-

meente vestigde. Op het bericht van dezen voor-

fpoed , werd barnabas , een aanzienlijk lid der ge-

meente van "Jerufakm , zijnde een Leviet , en van af-

komst , een Cypriër ( * ) , door de Apostelen naa

Antiochië gezonden, welke de nieuwe gemeente al«

daar in het geloof verfterkte , en door zijn onderwijs

verder een aanzienlijk getal menfchen tot het geloof

in TESUS overhaalde. Vervolgends, oordeelende, dat

hem sAULus in deze groote gemeente van^ bijzon-

deren dienst zou kunnen zlm , deed hij een' uitftap

na Tarfus^ om saulus op te zoeken, en met zich

na Antiochië te nemen, alwaar zij beiden, met de

gemeente, in openbare bijëenkomften , te onderwij-

zen , een geheel jaar doorbrachten. En nu wer-

dai

(*) Hand. IV. i^.
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den de belijders van je sus, hier te Antt'óchiê^ het I

eerst Christenen genoemd» () Tot hier toe wa- ^^}^^

ren zij, door hunne vijanden, Nazanêrs , of iV<r7- Hoofd fl.

zarethaneny en Ga/i/eers ,
genoemd, omdat jesus "a<-"-G.

te Nazareik opgevoed, en zijne eerlle leerlingen uit _

'

Galileë waren. De aanhangers van jesus noemden

malkanderen, broeders^ heiligen ^ gelovigen , keiiin^

gen enz. Thans werden zij, vQOr het Qiist^Chrisie^

tien genoemd, naar chrjstus, ponder dat de ge-

fcliiedenis echter, in 't bijzonder, meldt, door wien

hun deze naam gegeven is, doch, dit verdijnt op-

meridng, dat wij, nergens in het N. T., dezen naam

door de Christenen zelven van zich gebruikt viiïden ,

zij fchijnen dus van de ongelovigen met dezen naam ge»

noemd te wezen , zoo zegt de Koning agrippa(hand.

XXVI. 28.) „Gij beweegt mij bijna, een Christen te

„ worden*" En PETRUS fchrijft, (i petr. IV. 16.)

„ Indien iemand lijdt , als een Christen enz." In vervolg

van tijd , is deze naam in algemeen gebruik gekomen

,

te meer , dewijl de Christenen 'er eene eere in begonnen

te (tellen , dat zij den naam voerden van hem , dien zij

als den christus, den gezalfden Koning van het;

G odsrijk , vereerden

.

Oiii dezen tijd kwamen eenige Profeeten, die de Agabus

gave der \^oorzegging hadden , van yerufalem , on^.
vooi-ZQgt

-
11

»= »
, j j

"
'

. ^eu hou-
der welke zekere agabus ; als deze door eene by^. oers-»

zondere aandrift des Heiligen Geestcs voorzeide , dal; "ood.

'er een duure tyd en hongersnooa op handen was , g,^ g ,^j^,

welke ook omtrent vier jaareii daarna plaats gehad nabas na

() Il^-Nü. XL 2Ó.



176 K E R K E L IJ K E

I heeft, onder den Keizer klaudius, gelijk wij, uit de

T^Z/r gefchiedfchrijvers van dien tijd , weten , vvns de gemeen»

Hoofdft. te te Antibch'w , welke flad rijk en vermogend was

,

naC.G. terllond bedacht, om liefdegaven te verzamelen voor

^
"

de gemeente te Jerufdeir ^ welke zij als hare moe^

gezon- derkerk aanmerkte ; met deze liefdegaven werden
den, met p^uLus en baPvNabas na Jerufnlem gezonden,
onder- .

.y ./ s

fland De gemelde Keizer klaudius was de opvolger van

voor de den Keizer kajus kaligula, die, in het jaar 41 , door

aldaar
^^'"^ famenzweei'ing , van het leven beroofd was. Deze

Klaudi- begunffigde, niet minder dan zijn voorzaat kajus,

us volgt den meergemelden herodes agrippa I, en gaf hem,
KAJUS op,

i^j^i ^g landfchappen , dk hij reeds bezat , nog Jude'é

meuisch en Samarïé , ook fchonk hij , door het geheele Rot
Keizer, ineinfche gebied, grootc voorrechten aan de jooden.
T.tarAi. .... 1 . '

Agrippa kwam , m het begin van het jaar 44 , van
Agrippa „ ^^ r ,

\'
r, r 1 r^

InatjAKo- -^^^"^ te jerufalem aan, kort voor Paasfchen. De-!-

BUS den 2e vorst , de gunst der gooden zoekende te winnen

,

oifr'^of-
^^^'^^^ ^^"^^ ^^S^" de Christenen ileeds voortduurde,

den, en fchoonzij, door de omflandighcden der tijden , belet

PETRUS
^gj-en , denzelven , daadlijk , uit te oefenen , begon ,

gevangen '
.

"

.

zetten, terllond na zijne overkomst, door eene nicmve ver-

dic'vvon- volging, de rust der Christenen te ilooren. Begrijp

vedo's^t'^
pende, dat hij, in zijn oogmerk, het best zou fla-

wordt, gen , Indien hij de hoofden en aanzicnlijkdei^ aantas-

Jaar44.
^^^^.^ ]ig|. |^i]^ vooreerst, den Apostel jakobus vat-

ten, en met het zwaard ter dood brengen. Deze

JAKOBUS is die, welken men gemeenlijk den Ouderen

noemt, de broeder vanden Apostel joünnes. Zoon

van ZEBEDEUS , met zijnen broeder en met petrus ,

toegelaten tot de naauwllc gemeenzame verkering

met
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met jESus, boven alle de overige Apostelen. Dus ï

was de één dezer broederen de eerfte der Aposte-
°f.^'!^

len, die, en wel als martelaar, of bloedgetuigen , Hoofdft.

geflorven is, tei-wijl zijn broeder joéïnnes de langst- n^^^-'-G.

levende van alle de Apostelen geweest is. Uit het gehee- ^

Ie beloop der Gefchiedenis , is het derhalven blijkbaar,

dat deze Apostel yenifaJem nooit verlaten heeft, om in

verre landen het Euangelie te verkondigen , waar uif

men befluiten mag, wat 'er zij, van het geen men, ze-

dert de negende eeuw, in Spanje verhaald , en geloofd

heeft, dat hij naamlijk in dat land het Euangelie zou

verkondigd hebben ; ook weet men , uit paulus brief

aan de gemeente te Rome^ dat toen de leere van jesus

in Spanje nog niet bekend was. Met recht, erkende

daarom roderich ximenes, Aardsbisfchop van 7o-

ledo , op de Lateraanfche Kerkvergad.ring in het jaar

121 5, dat hem geen bewijs voor dit voorgeven be-

kend was, zelfs heeft de Kardinaal baronius ( * )

dit verhaal voor twijfelachtig gehouden. In de daad

,

het zelve ftrijdt met de waare gefchiedenis, en rust

enkel op het getuigenis van eenige bijgelovige gees-»

telijken en ligtgelovig gemeen van de negende eemv,

wanneer men voorgegeven heeft , dat men het lig^

chaam van dezen Apostel, te Compostella in Gallici'é,

zou gevonden hebben, het welk ontallijke wonderen

verrichtede, en waarheen, van dien tijd af, m.^nig-

vuldige bedevaarten ondernomen zijn , welke deza

ftad eere en rijkdommen hebben bezorgd, Men heeft

ook vergeefs deze uitvlucht gemaakt , dat het lijk

van

(*) AnUo Eed. ad. anv. 81 5. ;;. 4p.

M4
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I van dezen Apostel , eerst na zijnen marteldood, te fcheep

^^^ na GaUic'i'è zou zijn overgebracht , alwaar het , wegens

Hoofdrt. ^^ vervolgingen, lang verborgen gelegen hebbe, tot

naC.G. het door een buitengewoon licht ontdekt zal zijn.

Men weet , hoe dergelijke verdichtzelen hunnen oor-

fprong veelal verichuldigd waren, aan de zucht van

Christelijice gemeenten naar de eere , van door Apos-

telen gedicht te zijn, waar bij, in laater tijden, ge-

lijk in het tegenwoordig geval , het tijdelijk voor-

deel, voor de geestelijkheid van zoodanige Kerken,

voornaamlijk van veel gewigt was. De bijzonderheid

,

welke EUSEBius (*) verhaalt, dat naamlijk , de

foldaat, welke den Apostel voor het gericht geleid-

de, of, gelijk anderen het verdaan, zijn belchuldi-

ger , die hem had aangebracht , door de ilandvas-

tigheid van jakobus bewogen , een Christen ge-

worden , en van jakobus vergiffenis en den vrcdc-

kus ontvangen hebbende , met hem gedood zou zijn

,

heeft wel gecne ongerijmdheid of ftrijdighcid , maar

verdient echter weinig geloof. Indien iet zoodanigs

bij deze gelegenheid ware gebeurd , zou toch lu-

KAS , naar alle waarfchijnüjkheid , niet nagelaten heb-

ben, hetzelve aan te tekenen.

Agrippa ziende, dat de Jooden genoegen namen,

in het geen hij tegen de Apostelen begonnen had,

nam vervolgends den Apostel petrus gevangen ,

ten einde dien, na het Paaschfeest, insgelijks, ter

dood te brengen. Maar, op het (lerk en ernflig ge-

bed der Christenen, werd petrus, door cenen En-

gei

() Hist. Eccles. II. 9.
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gel wonderbaarlijk verlost , en begaf zich na Cae- I

Hier bij bepaalde zich de woede dezer vervolging, iioofdll.

De vervolger werd, nog dat zelfde jaar, door den "'iC.G.

dood, overvallen, bij welke josefus, niet min dan •'"
*

LUKAS , eene buitengewone tusfchcnkomst der God- Dood

lijkc Voorzienigheid erkent, agrippa , bij gelegen- ^^" ^^

heid van een feest , in het openbaar , gehoor verlee- grippa*

nende, aan de afgevaardigden van Tyrus en Sidon^

hield, koninglijk uitgedoscht zijnde, eene redenvoe-

ring, welke van het volk, met eene laage vkijerij,

werd toegejuicht , als lioorde men de flem van eenen

God. Doch, op het oogenbUk, als hij zich dezen

lof het welgevallen, floeg hem een Engel van God,

met eene walglijke kwaal , waar bij de wormen hem

levende verteerden , en waar aan hij ftierf. Dus een-

vouwig luidt het verhaal bij lukas ( * ). jose-

fus ( f ) , die hier mede in de hoofdzaak overëen-

ftcmt, voegt 'er nog eenige bijzonderheden bij. De

Koning zag , op hetzelfde oogenblik , als hij de

ftem der vleijerij hoorde, een' nachtuil, op een touw

boven zijn hoofd zitten, welken hij voor een' bode

of Engel van onheil liield , en voelde , op dien ei-

gen ftond, eene fmartlijke pijn in de ingewanden,

door welke vijf dagen achter één afgcmarteld

£ijnde, ftierf hii, in het 54{le jaar van zijnen ouder-

dom , het 7de zijner regering , te rekenen van het

jaar zijner eeiile verheffing door Keizei- kajus.

Agrip»

C*) Hand. XII.

(t) :?'. OudL XIX. 8. 2.

M 5
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j
Agrippa I. liet eenen zoon na van denzelfdcn

^^^^
naam, doch Keizer klaudius vergunde aan dezen

HoofdiT:. de opvolging niet in zijns vaders Koningrijk, onder

mC.G. voorwendzel van zijne jongheid, maar, in de daad ,

^ omdat zijne hovelingen op de landvoogdij vlaschtcn

,

Judeë en maakte yudeë^ op nieuw, tot eene Roracinfche
weder

provintie, wordende kuspius fadus als landvoogd
cene Ro- ' ^

mehiCche derwaards gezonden , onder v/iens beihiur de hon-^

provin- ^ersnood is voorgevallen , welken agaeus voor-
tie.

o ^

fpcld had.

De ver- Door den dood des vervolgers, en de verandering

lioiidtop. J'i ^^ ftaatsgefteldheid des lands , had de gemeente

te yerufakm weder rust van de vervolging , ook

keerde PETRUS wederom derwaards, gelijk wij hem,

in 't vervolg, daar ontmoeten zullen , en de lecrc

van JEsus werd meer en meer uitgebreid.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de voortplanting van het Chris"

iendom, bijzonder door den apostel Vzxi'

lus 5 tot deszelfs eerfte gevan^

genis te Rome.

BOEK vJmtrent dezen tijd, keerden paulus, en barna*

IX BAS , hunnen last te Jertifakm volbracht hebben-

^"^f'l/!* de, na Antïöchie te rug, verzeld van joaNNES, bij-

Tr,.^r44. genaamd markus , als hunnen dienaar. De gemeen^

*
;— te te Antiöchi'é was, thans, nevens die te Jerufa"

'J'i^Aif-
''^''* j ^^* grooten blpei, hebbende verfch^iden voor^

Wh
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name leerïiars ,
gelijk die te Jerufalem de Aposte- i

len. Op zekeren dag, als deze leer.iars hunnen Gods- "°^

dienst met de gemeente verrichtten , gebood de Hei- fjoofdft.

lige Geest, waarrchijnlijk door édnen der leden van nnC.G,

deze vergadering , dat men barnabas en paulus -'" '^^\

zou afzenden , om het En:'ngelie voort te planten, lus ea

Na een plegtig vasten , en bidden , werden dan de- barna-
^ ° ^ ' '

BAS, tot

ze twee waardige mannen , met oplegging der ban- voort-

den , en onder uitbondige zegenwenfchen , afgezon- pi^innng

den : dit gebeurde in het jaar 45. Zij begaven zich p rij,wg.

eerst na het eiland Cyprus , het vaderland van bag.- lie.

NABAS 5 het welk zij doorreisden tot Pafis toe,

in alle (leden, waar de Jooden Sijnagogen hadden,

het Euangelie verkondigende. Te Pnfos had de

Rsmei/jfche landvoogd van het Eiland , thans de

Proconllir SERGius paulus , zijn verblijf. Deze

ontbood de beide Euangelieverkondigers bij zich,

om hunne leere van hun te hooren. Hij had tot

hier toe veel werks gemaakt van zekeren Jood bar-

JESUS, ELYMAS , of de Tooveraar, o? B'Iagus ^ bij-

genaamd, naar zijne ervarenheid in geheime kunsten

en verborgen wetenlchappen , een' bedrieger , gelijk

siMON in Samarië was. Als deze den Apostelen

tegenfprak , en den Proconful van het geloof in je-

sus afichrikte, beftrafte paulus hem, en kondigde

hem, door eene Godlijke aandrift, aan, dat hij op

ftond blind zou worden, gelijk ook gebeurde. Het

welk dien in-Jruk op den landvoogd maakte , dat hij

de Euringelieleer omhelsde , en het geloof in jk-

sus beleed. Dewijl saulus , na dezen , door lu-

}LAS 5 niet meer saulus , maar paulus genoemd

wordt.
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I wordt , is het zeer waarfchhijnlijk , dat hij zijnen'

^9^^ ntiam dus, naar den naam van dezen landvoogd,

Hoofdfl. heeft gebogen, te liever , omdat denaam paulus meer

mC.G. gefchikt was voor de Heidenen , onder welken hij

_

"'
voortaan het Euangeiie verkondigde.

JoaNNEs Van P^fos (bk paulus met zijn ge:ieirchap over
MARKUS, ^^ j-j^j. y^^iQ jj^iid van Klein- ^iTé, alwaar lüiiNNES
hun die-

' -^

naar, MARKUS, hun dienaar, hen te Perge ^ cenc ftad van

keert te Pamfijlie^ verliet , en na 'Jerufalem keerde , niet
•rug na , . .... .. . ,

ïerufa- zonder misnoegen van taulus, gelijk wij , in het

ïem. vci-volg, zien zullen.

Het Eu- Tot hier vervoegden deze Euangelieverkondigers
ain'c.ie

^idi het eerst en naast aan de Tooden, doch te Antio'

Ikiclc- clué , in het landfchap Pifidi'é , gekonien , maakte

nen ver- hunne prediking zoo grooten opgang, dat bijna de ge-

'^'"
hecle ftad in de Joodfche Sijnagoge te üimcn kwam,

om hen te hooren , v/elke toeloop ook der Heidenen den

trotfchen Jooden zoodanig tegen de borst ftiet, dat

zij de Apostelen niet alleen vvederfpraken , maar zcH"^

tot fchelden en lasteren overfloegen. "Waar op de

beide Apostelen , vrijmoedig en rondborftig , die

merkwaardige verklaring deeden, dat, dewijl de Joo-

den , door him ongeloof, toonden , zich zelven het eeu-

wig leven onwaardig te oordeelcn , zij zich van nu af

tot de Heidenen zonden wenden, aan welke de ou-

de Profeeten deze genade reeds voorzegd hadden.

Deze verklaring ontvingen de Heidenen met blijtl-

fchap , zoodat velen , uit deze ftad en de omliggende

oorden , het geloof aannamen. Maar , de Joodtn

,

eenige vroome en aanzienlijke vrouwen opgemaakt

hebbende, wisten eene vervolging leg^n paulus ca

BAK-
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JJARNABAS te verwekken , en hen met geweld uit I

de^ ftad te verdrijven. (*) ^f^
Zich n;ia Ikonië begeven hebbende , onthielden zij Hoofdfl;

zich aldaar een' gcruimen tijd , makende vele Joo- "^ C. G.

den en Heidenen tot belijders van het Christendom ,
•''

'

.

tot dat de ongelovige Jooden het gemeen tegen hen

gaande maakten , om welks woede te ontwijken ,

de Apostelen zich na 'Lystren en Derhe , fteden

van Lycadni'è^ begaven. In de eerstgemelde ftad,

een kreupel mensch wonderdaadlg genezen hebben-

de , konden zij , ter naauweiiiood , de bijgelovige

meenigtii beletten , om aan hun te offeren , dewijl deze

Heidenen in de verbeelding waren gekomen , dat hun-

ne Goden, jupiter, dus noemden zij barnabas,

en MERKURius , voor wien zij paulus aanzagen,

omdat die het woord deed, in menschlijke gedaan-

te, hen waren komen bezoeken. Doch, dat zelfde

gemeen h'et zich , vervolgends , door zendelingen der

Jooden uit Ikoni'è en Pijtdisch Antiöchi'é ^ zooda-

nig opfloken , dat zij paulus, in eenen oploop,

mishandelden , en (leenigden , en voor dood de

ftad uit fleepten. Maar, als zij, die de leere van

jEsus in die ftad hadden aangenomen , kwamen toe-

lopen, om hem te beweenen , ftond deze Apostel

op, als of hij geen letzel ontvangen had, efi ging

met hun de ftad weder in , alwaar hij echter (lechts

korten tijd vertoefde, begevende zich met barna-

BAS na Derhe , eene nabuurige ftad , alwaar zij,

met eenen goeden uitflag, hiuine prediking hervatte-

«ien. Hier

C*) Hand. XIII.
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I

BOEK
IX

Hoofdft.

naC.G.
Jaar 45.

Oudden
in deze

gemeen-
ten rnn-

geüeld.

Hier bepaalden zij hunne tegenswoordige reize,

en keerden, langs den zelfden weg , dien Mj geko-

men waren, te rug^ de gemeenten, die zij, uit Joo~

den en Heidenen, maar voornaamlijk Heidenen, ge-

fticlit hadden , en die bloot ftonden voor allerhande

mishandelingen, verllerkende j en tot llandvastigheid

vermanende , dewijl toch de belijdenis van het

Christendom met Vele wederwaardigheden en vervol-

giirien gepaard moest gaan : eene wijze van voor-

flelling , die hen van dezen Godsdienst zou hebben

moeten fiflchrikken, intlien zij niet vastelijk van des-

zelfs Godlijkheid overtuigd v/aren geweest.

Onder deze omftandigheden , daar de bekeerde Joo*

den, verëenigd met bekeerde Heidenen, onmogelijk

langer in de gemeenfchap der ongelovige Jooden

konden blijven, welk- hen, in alle opzichten, vijan-

delijk behandelden , bracht de aart der zake het me-

de , dat zij tot gemeenten of genootfchappen gevormd

werden , ten einde , door gemeenfchappelijke Gods-

dienstoefening , aanhoudend ondtrwijs, en onderlinge

beraadflaging , malkanderen te vertroosten, en tegen

de ondernemingen der ongelovigen te beveiligen.

Met dit oogmerk, ftelden paulus en barnabas,

bij alle deze gemeenten , zekere opzieners aan , on-

dier den naam van Oudfien , of Ouderlingen , Avelke

eij?,^4.onder een plegtig bidden en vasten, in him

ambt. inhuldigden. (*) Wij zullen, in het vervolg,

gelegenheid vinden, om breder van zoodanige Oud-

llen , of Ouderlingen , ais door de Apostelen zijn aan-

^•efleld , en van derzclver ambt, te fpreken. Oni*

(*) Men leze iwnd. XIII cji XIV.
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Omtrent het jaar 48 , na Jntibchië in Syrië , van I

waar zij afgezonden waren, terug gekomen, deeden ^^^'

PAULUS en BAPvXABAS aan de gemeente aldaar ver- Hoofdft.

flag van den voorfpoedigen uitflag hunner zending^ ""5.*^*

het welk, met blijdfchap en dankzegging tot God^ "

werd aangehoord en goedgekeurd. Teiug-

Tot dus ver had zich, onder de Christenen, geen
^''^^f^^

Veiiciiii van gevoelens geopenbaard ; maar thans gaf lus en

de bekeeriug van onbefneden Heidenen aanleiding tot
barna-

° BAS te

een verichil , het w^elk deze eensgezindheid der ge- Antiö-

moederen niet weinig ontrustte , en langen tijd de ^hië.

bron van veel kwaad onder de Christenen gew^eest Twist o-

is. Eenige bekeerde Jooden , uit jFudcë te Antiöchiê befnii-

gekomen , en daar vele Christenbroeders vindende, denis der

die onbefneden waren, ergerden zich daar over, en j^^-^g^
^

beweerden , dat de Christenen , die uit de Heidenen nen.

waren overgekomen , door de befnijdenis , in de ge-

meenfchap der Israelitifche Kerk moesten worden

ingelijfd, alzoo niemand kon zdMg worden, dan die

befneden was , volgends de wet van moses. Ver-

geefs verzetten paulus en barnabas zich hier te-

gen, de gemelde ijveraars kregen aanhang, en 'er

ontftond veel twist en verwarring , in de gemeente

te /^ntióchië , niet zonder vreeze van eene geheele

fcheuring. Sommigen van deze lieden maakten de

gemelde zwarigheid , alleen door eene dwaling van

hun verfiiand, en te flerke gehechtheid aan de voor-

vaderlijke zeden , maar bij anderen , waren booze drljf-

veeren in het fpel , gelijk wij , uit de brieven van

PAULUS, bijzonder den brief aan de Galaten^ wt-

ten , fchijnheiligheid naamlijk en eerzucht , afgunst

je-
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f jegens den voorfpoed en invloed van paulus en

BOEK zijnen vriend barnabas , muar tevens ook weeze

Hoofdft. voor de gevolgen , welke deze vrijheid van het Chris-

naC.G. tendom bij de ongelovige Jooden zou kunnen heb-

J'^^''^
•

ben, door hen tot veiTolging van de Christenen aan

te fpooren.

Toen de twist , voornaamlijk aangevuurd door fom-

migen , die tot de gezindte der Farizeën behoord

hadden , hooger en hooger liep , befloot de gemeente

van Antiöchie paulus en barnabas , welke de be-

fnijdenis voor de Heidenen niet nodig keurden, ver-

zeld van eenige anderen , waarfchijnlijk lieden van

het tegengelleld gevoelen , na yerufalem te zenden

,

om het gevoelen der Apostelen en oudften der ge-

meente aldaar over deze twistvraag in te nemen, en

daar over derzelver oordeel te verRaan.

Paulus , die nu in geen 14 jaren te JenifaJem

geweest was , ondernam deze reize te gewilliger , om-

dat hij, deswegens, ook eene Godlijke Openbaring

ontvangen had, zijnde hij, tevens, zoo wel verze-

kerd van de gegrondheid, van het geen hij beweer-

de, dat hij ook zekeren titus , denzelfden , aan

wien hij naderhand den brief gefchreven heeft, dien

wij in de verzameling der fchriften van het N. T.

lezen, uit lieidenfche ouders geboren, maar die het

Christengeloof had aangenomen , met zich nam , zon-

der dat deze befneden was. ( * ) Ook gaven deze

afgevaardigden , op hunne reize door Fenici'è eri

Samarië, overal aan de Christenen bericht van de-

ze

:c(*) Gal. II. 1-4.
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ie bekering der Heidenen, het welk door hen, met I

blijdfehap, ontvangen werd. ^^^

- Te Jerufükm aangekomen , werden zij van de ge- Hoofdft.

meente aldaar vriendelijk ontvangen, .en, opening ge- naC.G.

geven hebbende van het oogmerk hunner zending , i

kwamen de Apostelen , benevens de Oudflen , en de Kerkver-

leden der gemeente bij een, om, ineene opzetlijk ^^^^^™^^^

daar toe aangelegde vergadering, dit belangrijk voor- icm.

(lel in ovenveging te nemen.

Het verdient , dat wij alle de bijzonderheden van

deze vergadering naaiiwkeiirig opmerken , omdat, ibm-

migen dezelve de eerlle Kerkvergadering der Chris-

tenen genoemd hebben ; welke benaming nogthans an-

deren niet willen gebruilien, naardjeij,men, door Kerk-

vergaderingen , ( of Concilien ) i,.. m.,den Kerkelijken

(lijl, zoodanige vergaderingen yerfuiat , in .welke le-r

den of afgevaardigden van meer. gemeenten te famen

Jiomen, om over de belangen der Ksrk te handelen^

.leerftukken te bepalen, en daar over uioTpraak te do^u»

Deze vv'oordenftrijd , ,op zich zelve y.aa geen aanbe^

lang , is echter gewigtig , wegens r de. gevolgen , yj^h;

ke men , naderhand , daar uit heeft afgeleid , wan- -

neer men , over liet gezag der Kerkvergaderingen , heeft

beginnen te twisten.

De verfchilvraag , over welke de tegenwoordige

vergadering bijeenkwam , was niet gering te ach-

ten : Zij betrof de wijheid van het Christendom

,

met betrekking tot de Joodfche gebruiken en Kerli*

plegtigheden. Veel kon, over en weder, over dezelve

gezegd worden, te meer, daar jesus des aangaan*

de niets, uitdruklijk, had geleerd. Ds
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I De vergadering zelve beftond uit de Apostelen erf

BOEK ^g Oudften der gemeente te Jemfalem , doch behal*

Hoofdft. Ven dezen waren 'er ook leden van de gemeente tc-

naC.G. genwoordig, zoo velen zulks goedvonden, gelijk N'^ij

•

j ^

' ^^'
uit HAND. XV. 22. befluiten moeten. Men zou,

misrchien, hebben verwacht , dat de Apostelen de

onfeilbaarheid in het leeren , welke hun voorrecht

was ^ te hulp genomen , en dus op ééns de vraag

beflist zouden hebben. Doch , dit duldde de aail?

van dien Godsdienst niet , welken zij predikten , wel-

Ke, hoe zeer met Godlijk gezag bekleed;, echter den

weg van overtuiging inflaat, en onderzoek aanprijst.-

Men fprak dus^ met alle vrijheid van gevoelen, vatt

weerskanten, ovef het gevvigtig onderwerp, eindelijk

deed PETRUS opmerken, hoe hij,' op"eene Godlijké

roeping, het eerst aan Heidenen^' 9ié bhbcfnedcn Wa^

ren, het Eu'ngelie verkondigd'^- ' én dezelve, door

den doop , had laten inwijden , hebbende God zeM

Vén, dooi' hun den Heiligen Geest te fchenken , ge*

toorid , geen onderfchcid te maken tusfchcn' Jooden

en Heidenen, na hunne harten dooi* het geloof ge-

reinigd te hebben. En waarom zou men veider

gaan dan God, of meer vorderen, "'dan God gevor-

derd had, door, den belijderen \'^n het geloof, het

juk der Kerkplegtigheden , op nieuw , op den hals te

leggen , daar de genade van 'den Heere jesus het

cenige middel van zaligheid voor Jooden en Heide^

hen beide was?

Dit voordel van tetrus trof de vergadering , het

werd ontegenzeglijk gcftaafd , door de wonderwerken ,

welke de prediking van paulus en barnabas on-

der
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der de Heidenen verzeld en vooifpoedig gemankt had- ï

den , en alle de leden waren overtuigd , dnt de bekeer- ^^^
den uit de Heidenen , volgends het blijkbaar oogmerk Hoc^fdft.

van God, niet moesten verpligt worden, tot het nj'C.G.

waarnemen der Joodfche Kerkplegtigheden.
.

Van deze overtuiging der vergadering , bediende

2ich thans de Apostel, jakobus , de l:lelf7e bijge-

naamd, om het befluit op te maken, en hetzelve in

voorflag te brengen. Hij merkte uit de fchriften der

Profeeten aan , dat de bekeering der Heidenen , drlar

in, voorzegd was, in eenen volftrekten zin, zondet

dat 'er van hunne verpligting tot het waarnemen der

Joodfche Kerkplegtigheden werd gewaagd , en befloot

,

dienvolgends , dat men den bekeerden Heidenen des-

wegens geene verdere moeilijkheid moest aandoert';

maar aan den anderen kant oordeelde hij, dot de

nieuwbekeerden uit de Heidenen , uit aanmerking,

van den eerbied der Jooden voor de wet van moses ,

aan welke zij zoo lang gewoon waren , die infchik-

lijkheid dienden te gebruiken , dat zij zich onthielden

van alles , wat de nadere gemeenfchaps - oefening tus-

fchen de Jooden en Heidenen zou kunnen belem-

meren, bij voorbeeld, gemeenfchap met de afgoden,

hoererij , en het eten van het verdikte en van bloed

;

voorwaarden, waar toe de Jooden ook gewoon wa-

ren, de zoogenoemde ^oodengenooten de?- Poorte te

verpligten.

De vergadering vond dit voordel van jakobus

eenparig goed, en paulus, de grootde voorflander

van de Christelijke vrijheid zelve , berustte te eer

hier in , omdat hij de kwaade gevolgen van dezeïl

N 2. twist
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I twist voorzag, van welken ingeflopen valfche broc*

^^^^ ders , die zich listig bij de Christenen vervoegd hnd*

Hoofdfl. den , zich bedienen zouden , ten einde de Christenen

naC.G. geheel van hunne vrijheid te ontzetten, en weder tot
^"^^^'

flavernij te brengen, daarom weeii hij, voor een' tijd^

en gaf aan de omflandigheden wijs en voorzichtig

toe. C
*

)

Op deze wijze dan, werd het belluit opgemaakt

j

en fchriftelijk aan de gemeente te ^fitiöchiê ^ en aan

de overige gemeenten in Syrië en Cilicië bericht," in

eenen brief, om welken over te brengen, en des-

zelfs inhoud, volgends het oogmerk der vergadering,

ook mondeling te verklaren en aan te dringen , be-

nevens PAULUS en BARNABAS , uog twec kundige

en ijverige lieden , judas barsabas en silas of

SYLVANUS , verkozen werden. Deze brief behelsde

,

niet een bevel of voorfchrift, maar het goeddunken

der vergadering, gegrond op redenen, uit den aart

van jESUs Godsdienst , en uit de fchriften dtr Pro-

feeten , ontleend , ook overëenkomftig het geen de

Heilige Geest reeds niet duister had geopenbaard ,

in het geval van kornelius en de zijnen , en in

zoo vele wonderwerken , welke de prediking van

PAULUS en BARNABAS verzcld hadden (f), zonder

dat de onfeilbaarheid der Apostelen hier in aanmer-

king kwam.

Op deze wijze , was deze vergadering , welken

naam

() Gal. II. 4,5.

(f) Dit. is duidelijk de bedoeling der woorden, „Het

„ heefc den H. Geest goedgedaclu, hand. XV. 2S."
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nr\am men ook aan dezelve verkiest te geven , een I

waardig voorbeeld voor alle Kerkvergaderingen van ^S'^^

volgende tijden, indien men Hechts hetzelve had na- Hoofdlh

gevolgd. Ook bleek de eensgezindheid en overeen- "^^C.G.

(lemming der Apostelen uit het genomen befluit ten
•'"

vollen. Niemand had iet bij de leere van paulus te

voegen, integendeel JAKOBUS , petrus, en joSn^-

nes, hem de hand ten teken van gemeenfchap toe-

reikende, lieten aan hem en barnabas de bediening ^
van het Euangelic onder de Heidenen gerust over,

alleen verzoekende , dat zij hunne armen indachtig-

zouden wezen. (*)

INkt dit befluit, en den brief der Apostelen ea der ge*

meente te jFerufakm , keerden paulus en barnabas ,

benevens de afgevaardigden der vergadering, na y^//»

iiöchië, alwaar men don uitflag dezer zaak, met ge^

noegen en blijdfchap, vernam.

Dus was , door dit wijs en voorzichtig gedrag , Paulvs

de twist, voor het tegenwoordige, beteugeld. On- ^^'^^"^'

dertusfchen blijkt ons , uit de volgende gebeurenis-

fen , dat dezelve niet voor altijd weggenomen en ge-

dempt was. Niet zelden gebeurde het, dat de be-

geerden uit de Heidenen de vrijheid van het Chris-

tendom te ver uitflrekten , en aanleiding gaven tot

ergemisfen, gelijk wij, uit de brieven van paulus

aan de gemeente te Koxinthe , weten , terwijl , van den

anderen kant , vele Christenen uit de Joodcn voor

de onderhouding der Mofa'ifche wet zoo fbcrk ijver-

den , dat zij der^elver ouderhoiiding noodzaakliil-c TkI-

den

,

() Gal. II. 6-10.

N .^
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I den, tot des menfchen rechtvaardiging voor God,

BOEK
gelijk wij uit den brief van denzclfden Apostel aan

Hoofdfl. de Galaten verftaan. petrus zelve gaf daar toe niet

nnC. G. weinig aanleiding, door zijn onvoorzichtig gedrag te

ƒ ^'

'

^^'
Autiöchië^ alwaar hij, kort hier na , gekomen is, ter-

wijl PAULUS zich nog daar bevond. In het eerst hier

gemeenfchappelijk met de Christenen uit de Heidenen

verkeerd , en met hun gemeenzaam gegeten en gedron-

ken hebbende , onttrok petrus zich aan deze ge-

meenzaamheid , nadat zekere afgezondenen van den

Apostel jakobus daar gekomen waren, zich achter-

lijk houdende , uit wees voor de Christenen , die

befnsden waren. Zijn voorbeeld had zoo veel in-

vloed, dat de overige Christenen uit de Jooden^ ja

BARNABAS zelvc , hem navolgden; weslialven faü-

Lus zich genoodzaakt zag, petrus, deswcgens,

ten overllaan van allen , aan te fpreken , en hem van

zijnen misflag in dezen te overtuigen. Wij zien uit

dit voorbeeld , het welk paulus zoo oprecht in zij-

nen brief aan de Galaten (* ) verhaalt , dat de

Apostelen , onderling , volkomen gelijk ftonden. Men

ontdekt 'er hunne eerlijkheid in , dat zij malkande-

ren eenen misllag ernftig onder het oog brengen,

en eindelijk, dat zij, hoe zeer onfeilbaar in de lee-

re , nogthans menfchen waren , blootgcfleld voor

misftappen. Doch, hiervan, fpreken wij, in het

vervolg , nader.

Reizen Na deze gebcurenis zwijgt de zekere gefchiedcnis

van PAU-
^^^ Apostelen, die wij in lukas tv/eede boek vin-

^US LOL

den,

(*;; Gal. II. II -21.
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den, gelieel van de verrichtingen en lotgevallen der I

overige Apostelen, en lukas bepaalt zich enkel tot j^

PAULUS, en deszelfs reizen, ter voortplanting van Hoofdft.

het Euani^die onder de Heidenen, waar vaa de re-
"aC.G,

^ Jn."r49.

den eenvoLivvig deze is, dewijl hij zelve, voor een .

groot gedeelte , dien Apostel op deze zijne reizen vjort-

111 c pinnting
verzeld heert, ^..j^ l^^^t-

Nog in hei zelfde jaar 49 na C, G. ondernam Euange-

PAULus deze gewigtige reizen, doch, thans niet in
"^*

gezelichap met barnabas , met wien hij verfchil ge-»

kregen 'had , niet over de leere van het Christen-

dom, maar of zij joÜNNES markus weder, als hun-

nen dienaar, zouden medenemen, het welk paulus

niet wilde , omdat deze hen , op hunne eerde reize

,

verlaten had. (*) Elk dezer Euiingeliepredikers nam

,

deriialven, eenen bijzonderen weg. barnabas, van

MARKUS verzeld , begaf zich weder eerst na zijn

vaderland Cyprus, maar paulls, hebbende silas,

dien fommigen voor den zelfden met lukas hou-

den (t), zeker een' der beide afgevaardigden van

de gemeente van ^erufalem , tot reisgenoot verko-

zen , nam de reize door Syrië en Cilicië , om de

Christenen 'm deze landen, die, bij zijne eerfl:e rei-

ze , het geloof omhelsd hadden , in het geloof te

vcrfterken. Te Lystren gekomen, nam hij van daar

TiMOTHE'js, zijnen leerling, ook met zich tot reisge-

noot. Dezen , die van eene Joodfche moeder en Hei-

denfchen vader geboren was. Het paulus befnijden,

ten

(*) Zie boven BL7dz. 182

Ct) Vergel. sciuxrEyV^v/. Jaarh. \\\ Deel B'.rJz.r^,

N 4.
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I ten einde de Joodcn geene ergernis tegen hem zou-

'^'^^ den opvatten , als liij ecnen onbefneden jongeling tot

Hoüfdfl. zijnen reisgenoot en medehelper had , zijnde het geval

unC.G. hier geheel anders dan met titus, van wien wij bo-

^
"*"

ven QB/adz. iSó) gefproken hebben.

Het Eu- De landen doorgereisd hebbende , in welke hij te

angelie
yf^^-^^i reeds gepredikt had, zette de Apostel thans

doorpAu- . , , _ ^> , .

L'js in zijne reize verder voort , door Frygi'é en Galatiè ,

Europp Qveriil vele belieerliugen makende , en gemeenten ftich-

^" " ' tende. In het eigenlijk zoogenoemd landfchap ^/i'é^

en vervolgends in Bithyni'é , zijnen arbeid willende

vervolgen , werd hij door den Heiligen Geest , wiens

invloed en beiluur hij volgde , verhinderd , en te

Troas ^ op het iiiterllc van J/ï'é^ waar de- oveiTaart

op Europa gemnklijk was , gekomen zijnde , ont-

dekte zich de voorname reden , waarom God niet

gewild had, dat paulus , voor ditmaal, verder in

yift'é zou voortreizen. Europa moest ook, door het

licht der waarheid, beih'aald worden. In een nacht-

gezicht , werd PAULUS aangemaand, om na Macedn-

fiië over te komen , gelijk hij ook derwaards over-

ftak, hebbende thans ook, zekerlijk, lukas in zijn

gezelfchap , gelijk wij , uit dien fchrijver zelven , we-

ten.

Wonder- Te Filippi ^ eene Romeinfche volkplanting, écne

gebeure- (j^j. hoofdfteden van Macedonië^ predikte paulus,

Filippi. ^^^ ^^" S'^c'^ gevolg , de leer van het Euüngelic , on-

der anderen v/crd eene aanzienlijke vrouw , LYDia

,

eene Heidin, die in purper handel dreef, uit de ftad

Thyatira , tot het Christendom bekeerd. Docli eene

flavin , die eene waarzegito en buikrprcekfter was,

waar-
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waar door hare hcercn en meesters groot voordeel i

van haar hadden , paulus en zijn gezelfchap op ^^^
ftraat naroepende , dat zij dienaars waren van den pioofdd.

allerhoogften God, die den weg der zaligheid bood- naC.G.

fchapten , dreef paulus , die zoodanig getuigenis niet J^^'^"^^'

nodig had, den waarzeggenden geest, in den naam

van jESus , van haar uit ; waar van het gevolg was

,

dat hare hecren paulus en silas bij de overheid

befchuldigden , dat zij de Ibd in rep en roer brach-

ten , door nieuwe en onder de Romeinen niet te

dulden zeden te verkondigen. De overheid liet hen,

onverhoord, geesfelen en in de gevangenis werpen.

Doch des nachts fprongen alle de deuren der gevan-

genis , door eene geweldige aardbeving , open , terwijl

te gelijk de boejen van de beide onfchuldige gevan-

genen afvielen. Dit wonder maakte op den ftok-

waardcr of cipier dien indruk , dat hij met zijn huis-

gezin zich door paulus en silas liet onderwijzen

en doopen. Des morgens zond ook de overheid

bevel, om hen op vrije voeten te (tellen. Doch,

dewijl deze ftad Filippi de eerfte in Europa was

,

en tevens de eerfte , waar eene Romeinfche over-

heid zich tegen de verkondigers van het Euangelie

verzet had, oordeelde paulus, zijne waardigheid te

moeten handhaven, opdat het niet zou fchijnen, als

of 'er cenige wettige reden van fchuld voor deze be-

handjling geweest ware. Zich , derhalven, op zijn

FvOmeinsch burgerrecht , gelijk hij een geboren Ro-

mjinsch burger w;;s , beroepende , eischte hij , dat

de overheid zelve , op eene voldoende wijze , hen

ïTict ecre ontflaan zoude, gelijk gefchiedde, waar na

N 5 zij
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I zij verder na Thesfohnkn ^ de hoofdftad van geheel

^^^^ Macedonië^ thans Salonkhi genopmd, reisden.

Hoofclrt. Hier weder het Euangelie met goeden voorfpoed

mC.G. predil^ende, venvektt-n de ongelovige Jooden, door

Ji. _' het opruiden van het graauyv, een' oploop. JNlen

Oproer te fleepte zekeren jason, bij wien paulus en silas
csialo-

gehuisvest waren, voor de flads overheid, met de

befchuldiging, dat de Christenen, in plaats van den

Keizer, jesus als Koning verkondigden. Bij onder-

zoek bleek de ongerijmdheid dezer lastering, en ja-

son werd ontdagcn. Evenwel oordeelden paulus

en die het raadzaam , de ftad te verlaten , en zich

na Berc'én te begeven.

Te Bereën vonden zij de gooden veel edeler ge--

zind , dan te Thesfalonicn , alzoo zij hun werk maak-

ten, om de leere van paulus, met de fchriften van

MOSES en de oude Profeeten , te vergelijken , of zij

daar mede overeenkwamen , waar van het gevolg

was , dat velen van hun , als ook vele Heidenen,

met overtuiging van hun gemoed , deze leere aan-t

namen.

Maar, de 'Jooden van Thesfalonica kwamen ook

herwaards, om het gemeen ook hier op te floken.

Dewijl nu hunne woede voornaamlijk tegen paulus

gericht was, waarfchijnlijk , omdat zij hem, weleer

een' Ijveraar voor de wet , zijnen afval , gelijk zij

het noemden, niet vergeven konden, als ook, om-

dat hij , volgends zijn karakter, het Euangelie met

den meesten nadruk verkondigde, befloten de ChriS'»

tenen te Bereën den Apostel , in het geheim , na

Athene7i te geleiden, tervvijl zijne reisgeuoten nog ecne

poos te Bereën bleven. Athe--.
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Athenen , lioe zeer ook vei-basterd , was nog ftceds I

de zetel der Griekfche geleerdheid en wijsgeerte , der °°^

kunsten en vvetenfchappen , vernuft, goeden fmaak Hoofdft.

en bcfchaafde zeden, maar tevens zeer afgodisch, naC.G.

en als de verzamelplaats der Goden van alle volken.
•''''

.

Hier vond paulüs eene waardige plaats , waar de Paulus

kracht en eenvoawighcid van dien Godsdienst , wel- ^?^^ ^J^

ken hij verkondigde , over de raenschlijke wijsheid, christen-

kon zegevieren. Volgends zijne gewoonte, leerde hij '^f,^
^^

, f ^ , . , c^- Atnenen
hier wederom eerst de Jooaen m hunne Sijnagoge , y^^r den

maar ook fprak hij op de openbare marktplaats met ^^rcdpa-

de genen, die zich daar bevonden, van de waarhe-"^'"*

den van den Godsdienst, bijzonder van je sus , en

van de opjiandiug der dcoden. Onder zijne toeho-

rers waren ook Wljsgeeren van de gezindte der Epi-

curisten en Stoïcijnen^ welke met hem over deze

onderwerpen in redennvist raakten , terwijl anderen

hem , al fpottende , voor een' windmaker , en ver-

kondiger van nieuwe Godheden, uitmaakten.

Het hoofdkarakter der Atheni'ènzen was nieuvvs-

gierigiieid naar alles, wat vreemd en nieuw was. Alen

brncht , derhalven , pal^lus voor den Raad der

ylreöpagiten , die op den heuvel aan mars geheiligd

,

Arc'ópagus^ zijne zittingen hield, en tot wier ken-

nisneming ook de zr.ken van Ó£\\ Godsdienst be-

hoorden , hebbende dezen Raad eene wet , die de

doodftraf ilclde teg:n iemand , welke , eigendunldijk

,

nieuwe Goden invoerde. Voor dezen Raad was

soKRATES te recht gefteld , en ter dnod veroor-

deeld, toen hij zijnen landgenoten zuivcrer denkbeel-

den van Godsdienst en zedekunde leerde. Voor 'de-

zen
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I zen Rnad nu verdedigde zich paulus , op eene wij-.

'?^^ ze, welke volkomen waardig was, aan den Geest,
iA

Hoofdft. die hem beftuurde. Zonder de waarheid te verdon-

naC.G.
lieren of te verwrikken, wist hij dezelve zoo inne-

-,

'

mend en overredend voor te dragen , dat , fchoon

men hem niet toeliet , zijne redenen te voleinden , men

hem echter vrijiprak , niet alleen , maar zelfs nam

een lid van den Raad , dionysius genaamd , de

leere van jesus aan , van welken dionysius den

jireöpagiet , men , naderhand , vele fabelen ver^-

dicht, en aan wien men één en ander gefchrift toege-

kend heeft, waar van wij, in het vervolg, fpreken

Z'.illen, hier alleen aanmerkende, dat hij, volgends

de oude overlevering bij eusebius (*), de ecrfte

Bisfchop te Athene znl geweest zijn, het welk meu

aan kan nemen, mids dit woord Bisfchop^ in dien

zin, verftaande, welken het, ten dezen tijde, had.

Paulus Van Athenen reisde paulus na Korinthe , eene

jr^ .) ftad , niet min dan Athenen , vermaard door bei-

fc'iiaafdlieid van zeden en geleerdheid , doch alwaar

een (lerke koophandel weelde en dartelheid had inge-

voerd. In deze ftad hield paulus zich een jaar en

zes maanden op , hebbende daar toe eene gefchikte gele-»

genheid, alzoo hij hier zekeren aquilas, eenen God-^

vruchtigen yood uit Pontus ^ met zijne huisvrouw

PRiscJLLA, ontmoette, bij welke lieden hij dezen tijd

vertoefde, zich het onderhoud verfchaifendc, met het

weven van tenten , of misfchien tapijten , het welk hei

handwerk van deze lieden , als ook van paulus ,

was,

(*)///;/. ^rr/^;. III. 4.
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Was, gelijk alle Joodfche Geleerden gewoon waren, I

eenig handwerk te drijven. ^^
De gemelde aquilas was van Rome te Korinthe Hootoft.

gekomen, omdat Keizer klaudiüs alle Jooden uit n^C.G,
Trnr49,

i?{?/;;tf verdreven had, het welk oro6IL"S(*) zegt, J .

gebeurd te zijn , in het negende regeringsjaar van Ke zer

dezen Keizer , volgends josefus. In dit laatfte nu
^^^J^^ij-j

dwaalt OROSius wel, dewijl josefus van dit geval de Joo

niet fpreekt , doch , daar uit volgt niet , dat deze ^^" "^^

fchrijver niet de rechte tijdsbepaling zou hebben opge-

geven. süETOxiüs (f) ichrijft, in het gemeen, dat

„ klaudiüs de Jooden , die door aanftoking van

„ CHRESTUS, geduurig oproeren veroorzaakten, uit

„ üöwg verdreven heeft." Velen hebben gemeend, dat

suETONius, door dezen chrestus, christus heeft

verftaan, en vervolgende uit zgne woorden afgeleid,

dat klaudiüs eene vervolging tegen de Christenen

zon hebben aangericht , daar toe aangezet zijnde,

door de geduurige opfchuddingen , welke de ongelo-

vige Jooden , uit haat tegen de Christenen , veroor-

zaakten , welke men, valschlijk, op rekening der

Christenen zal gezet hebben ; ook merken zij aan , dat . .

de Grieken en Romeinen meermalen den naam Chris-

tus en Christenen 'm chrestus en Chrestenen^

als hun meer gewoon, veranderd hebben. Met an-

deren echter geloof ik liever, dat men door chres-

tus, in deze plaats van suetomus, niet Chris-

tus

(*) Hist. VIL 6. pag. 4Ö9.

(f) Claiid. C. 25. Jiidaeos, impidfore chresto, aip-

due timtiltuanteSi Roma expulit.
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I

BOEK
IX

Hoofdfl.

nrC.G.
Ja3r49.

Gallio
land-

voogd
v?n A-
chaie\vc\

gert zich

met de

Jooden
en Chris-

tenen te

bemoe-
jen.

Tus te verflaan, noch aan eene vervolging, bepaal-

delijk, tegen de Christenen , als zoodanig , aangericht

,

te denken hebbe. tacitus , een tijdgenoot en vriend

van suETONius, noemt , waar hij van jesus fpreekt,

denzelven duidelijk chrtstus, niet ciirestus, en

SUETONIUS zelve gebruikt, in het leven van nero,

insgelijks de benaming van Christenen^ nkt Chreste-

fien. Ook fpreekt lukas (*) niet van een verdrij-

ven der Christenen uit Rome^ maar der Jooden, al-

hoewel de Christenen mede die (lad verlaten moes-

ten, omdat zij, door de Romeinen, voor Jooden

werden gehouden, en nog niet als een afzonderlijk

genootfchap bekend waren.

Paulus reisgenoten silas en timotheus zich,

met gunflige berichten van de gemeenten in Mace-

dontè , weder bij paulus vervoegd hebbende ,

het welk in het jaar 50 kan gefield worden , voel-

de de Apostel zoo veel te meer aandrang van den

Geest, om aan de yooden te betuigen, dat jesus

de MESsias zij. Doch, fchoon velen , en onder de-

zen KRispus , de oppe-rfte van de Joodlche Synago-

ge zelve, het geloof in jesus aannamen , echter

bleef het gros der Jooden paulus hardnekkig we-

<ïerflaan, zoodat hij zich genoodzaakt zag , onder

ceiic plegtige betuiging, zich van hun tot de Heide-

nen te wenden, en in het huis van zekeren justus,

het welk naast de Joodfche Sijnagoge (lond, eene af-

iondcrlijk leerfchool oprichtte; tevens vwrd de Apos-

tel bemoedigd, door een gezicht, waar in jesus

hem

(*; Hand. XVIII. r>.
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hém vennaande , onbcfchroomd en zonder vreeze f

voort te varen , gelijk paulus deed, met dat ge- ^^^
volg, dat te Korintha eene aanzienlijke gemeente ge- Hoofdft.

vestigd werd. Maar, als na gal lig, vvien men, naCG,

gemeenlijk , voor eenen broeder van den Wijsgeer •'' *

SENECA houdt (*), fchoon zulks twijfelachtig is,

dewijl geen der oude fchrijveren den broe.tcr van

SENECA Procouful nocmt , als, zeg ik , gallio .ra

landvoogd van Achaje was , onder den titel van

Proconfiil, verwekten de ongelovige Jooden te Korin*-

the eenen opltand , en (leepten paulus voor dea

Rechterftoel vim den landvoogd , hem befchuldigen-

de, dat hij de menfchen God, op eene wijze, leer-

de dienen , welke tegen hunne wet (Ireed. gallïo

weigerde zich, eenigzins, met hunne Godsdienst -v^r-

fchillen in te laten, waar op-:feij blootgefteld wer-

den aan de belchimping der Gf-ieken , welke zelfs

89STHENES, wien de Jooden, gelijl^ men zou mo-

gen gisfen, 'm de plaats van krispus, tot opperden

der Sijnagoge, verkozen hadden, wakker afklopten,

zonder dat gallïo zich met deze zaak verder be-

moeide.

- In het begin van het jaar 51 vertrok paulus, Paulüs

verzeld van aquilas en piiiscilla van Korinthe^ ko'"^ ï®

Efeze,
en deed , op deze rcize , de ftad Efeze aan , alwaar

hij , hoe zeer daar toe verzocht zijnde , echter

niet vertoefde, alzoo hij, vóór het aanflaande Paasch-

feest, te JerufaJem wilde zijn , welke ftad hij be-

zocht , en het feest gevierd hebbende , kwam hij

we-

(*) Vergel. schutte Heil. Jaarb. III Deel Bladz. 81.
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I weder te Anti'óchi'é in Syri'é , van waar hij zijne rei*

'°^-'^ ze aanvaard had, te rug.

Hoofdft. Hier eenigen tijd vertoefd hebbende , aanvaardde

na C. G. ^e Apostel , nog in het zelfde jaar , zijne derde reize

J na ^fi'é>, om de gemeenten aldaar, welke door ver-

Derde fcheiden bedenklijke verfchillen en de woelingen van
reizevan

yj^jj-^-i-j^ leeriiaren, met betrekking tot de vrijheid der
PAULUS

1 n ,

in Jfië. Christenen , en andere ftulden , ontmst werden ^ te be-

zoeken , en in het geloof,- het welk hij onder hen

gepredikt had , te bevestigeni De bovenfie , of noor-

deliike, landfchappen van ^/e///--<^è' doorreisd heb-

bende, kwam de Apostel, voor de tweede keer ^ tö

£feze.- —

—

,

Bericht Inmiddels was zekere apollos, een geleerde Jood,
vrn A- uit Akxdndri'è in Eë'spte , te Efeze aangekomen.-

Deze had, tot hier toe, alleen kennis van den doop

en leere van joünnes den Dooper
, ( * ) maar te

Efeze , door aquilas en priscilla onderwezen

zijnde , dat jesus de messiüs was, dien joaNNES

had aangekondigd, reisde hij na Achaje^ en leerde

te Korinthe^ met veel kracht van overtuiging, de-

wijl hij een welfprekend man was , dat jesus d«

MESSias is. (f) Ondertüsfchen had. zijne komst en

s- prediking aldaar noodlottig kunnen zijn voor de

• Korinthifche gemeente , welke zich fpoedig in par-

üjfchappcn verdeelde, die zich, naar de namen van

de vermaajfde leeraaren, kjefas of petrus, apol-

-'
i'ii i^pii ^.riiiv; \ los,

.(*) Vergelijk, her geen \>Q\'^\\,Bla(lz, 92. volgg. van

de leerlingen van joaN?<Es gezegd is.

Ct) Hand. XVIII. 23-28. vergel. i kor.JU^ é*cnz.
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tos , en PAULUS , onderfclieidden , het weik vele f

verwamngen vcröorz:iakre , die paulus aanfpoorden, ^^^
öm ecnen herderlijken brief aan de gemeente te Ko- Hoofdft.

rinthe te fchrljvcn , gelijk hij reeds meer zoodanige naC.G:
, n 1 IJ Taar^i.

brieven aan andere gemeenten gelchreveii had , ten -'

einde hen tot eensgezindheid en liefde te vermanen,

en hun de leere en pligten des geloofs in te fcher-

pen.

Bij zijne komst te Efeze , vond paulus aldaar

nog tit;n of twaalf lieden , \vel!;e , even als apol-

Los, leerlingen van joüxnes waren; aan deze ver-

klaarde hij de geichiedenis van jesus , en hen iii

JESUS naam gedoopt hebbende ^ deelde hij hun de

gaven van den Heiligen Geest mede.

Drie maanden lang verkondigde paulus hier te Wonde;

Efeze het Euangelie in de Sijnagogen der Jooden ,
^s" » '^oo'^

doch , als het gros der Jooden niet alleen In hün ^^ghze
ongeloof volhardde , maar zelfs , gelijk elders , tot verricht,-

fchelden en lasteren overfloeg , zonderde paulus

zich, ook hier, van hun af, en de leerplaats van

zekeren tyrannus gehuurd hebbende , onderwees

hij de Euangelieleer tAvee jaaren lang openlijk in de-

zelve, zoodat zijn geheele verblijf te Efeze , faam-

genomen , drie jaaren uitmaakte ( * ). Het onderwijs

van den x^postel ging gepaard met verbazende won-

deren, zoo zelfs, dat men des Apostels zweet- en

gordeldoeken tot de kranken bracht, wanneer, vol-

gends lukas , de ziekten van hun weeken , en dé

booze geesten van han uit\"oeren.

Wij

(*) a-^ND. XIX. 8 e:: 10. vergel. hajId. tXi 31,-

O
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I Wij kunnen niet nalaten , in het voorbijgaan , hier

BOEK
££j-,g aanmerking te plaatzen over deze wonderen,

HoofdO. door PAULUS te Efeze verricht. Uit het gene wij,

crC.G. tot hier toe, van de Apostelen van jesus verhaald
Tont" c T

•' •^ hebben, zien wij, dat zij, ter Itaving van hunne

Aanraer- prediking, wonderwerken verricht hebben, doch niet

kingover
j^jj^gjjg niet overal. Te weten, zii oefenden dit

deze '
. ,

Wonde- wondervemiogen , niet naar willekeur, maar alleen,

ren« door aandrift van den Heiligen Geest, en met die

wijsheid, welke ook jesus zelve betoond had, naar

mate de omftandigheden al of niet wonderwerken

vorderden. Waar de raenfchen , meer verlicht en

befchaafd, door overtuiging der waarheid te winnen

waren , doch waar dan ook , te gelijk , wonderwerken

,

wegens hun ongeloof aan buitengewone gebeurenisfen

,

dikwijls vruchteloos bleven , daar werden dezelven

niet verkwist. Te Efcze had men veel op , met

bovennatuurlijke dingen, hier konden waare wonder-

werken de ijdelheid der bijgelovigheden befchamen,

en de menfchen daar van afbrengen , en paulus

deed ook, in de daad, in deze Ifed zeer vele en

groote wonderen.

Eenige Jooden, die zich hier voor geestenbezwee-

rers uitgaven , ondernamen , deze wonderen van pau-

lus voor fooitgelijke bezvveerinc^en aanziende, den

naam van jesus, tot hun oogmerk, te gebruiken,

doch de booze geest, welken zij dus bezworen, liet

zich daar door niet bedwingen, maar mishandelde

hen zoodanig , dat zij de vlucht moesten nemen. Ve-

len werden , op deze wijze , tot het Christendom

overgehaald, en te Efeze eene aanzienlijke gemeente

ge-
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^eflicht. Ziilken, die te voren aan bijgelovigheden 1

der toverkiiiilien waren overgegeven , en boeken, ^^^
over de geheime wetenfchappen handelende, bezaten, lioofdft.

brachten dezelve hervooit, en verbrandden ze, open-^aCG.

lijk, in groote menigte. •*

Paulus , ruim twee Jaaren te Efeze hebbende Oproer

doorgebracht , was nu voornemens , nos eene reize ''^S^"
^ ' 50 PAULUS

na Macedonië en Achaje te doen , wanneer hij te te Efeze*

Efeze in een oogfchijnlijk levensgevaar raakte. Efeze

was vermaard, door den Tempel van Diana ^ welke

voor één der wereldwonderen geliouden werd , ze-

kere zilverfmid, demetrius genaamd, maakte vele

afbeeldzels van dezen Tempel in het klein , waar

van hij groote winsten had. Door de uitbreiding

van het Christendom , verloor het bijgeloof zijne

waarde, en de af beeldzeis van diüna's Tempel wer-

den niet zoo veel meer verkocht. Hij hield dit zij-

nen medekunflenaren voor , 'er , als 't ware , zijne be-

kommering bijvoegende, dat de verëering en dienst

der Godin zelve in verval zou komen. Met dezen

dus üunenfpannende , verwekte hij een' oploop on-

der het gemeen , het welk de geheele ftad in ver-

warring bracht; men fleepte twee van paulus reis-

genoten GAÏus en ARiSTARCHUs, dic MaceJoni'érs

waren, met geweld, na de openbare fchouwplaats

,

werwaards paulus zich insgelijks wilde begeven,

om, gelijk waarfchijnlijk is, door zijne redenen het

volk tot bedaren te brengen , maar de Christenen , en

zelfs de Heidenfche opzieners van den fchouwburg,

hielden hem te rug. De Jooden, het zij paulus

willende bezwaren, of wel voor de gevolgen van de-

O 2 zQ.n
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I zen oploop ook voor zich vrezende, deeden eenerf

*J^^
ALExANDER, Wfiarfchiinlijk denzelfden, over wkm

Hoofdfl:. tegenlhiud tegen het EuSngelie paulus , in zijne

naC.G. brieven aan timotheus (*), zich beklaagt, op-

J_^„^_2,'
treden, om het volk nan te fpreken, het welk hem

weigerde gehoor te geven, en door zijn gefchreeuw

hem belette te fpreken. Eindelijk vond de (lads-

fchrijver middel , om het gemeen te bedaren , hun

onder anderen onder het oog brengende , dat

PAULUS en zijne vrienden immers hunne Goden

niet gelasterd hadden, waar uit men ziet, met wel-

ke bedaarde voorzichtigheid zich deze , in hun

prediken, gedroegen. Zonder ,. met verkeerden ijver

,

het Heidensch Bijgeloof aan te tasten ^ vergenoeg-

den zij zich, die waarheden ftellig te leeren, door

welke het Bijgeloof van zelve vervallen moest.

Paulus Nadat het oproer geftild was, ging paulus van

verdere £fize op reize na Al^ccdtynië ^ en Griekenland^ te-
reize .. , • r i j

door
'^^'^^ voornemens zijnde , om ni die landen ecne m-

Macedo- zameling van penningen, ten behoeve van de Chris-

^'^."? tenen te ^enifakm , te doen , en die derwaards over

land. te brengen, waar na hij befioten had, de ftad Ro^

me ^ de toenmalige hoofdflad der wereld, te bezoe-

ken , alwaar wel reeds ecne gemeente van Christe-

nen verzameld , maar nog geen Apostel geweest was

,

om aan dezelve, tes bevestigitig van hun geloof, de

buitengewone gaven des Heiligen Geestes mede te

deelen. Hij fchreef ook, op deze reize door Grie-

kenland , zijnen brief aan de gemeente te Rome ,.

I

waar

(*) I. TlMOTH. I. 20. 2. TIMOTH, IV. I4.
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wiJir in hij ann dezelve , tevens , van dit zijn voome- 1

Hien iicnnis ffaf. ^^^^

Te weten, de Jooden, en dus ook de Christenen , Hoofdft,

waren riians weder vrij na Rome gekeei-d , dewijl naC.G.

hunne verbanning;, met den dood van Keizer klau-
•'^^

Dius , een einde had genomen. Deze overleed in Keizer

het jaar 54, wordende opgevolgd door nero, wel- '^,^^^^^1'

kc , wegens zijne wreedheid , zoo berucht is gewoi'- nero

den. volgt

Drie maanden bragt paulus , met zijne reizs
^'

door Griekenland, door, waar na hij, in het jaar 55, terus};rei-

van Fillppi in Macedonië weder na j^fi'è keerde, zenn;^»:-

Te Troas gekomen , alwaar hij eene week vertoef» '
"'^'^ '"*

de, leerde hij de gemeente, op den eerften dag der

week, dat is, op Zondag, (*) en vierde met haar

het avondmaal , ter gedachtenis van jesus dood.

Hier gaf hij aan eenen jongchng; die uit het venfter

gevallen was , het leven weder — Efeze voor dit

maal niet willende aandoen , ontbood hij de ouder-»

lingen der gemeente aldaar , welke ook Opzieners of

Bisfchoppen genoemd worden (f), bij zich te Mi-^

lete, van welke hij een teder en aandoenlijk aficheid

nam , dewijl hij hun verzekerde , dat zij hem , in

perfoon, niet weder zouden zien. Op zijne verdere

reize na 'Jertifalem , voorzeide hem meer dan één

Profeet, en onder anderen agabus, dat hij te ^e^

rufahtn gevangen en aan de Heidenen overgeleverd

zou worden , waarom de Christenen hem zochten

ïe

(*) Handel. XX. 7.

(|3 ^ANO. XX. 28.
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T te be\vegen , om niet na yerufalem te ga.nn , infiw

BOEK ^g Apostel, deze voorzeggingen eer als eene roe-

Hoofdfl:. pil» aanziende, om zijne reize te vervorderen, ver-

na C. G. jrij^arde, bereid te zijn, om voor de goede zaak van

_ jESus niet alleen banden , maar zelfs de dood , te

ondergaan ; zijne reize derhalvcn voortzettende , kwam

hij te Jerufalem aan , alwaar hij van de Christe-

nen, met gulhartige blijdfchap, verwelkomd werd.

ToefTand Laat ons, voordat wij, het geen paulus thans

/^
•^'^°' te Jerufakm bejegend is . te boek ftellen , kortelijk

dezeiuij- zien , welke veranderingen 'er, gediuirende de afwe-

^^* zendheid van den Apostel, in het Joodfche land wa-

ren voorgevallen , en , hoedanig de tegenwoordige toe-

ftand was van dit volk.

Wij hebben boven (*) gezien, dat Keizer klau-

Dius , na den dood van Koning agrippa den eer-

den , het Joodfche land weder tot eene Romcinfche

Provintie gemaalvt had , die bcftum-d werd , door

eenen Romeinfchen landvoogd , kuspius fadits. Met

moeite onderwierpen zich de Jooden op nieuw aan

het gebied der Romeinfche landvoogden , en de wanor-

den, roverijën, en oproeren, welke den naderenden

ondergang van hunnen Staat voorfpelden , namen van

dag tot dag toe. fadus had reeds vele moeite, om
die oproerigen onder de Jooden, welke, onder fchijn

van ijverige voorflanders der vrijheid te zijn , met

moordpriemen onder hunne klederen gewapend , al-

les onveilig maakten, te beteugelen. Ook (lond 'er,

ten, dezen tijde, een bedrieger op, dien josf.fus

TIIEU-

(*) BiaJz. i8o.
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THEUDAS noemt , doch waaifcliijnlijk in den naam I

een' misllag begaande, alzoo theudas reeds eenige ®^^*

jaren vroeger een' opftand gemaakt had , welke ech- Hoofdd.

ter weinig betekende (f). Deze bedrieger, welke "'^C.G.

zich thans voordeed , maakte de Jooden wijs , dat
•^"

hij hen droogvocts door den Jordaan zou leiden,

doch de landvoogd , eenig krijgsvolk uitgezonden heb-

bende , verfljooide den verzamelden hoop , en de be-

drieger zelve werd onthoofd, en zijn hoofd na ^^-

rufalem gebrngt.

De opvolger van fadus was tiberius alex-

ANDER , een tot het Heidendom afgevallen Jood van

het Priesterlijk gedacht. Geduurende zijn befhiiir,

overleed herodes , Koning van Cakhis^ die het

opzicht had gehad over de Tempelfchatten te JerU'

falem , en de magt , om Hoogenpriesters aan te ftel-

len , welke voorrechten thans , door den Keizer , bene-

vens het Koningrijk van dezen herodes , aan agrip-

PA IL Zoon van agrippa I. gefchonken werden,

welke daardoor een' grooten invloed op de Joodfche

zaken bekwam.

Onder den volgenden landvoogd ventidius ku- Kuma-

MANus, die, in het jaar 48, het befliiur aanvaarde ,
Ni^'slnnd-

berfteden de onlusten openlijker uit. Op een Paasch- ""^
*

feest had een P^omeinsch foldaat, die aan de Tem-
pelpooit de wacht had , de onbefchaamdheid , van

zich, op eene onbetaamlijke wijze , te ontbloten. De-

ze ontheiliging van den Tempel ontllak de woede der

Jooden, welke van den landvoogd, niet zonder be-

drei-

(*) Zie boven B!a^z. 1^4.

O4
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Nero
Vqlgt

KhAVDÏ-

i:sinhet

Keizer-

lijk op.

Land-
voogd ij

v?n 1--E-

LIX.

dreiging, wraak eisditen; maar deze joeg hen, door-

zijn krijgsvolk, uit één, in welke verwarring eenige

duizend Jooden Jiet leven verloren. Bij eene andere

gelegenheid , verfcheurde een Romeinsch foldaat een

affchnlt van moses vveE, waar op de Jooden zoo

hevigen oploop verwekten , dat de landvoogd genood-

zaakt was , den foldaat te doen onthoofden. Maar

,

als hij in het jaar 51 den ^/ooden recht weigerde

tegen de Samaritanen , en de gooden daarom zich

zelven , door viiandlijkheden tegen de Samaritanen

,

wreekten, Vv-aur door daaglyks buitenfporigheden ge-

pleegd werden , werd kumakus , in het jaar 53

opöntboden, en in ballingfchap verzonden, hebhen-

de ANTONIUS KLAUDIUS FELIX tOt Zijn' OpVOlgCr.

Het volgende jaar overleed Keizer klaudius , ge-

lijk wij gezegd hebben , en zijn ftiefzc.on , nero , be-

klom den troon van het RomcinP±e Rijk , welke

eerst, zoo lang hij den Wijsgeer seneca tot raadr

gever had , goede hoop van zich deed opvatten

,

maar, weldra, door broeder- en moedermoord, door

de uitgezochtrte wreedheden , wellusten , ihood cu

laag gedrag, meer dan 13 jaaren lang, Rome en het

Rijk deed zuchten, tot dat eindelijk alles tegen heni

opdond, en hij, uit wanhoop, de handen aan zich

zelven floeg-

De Jooden hadden echter , van de wreedheid en

fpoorloosheden van nero ,
geene nadecligc onder-

vinding. Hij begundigdc vecJëer den Koning agrip-

TA II, wien hij, behalven het geen deze vorst van

den Keizer klaudius ontvangen had, nog een gedeel-

te van Gaülcë en Fcrc'è Ichonk. Maar felix , de

land'
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landvoogd van Jiideë^ regeerde, gelijk tacitus ons I

bericht , de Jooden , met de willekeurigheid van eenen ^^^
oppervorst , en op de wijze van flaveii. Het land Hoofdft,

krielde van rovers en moordenaars, als ook van val- naC.G.

fche Profeeten , en zulke lieden gaven zicli den •'" •'

naam van zeloten , yveriiars , voor Godsdienst en

XTijheid; terwijl felix, bij gelegenheid van alle zoo-

danige openbare onrusten , voedzel vond , voor zijr

ne wreedheid en gierigheid. Onder de gemelde y?X-

fche Profceten en bedriegers, was ook een Egypti-

fche Jood , die , aan het hoofd van 4,000 moordena-

ren zijnde, vele menfchen, door beloften van aan-

ftaande verlosfmg en Godlijke wonderen , overhaal-

de, om hem te volgen. Maar, zijn' aqnhang, door

de liomeinen , uit één gejaagd zijnde, heeft men

van hem zelven niets meer vernomen,

Na twee jaaren, werd felix, door Keizer nero VanpEs-

opöntboden, en porcius festus , in zijne plaats,
'^'^'^*

als landvoogd, gezonden, welke, geduurende zijn

beftuur, de handen vol werks had, wegens de ver-

vvurring, moorden, en oproeren, die het land ver-

vulden; de Priesters zelve, in partijen tegen malkan-

deren verdeeld , maakten van de moordenaren ge-

bruik, en voerden een' fooit van oorlog onder mal-

kandcren , terwijl het geheele land dopr rovers on-

veilig gemaakt werd.

Zoodanig u as de (laat van zaken , in het Jood- Paulus

fche land , toen paulus van zijne iaatfre reize te
^^'1^''"'

Jerufalem kwam , opdat wij den draad onzer gefchie- gevan-

denis weder opvatten. Daags na zijn aankomst, ver- S^n.

.yoegde paulus zich, bij den Apostel jakobus,

O 5 den
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I den Kleinen genoemd , zijnde misfchien de nndere

*f^^ Apostelen thans rceds van Jerufnkm vertrokken,

Hoofdn-. ïi^tt dezen, en de oiidllen of Ouderlingen der Jeru-
m C. G. falemfche gemeente , verflag doende van zijne verrich-

.

'

tingen onder de Heidenen , verheerlijkten zij God

deswegens, maar gaven hem tevens te vcrilaan, dat

de laster hem nagaf, als of hij de wet van moses

afgefchaft , en niet alleen de Heidenen , maar ook de

gooden ^ van het onderhouden der befnijdenis, en an-

dere plegtigheden , ontflagen wilde hebben , waar

over de J'oodfche Christenen zich, uit verkleefdheid

aan de wet , zeer ergerden. Zij ftelden hem , daar-

om, voor, ten einde alle nadeelige indrukken weg

te nemen , dewijl 'er thans vier lieden bij hun wa-

ren, die eene gelofte op zich hadden genomen, dat

hij zich met dezelve heiligen , en de kosten , ter vol-

doening der gelofte , voor hun dragen zou , dewijl

dus zou blijken , dat hij de vaderlijke wetten en pleg-

tigheden eerbiedigde. Schoon nu de verdenking te-

gen PAULUS geen' grond had, dewijl deze Apostel,

hoe zeer ijverende voor de Christelijke viijheid , ech-

ter zich altijd gewacht had , de Jooden te hinderen

,

in hunne Godsdienffige oefeningen , zijnde veel meer

ten dezen opzichte , den Jooden een Jood , gelijk den

Heidenen een Heiden , en allen alles , wat zoodanige

bijzaken betrof; te weten, hij liet de affchaffing der

Mofaifche wetten , die hij , met recht , op den duur

,

onbegaanbaar rekende met den geest van het Chris-

tcniom, even gelijk jesus zelve gedaan had, aan

den tijd oVer , alleen de Christenen , in alle zijne rede-

nei en fcliriften, voorbereidende, om de vooröordee-

' Icu
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len danr omtrent af te leggen; alfchoon zeg ik, de- I

ze verdenking ongegrond was , evenwel fchiktc pau- ^^^
LUS zich gewillig- , naar het voorfbel van de opzie- Hoofdft,

ners der gemeente , opdat alle ergemisfen verhoed na C. G.

werden. ^

Maar, als hij zich nu, ter vervulling van het geen

hij op zich genomen had, in den Tempel bevond,

verwekten eenige Jooden uit JJfê, die thans te j^e-

rufaïem waren , zich verbeeldende , dat de Apostel

éé.\\Q.\\ zijner reisgenoten, trofijius van Efeze^ die

onbelheden was , en dien zij bij hem in de flad ge-

zien hadden, met zich in den Tempel gebracht had

^

dcsv/egcns een oproer : onder een woedend gefchreeuw

,

dat hij de man was , die allerwegen tegen den Jood-

fclien Godsdienst en zeden predikte, en die zich nu

zelfs aan Tempellchennis had fchuldig gemaakt ,

door eenen Heiden in dit Heiligdom te brengen , vie-

len zij op PAULUS aan, dien men, gewis, in den

oploop, zou hebben omgebracht, indien niet de Ro-

meinfche bevelhebber klaudius LYSifis, Vv^elke de

bezetting op het Kasteel Antonia ^ bij den Tempel,

gebood , ware toegetchoten , en paulus , hoewel

niet zonder moeite, uit de handen der oproerelingen

gered, en in bewaring genomen had.

Op zijn verzoek, liet deze bevelhebber, die pau-

lus eerst aangezien Iiad voor dien Egyptenaar ^ van

wien wij hier voor gewaagd hebben , den Apostel

toe, era het volk aan te fpreken. Het volk luister-

de , tenvijl PAULUS hun een bericht gaf van zijne

voorgaande levenswijze en ijver voor den Godsdienst,

mixi hield zich fiil, toen hij zijne bekeering tot het

Chris-



öH K E R K E L IJ K E

I Christendom verhaalde, maar zoodra hij fprak, X'atl

''tx'^
zirne zending door jesus , om den Heidenen de za-.

Hoofdft. ligheid te verkondigen , berstte de woede op nieuw

naC.G. ]qs^ jiien eischte zijnen dood, en het volk dreigde

,1 ^' tot geweld over te (laan; de bevelhebber, de reden

van dit geweld niet begrijpende , beval, paulus te

geesfelen , om hem dus tot bekentenis te brengen ,

wat hij mogt misdaan hebben, paulus beriep zich

op zijn Romeinsch burgerrecht , en de hoofdman

,

dit eerbiedigende , befloot hem voor den Joodicheii

Hoogenraad te (lellen , opdat die zijne zaak , gerecht

telijk, onderzoeken mogt,

Paulus Doch, wanneer paulus hier voor den Raad zij-^

voor den
j^^ verantwoording begon , met de verklaring , dat

Ychen hij , altijd , als een goed burger , met een goed ge^

Raiid weten voor God, geleefd en gewandeld had , gen

boord bood de Hoogenpriester ANANias , wien dit begin te

ftoiit voorkwam , hem op den mond te liaan. Over

zulk een onwaardig gedrag was paulus , die , als

Komeinsch burger, niet voor zijnen bevoegden rich-

ter ftond , verönuvaardigd. Vrij levendig dreef hij

den Hoogenpriester toe : „ God zal u liaan , gij ge-

„ pleisterde wand! Gij huichelaar, die eene uitwen-!

„ dige vertoning maakt van Godsdienfligheid ! Zit

„ gij, om mij, naar de wet, te oordeelcn , en be-

„ veelt gij, mij, tegen alle wet en reden, teflaan?'*

Doch, als de omftanders hem het ontzag hcrïnnerf

den , het welk men aan den Hoogenpriester verfchulr

digd was , verfchoonde hij zich , dat hij hem niet

als Hoogenpriester gekend had , dewijl hij anders Avei

wist, dat de Godlijke wet verbood, de hoofden en
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fcefliLiurers des volks oneerbiedig te bejegenen. Te ï

weten, paulus was lange jaaren , van Jerufakm ^^
nhvezig geweest , en de zaken ftonden zoo venvard , Hoofdft*

dat telkens Ploogenpriesters afgezet , en anderen in "^ ^- ^*

derzelver plaats werden aangefteld.
'

Paulus ziende ^ dat de geheele Raad partijdig te-

gen hem was, en wetende, dat zij uit Farizeën en

Sadduce'éH beftond, verkharde, dat hij een Parizeer^

een zoon van een' Farize'èr ^ was, en dat hij, on-

d^rtusfchen , aangeklaagd werd , omdat hij de opflan-

ding der docxlen leeraarde ; gelijk dit waarlijk zijne

hoofdleere was, dat jesus uit de dooden was op-

gedaan. Nu verdeelde zich de Raad , de Farizeën-

trokken de partij voor paulus , en vonden geene

misdaad in hem. De tweedragt rees zelfs hier dc»r ,

in den Raad, zoo hoog, dat de Romeinfche bevel*-

hebber paulus , door de foldaten, weder naa de

hoofwacht deed geleiden»

Des nachts werd paulus bemoedigd, doorjESUs

zelven, die aan hem verfcheen, en hem gerust (lel-

de, dewijl de Apostel van hem ook te Rotne ge-

tuigen moest, gelijk hij te Jerufalem gedaan had.

Intusfchen was de verbittering tegen paulus zoo

groot, dat omtrent veertig Jooden eene famenzwe-

ring maakten, om hem het leven te benemen. De

bevelhebber lysiüs, hier van kennis bekomen heb-

bende, zond PAULUS , onder een goed geleide rui-

ters na Caefarea , alwaar de landvoogd felix zijn

verblijf had , belastende tevens zijne befchuldigers

,

hunne aanklagte bij den landvoogd in te brengen

5

opdat die dezelve beoordeelde.
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I Na eenige dagen verfcheeiien deze befchuldigers

,

BOEK bellaande uit eenige leden van den Joodfchen Raad,

Hoofdft. inet den Hoogenpriester ananiüs , verzeld van eenen

na C.G. advocaat of vooifpraak, tertullus. De befchul-

,

•* diging, welke zij inbrachten , beflond hoofzaaklijk

Paulus hier in, dat paulus, als één der voornaamfte hoof-
voorden

^^^ ^^^^ ^^ partij der Nazarenen , ( zoo noemde

voogd nien de Christenen , uit verachting , ) door het ge-

FELix be- j^eeie Romeinfche Rijk , onder de Jooden oproer ge-

dicht , en nu ook den Tempel te Jerufakm ont-
digd.

heiligd had. paulus verdedigde zich deftig en

manlijk, wederleggende deze belchuldiging , met zoo

veel nadruks , dat zijne befchuldigers befchaamd fton-

den. FELix , de Jooden te vriend willende houden ,

verichoof het verder rechtsgeding , tot de ovcrfte

LYSias, in perfoon, hem nader opheldering zou ge-

geven hebben, en hield PAULUS, inmiddels, in vrije

bewaring, zoodat ook zijne bloedveiwanten en vrien-

den hem vrij mogten bezoeken.

Felix was getrouwd met drusilla, eenc 'Joo"

din ^ dochter van den Joodfchen Koning agrippa

den Iften , die haren man , den Koning van Emefa

of Emesfa , en zelfs haren Godsdienst , door de kun-

ftenarijën van eenen simon , verlaten had , om met

felix te trouwen (*). Eens liet felix den gevan-

gen PAULUS voor zich en zijne huisvrouw komen,

ten einde iet nader van hem, aangaande zijne leere,

te vernemen, maar, als de Apostel, bij deze gele-

geniieid , met ernst , fprak van de deugd van recht-

vaar-

(*) Vergelijk boven Bladz. i6i.
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vaardigheid en kuifche matigheid, en van het toeko I

mend algemeen oordeel over der menfchen da«iden, ^^^
vond rELix zich zoo getrofe.i, dat hij zijn gefprek Hoofdft.

af bi.üi , en dzn Apostel tot nader gelegenheid heen naC.G,

zond. Ook iprak hij hem, van tijd tot tijd, doch ^ ^

alleen op hoop, dat paulus hem geld aan zou bie-

den voor zijn ontflag , het welk echter niet gebeurde.

Als de tijd van felix ftadhouderfchap verlopen

was, veitrok hij na Rome^ latende paulus in hech-

tenis blijven , en deszelis zaak ter beflisüng voor

zijn' opvolger overlatende.

Naauwlijks was porcius festus , de nieuwe Festus

landvoogd, in zijne landvoogdij aangekomen, of de ^^"'^"

Jooden fpraken hem ov^er paulus aan, begeerende,

dat deze na ^erufalem overgebracht , en daar te

recht gefield zou worden, hebbende geen ander oog-

merk , dan den eedverwanten gelegenheid te geven

,

hem onder weg te vermoorden, festcs weigerde,

naar hun voorltel te horen, maar bracht paulus te

Caefarea in het verhoor, alwaar paulus andermaal

zijne zaak met die overtuiging bepleitede , dat de

befchuldigcrs niets wisten te antwoorden. Evenwel

deed festus thans aan paulus het voorftel , of

hij te Jerufakm de uitfpraak van zijn geding wilde

ontvangen , maar de Apostel , bewust van de moord-

dadige voornemens der Jooden, weigerde zulks, en

het lang dralen moede, waar door hij ook verhin-

derd werd, in zijn gewigtig werk, de verkondiging

van het Euangelie, beriep zich, als een Romeinsch

burger , op des Keizers richterftoel te Rome , des

te geruster, omdat hij wist, dat hij te Rome zelve

het



iiS K E R K Ë L 5 k E

I het Euangelie 2011 verkondigen. Zoodanige beroe=

Koek
pjj^g ^^p j^^j-j i^gizer kon aan eenen Romeinfchen

"

Höofdft. burger , door den landvoogd , niet geweigerd worden ,

naC.G. gelijk dezelve dan ook door festus aan paulus
Jaar 55. ^ ,

_

,

•*
thans werd toegeftaani

Paulus Wanneer een landvoogd gevangenen na Rome ter

verant-
beöordeeling opzond. Was hij verpligt, daarbij een

ding voor bericht te Voegen van den aart der befchuldiging en
FE.SIUS

cler misdaad, festus was omtrent paulus verle-

ning- a- S^"* 1"^^' ^^^ ^^^ Heiden, had van de Godsdienst-

CRIPPA. verfchillen, over welke de Jooden paulus befchul-

digden , geene duidelijke begrippen, het was hem

daarom zeer aangenaam , dat hij , ten dezen tijd ,' een

bezoek kreeg van den Koning agrippa II, en des-

zelfs zuster berenice , en dewijl ook deze begeerig

was, iet nader van paulus leere te vernemen, werd

de Apostel nogmaal , voor den Koning , deszelfs zus-

ter, den landvoogd, en eene tJiMjke vergadering vaiï

de aanzienlijkfte lieden, gebracht, alwaar hij eene

200 treffende en nadruklijke verantwoording hield,

dat FESTUS , die van den Joodfchen Godsdienst

niets wist, den Apostel in de reden viel , als ie-

mand, die, door al te groote geleerdheid, raaskalde.

Maar, paulus, zich bedaard ontlchuldigende , be-

riep zich op den Koning agrippa , die , als een

Jood ^ van de gronden zijner Iccrc niet onkundig

kon zijn, en drong op denzclven , met het gezag

der Profeetifche fchriften , zoo fterk aan , dat hij

dit , ten minden dubbelzinnig , antwoord geven

moest , dat hij hem bijna bewegen zou , een Christen

te worden. Alle de toehorers waren overtuigd

,

vaa
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Van PAULUS onfchuld, doch, dewijl hij zich op den i

Keizer beroepen had ^ oordeelden zij , dat hij na Ro- ^'^^

me moest worden opgezonden* Hoofdfl;

De Apostel werd, dienvolgends , met eenige ande- "aCG^
Ttinr SS»

re gevangenen ^ aan ecnen Romeinfchen hoofdman ,
•*

JULI us genaamd , een befcheiden en menschüevend Paulus

man, overgegeven j om na Rome gevoerd te worden. ^^^^^"'^

De reize was , door tegenwind en Itorm , langdurig
"

en gevaarlijk. Door een Levantijn , of hevigen ftorm-

vvind, oveiTallen, had men de hoop van behoude-

nis reeds opgegeven, maar paulus, door een' he-

melsch gezicht bemoedigd, vertroostte de fchepclin-

gen, met de verzekering , dat men wel fchipbreuk

lijden, doch dat niemand daar bij het leven zou

verliezen. iMen leed ook fchipbreuk aan een eüand,

toen WleUte^ thans Mnltha genoemd* Doch, alle

de fcliepelingen bereikten gelukkig het ftrand. Door

de eilanders met veel gastvrijheid ontvangen ^ gebeur-

de het, dat paulus, zich met anderen bij een vuur

van rijzeren droogende en warmende > een adder aan

de hand bleef hangen , welke hij echter , zonder ecnig

letzel, afichudde, waar door de Eilanders een hoog

gevoelen van hem opvatteden, het welk, verfterkt,

door de wonderdadige genezingen, die paulus aan

verfcheiden lïranken verrichtede *, aanleiding gaf, dat

PAULUS de drie maanden, die hij op het Eiland

,

wegens den winter , doorbracht , met nut en voor-

deel voor de Chrlstenleere befteeden kon.

Den winter voorbij , en de zee weder open zijn- Én afdasl'

^e , v/-erd in het voorjarir 56 de reize voortgezet ,>
^^^"^^ j^'

n I 1 i
ren in

en PAULUS 5 te Rome aangekomen, J^an, den be- e^jjevrijé

P ve^
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ï velhebber der Keizerlijke lijfwacht, thans AtRA^
BOEK

i^,jjjs BURRHUS, ccn' eerlijk en rechtfchapen man,

Hoofdfl. <^i^ 5 ^^^^ ^^" Wijsgeer seneca , hofmeester of op-

na C.G. voeder van Keizer nero geweest was , overgekverd,

J^'^^^ De gimftige berichten van den hopman julius , aan-

bewaring gaande het voorgevalkne op de reize , en dewijl ook het

gehou- bericht van den landvoogd festus niets nadeeligs voor

PAULUS kon bevatten, gelijk ook, tot hiertoe, gee-

iie befchiüdigingen tegen paulus uit j^udeë waren

ingekomen, bezorgden paulus een vrij goed ont-

haal bij den deiigdzamen burrhus ; hem werd ver-

gund, op zich zelven te wonen, in een eigen ge-

huurd huis , alwaar hij door een' foldaat bewaard

werd, terwijl ieder vrijheid had, om hem te bezoe-

ken, gelijk vele Christenen, wefke te Rome waren,

hem reeds buiten de ftad te gemoet waren gekomen

,

wier ontmoeting hem vele vreugde gegeven had.

Drie dagen na zijne aankomst, ontbood paulus

de voornaamflie Jooden uit Rome bij zich, aan wel-

ke hij alle zijne omftandigheden en zijne onfchuld

bloot en open legde, en hoe hij , enkel om den

MESSiiis , op wien toch de Jooden alle hunne hoop

(lelden, in deze banden gekomen was. De Jooden

gaven hem ten antwoord, dat zij, geene berichten

hoegenaamd, aangaande hem, uit 'Judc'é ontvangen

hadden , maar dat zij verlangden , van hem zelven te

Verflaan, wat hij eigenlijk gevoelde en leerde, dewijl

zij wisten, dat zijne ieere alöm, en door zeer velen,

werd tegengefproken. Op eenen daar toe bepaalden

dag, kwamen zij, ten dien einde, weder, in groot

aantal, bij paulus, welke hun toen, breedvoerig,

d£
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de leere vnn het Euangelie van jesus verklaarde , i

fommigen onder hun namen het Euiingelie aan , maar ^o^*^

anderen bleven hunne volksvooröordeeien behouden , fjoofdft.

aan welke paulus hun ongeloof, met de woorden naC.G.

van den Profeet jesaia, onder het oog bracht, on- J^^''^ '

der betuiging, dat de zaligheid , welke zij verwier-

pen , aan de Heidenen verkondigd , en door dezelvea

aangenomen zou worden.

Op deze vvijze bleef Paul üs , twee geheele jaaren ^

in hechtenis , in cene eigene gehuurde woning , al-

waar hij allen ontving, die hem bezochten, terwijl

hij, onverhinderd , met alle vrijmoedige openhartig-

heid, het Godsrijk predikte, en de leere van jesus

CHRISTUS leerde en ondenvees.

Tot hier toe gaan de zekere Bijbelgefchiedenisfen;

hier mede fluit lukas, welke paulus nog verzelde,

zijn tweede Boek. Het geen zedert , tot aan het einde der

eerile eeuw, met betrekking tot de Christenen
, gebeurd

is , ligt veelal in het duister , en is min of meer on-

zeker, door gebrek aan echte gelijktijdige berichten,

terwijl het de berichten , die wij , dcsaangaande , hier ,

en daar , verflrooid ontmoeten , aan een behoor-

lijk verband en famenhang mangelt. Doch, eer wij

deze gefchiedenis verder vervolgen , willen wij ,

in het volgende Hoofdftuk , den lezer mededelen

,

het geen wij , van de verrichtingen der overige Apos-

telen, hebben kunnen opzamelen.

TIEN-
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I

BOEK
X

Hoofd rt.

naC. G.

Jaar 56.

Waarom
deH.
fchrift

zich

Voor-

naamlijk

bepaalt

tot de

verrich-

tingen

van PE-

TRUS en

aulus.

TIENDE HOOFDSTUK.
Berichten nopens de verrichtingen en iotgeialïen

der overige Apostelen,

Jrlet is niet gemaklijk , de vraag te beantwoorden ^

waarom de Heilige fchriftcn ons geene volkdigcr be-

richten gtYtw , wat de overige Apostelen , bij de ecrfté

ftiehting en uitbreiding der Christen Kerk, verricht

hebben, en welke lotgevallen hun, tot aan lumnen

dood 5 bejegend zijn. Zoo veel alleen kunnen wij zeg-

gen, maar dit zal ook den befcheiden vrager, ligtclijk,

voldoen: De voorbeelden van twee der werlczaam-

(len onder de Apostelen, pbtrus en paülus, wa-*

ren genoegzaam, om ons te leeren, op' welke wij-

ze , en door welke middelen , de leere vair jesus ,

in het eerst , onder yooden en Heidenen , door da

Apostelen , die toch allen den gemeenfchaplijk doel

hadden , de voortplanting der waare verlichting on-

der de menfchen , en die , hoofdzaakiijk , dezelfde mid-

delen- tot dat doel gebruikten , krachtige overtuiging

der waarheid naamlijk , is gevestigd en uitgebreid.

Waarom i>ukas, bijzonder, zich bij petrus en

PAULUS , en dcrzelver vérritihtingen eiï lotgevallen

bepaalt ? Deze vraag kunnen v/i.) gemakHjker beantwoor-

den. PETRUS had, in gevolge het ge-'n jesus van

hem voorzegd had (*), tot het ftichten der Chris-

ten»

(*) Matth. XVI. i3.
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teiikerk onder de Jooden , het eerst en meest gear- I

beid , ook had hij den eerden gi-ond gekgd , om ^^'^

insgelijks Heidenen tot het geloof in jesus te brengen , Hoofdft.

geliik wij, in ons vorig verhaal, gezien hebben. n^^C.G,

Van PAULUS was lukas zelve reisgenoot , op de —

mcesten zijner togten tot uitbreiding van het Euan^

gelie , en liij verzclde hem na Rome , dus kon hij

van hem met meer zekerheid Ichrijven , dan van eeni^

gen anderen Apostel.

Ondcrtusfchen zijn 'er berichten genoeg voorhan-

den , welke de overige Apostelen en Apostolifche man-

nen betreifen , doch, dezelve zijn hier en daar

Hechts verllrooid te vinden, en, wat het ergde is ,

voor het grootdc gedeelte, verdiclit en fabelachtig.

Al vroeg lloeg men te ligt geloof aan volksvertellin-

gen , die dikwijls uitgedacht werden , om aan deze of

geene gemeente , door den naam van eenen Apostel

,

aanzien, of aan het een of ander leerlhik, gezag bij te

zetten. In de derde eeuw, verdichtte men reeds fchrif-

ten en handelingen op den naam der Apostelen

,

wulke van HiëaoNYiMUs , en andere aanzienlijke Icer-

aaren , te ligtgelovig werden aangenomen en begun-

fbgd. Men verzamelde alle fooitgelijke verhalen eii

overleveringen , in afzonderlijke boeken en opfiiellen

,

welke men onder den naam van eenigen ouden fchrij-

ver in het licht gaf, ten einde ze geloofbaar te ma-

ken. Men heeft derhalven alle omzichtigheid nodig,

om, met een juist oordeel, het waare van het vak

fche, het echte van het onechte, te fchiften, het

vrelk , zedert de fcheiding tusfchen de Roomfcho

Kerk en de Protestanten , allcrnoodzaaklijkst gewen-

den is- P 3 in
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I In het gemeen, verhaalt ons eusebius (*), uit

BOEK APOLLONius, eencH fchiijver der tweede eeuw, van

Hoofdfl. welken wij niet anders weten, dan dat hij tegen de

na C. G. Montanisten gefchreven heeft , dat de Apostelen , in

JIÜ^* gevolge een bevel van je.sus , zich, nog twaalf jaa-

DeApos-ren na j£sus hemelvaart, te Jerufalem hebben op-

telen bhj- gehouden, eer zij, van daar, zich door de gcheele
ven 12

9 j' 7 o

jaarente wereld hebben verfpreid, om, volgends hunne roe-

Jerufa- ping, het Euiingelie aan alle volken te verkondigen.

Van waar de gemelde apollonius dit bericht ont-

leend hebbe, weten wij niet, maar, .alhoewel reeds

vóór EUSEBIUS, CLEMENS vaii AUxandr't'è (f) uit

een verdicht boek, de Prediking van petrus ge-

noemd, hetzelfde verhaalt, is het 'er echter ver af,

dat wij het voor echt en waar kunnen aannemci].

LUKAS verhaak ons wel, in zijn Euiingelie (/iöö/^//.

XXIV. 49.) dat jESUS, voor hij ten hemel keerde,

aan zijne Apostelen bevolen heeft, te yerufakm te

blijven, tot dat zij met kracht uit de hoogte toege-

rust zouden zijn, maar deze Euiingclist heeft geeu

woord, van de tijdsbepaling van twaalf jaaren. In

het jaar 35 vinden wij petrus en joünnes reeds

in Samarië^ het Euangeüe verkondigende, en de

gaven des Heiligen Geestes aan de nieuwbekeerden

aldaar mededeelende ( § ). Integendeel , waren de

Apostelen, toen in het jaar 48 de vergadering te.^^-

rufalem gehouden werd, over het ontftaan verlchil

no-

C
*
) Ilis/. Eccles. V. 1 8.

(t) Sfr,v,;at. VI. 5.

(^) Boven Blat
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nopens de befnijdenis der Christenen uit de Heide- j

neii, nog in die fiad tegenwoordig. Doch, toen ^°^^

PAULUS, de laatftc keer, in het jaar 55 te jfertipi'Uoofd(\.

lem kwam, fchijnt hij daar nog alleenlijk den Apos- "aC.G.

tel JAKOBUS gevonden te hebben , zoodat de overi- ^
\ j

ge Apostelen geacht kunnen worden, toen reeds die

hoofdrtad des Joodfchen lands te hebben verlaten.

Het bovengemeld bericht komt daarom te meer ver-

daciit voor , omdat het in verband flaat, met het •

geen eusebius uit origenes bijbrengt (*) , d;it de

Apostelen , bij hun vertrek , de landen , in welke zij

het Euiingelie zouden prediken , onder malkanderen ,

bij het lot , zouden bedemd en verdeeld hebben , het

welk llrijdig is , met de betrekking , in welke de Apos-

telen tot de gemeenten , niet van deze of gene , maar

van alle plaatzen , Honden.

In het bijzonder , vinden wij de volgende berich- Bijzon-

ten van eiken der Apostelen verhaald, andreüs, '^^^'^cdea

de broeder van petrus , één der eerden^ die jesus , Apostel

als leerhng, volgde (joSnn. I. 37-40.) zal, bij de ANDREas.

gewaande verdeling der landen , tusfchen de Aposte-

len, de Noordelijke en Scythifche gewesten tot ziin

deel verkregen , en ingevolge van dien , de reize

derwaards door Kappadocïè^ Qalati'é en Biihyni'è^

over den Pouitis Euxlnus^ of zwarte zee, onder-

nomen, en in Scythiê , Sogdianië, en Kolchis^ het

Euangelie gepredjkt hebben ; van daar wedergekeerd

,

zal hij te Byzantiim^ nadediand Konftaminopolen
^

eene gemeente gedicht , en sïachis , tot ccrllcn

Bis.

(*) Wit. Cccks. III. I.
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ï Bisfchop derzelve ingewijd hebben. Latere berichten

^^!^ laten hem het Christendom in Muscovië of Ruskind

Hoofdft. uitbreiden. Ook zal hij , vervolgends , Thraci'è^ Mace-
naC. G. donie^ ThesfaU'è ^ en Egypte doorreisd hebben, en

J^ __^ eindelijk te Patren in Achaje^ op bevel van den

Proconfiil , wiens gemalin en broeder hij tot het

Christendom bekeerd had , gekruist zijn , en wel niet

tnet een kruis van de gewone gedaante , maar in de

gedaante van de letter X, het welk men daarom een

iS"^. Anchïes kruis gev/oon is te noemen. Eindelijk

,

fchrijft men aan zijne beenderen , die nog in vcrfchei-

den Kerken van Italië en Frankryk
^ gelijk zijn lig-

chaam te Amalfi^ in het rijk van Nopeh^ bewaard

zullen zi.in, vele wonderwerken toe. Men heeft on-

Ider zijnen naam, tan EiiHngeïie verdicht, gelijk 'er

ook nog een verdicht (luk is, te weten, een brief

der Ouderlingen en Diakonen van Achaje^ waar in

de ornflandigheden van zijn' dood verhiiald worden.

Jakobus "SA'at laater verdichtzelen , bij de echte gcfchicdcnis

den OU- y^j^ ^^^^ Apostel jakobus, 6.t\\ ouden, uf groteren

,

bijgenaamd , die, waarfchijnlijk , Jerufalem nooit

verlaten heeft , gevoegd hebben , is door ons reeds

hier voor gemeld; hij wordt doorgaands met eenen

ftaf en fchelp afgebeeld, om ons aan zijnen wónder-

doenden flaf te herinneren. Van het Euangelie en

andere verdichte fchriften, welke men liem toeeigent,

heeft FABRicius gehandeld. (*)

FiLippus. FiLippus, dien men van den Diakon iilippus wel

moet onderichcidcn , ^velke ons , in liet bcicop der ge^

fchic-

() //; ad, Pfeiidepigy, N. T.
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fchiedenis, is vooi-gekomen , was, insgelijks één der I

eerstgeroepen Apostelen van jesus: deze het Euiin- ^^^

geile langen tijd in de Scythifche landen verkondigd Hoofdft,

liebbende, en van daar wedergekeerd zijnde in ^è', "^C.G,
jaar sö«

kwam eindelijk te Hi'érapolh^ in Frygië^ alwaar hii
^

tot zijn' dood toe gebleven is. Daar omtrent ver-

haalt de beuzelachtige ichrijver >jiceforus , dat de-

ze (lad in de diepfte Afgoderij verzonken lag, wor-

dende, onder andere Godlieden , aldaiu- eene flang

aangebeden. Doch filippus , met zijne zuster

MAR IAMNE , daar gekomen, won, door prediken en

vermanen, zoo veel op de gemoederen van velen,

dat zij de Afgoderij verzaakten en in christus ge-

loofden. Dit maakte de Afgodendienaars zoo ver-

woed , dat zij op hem aaiwiélen , en hem aan een kruis

hechtten. Andere berichten echter luiden , dat hij in

die (lad , in hoogen ouderdom , een' natum-lijken

dood gertorven , en dat voor hem zelfs een grafteken

opgericht zal zijn , tusfchen zijne twee dochteren.

Ook aan hem heeft men een Euangelie toegedicht,

Bartholomeus , anders NAT iiANAëL, (want de-E\RTHo-

zen ichijnt men voor den zeiven te moeten houden, lomeus,

zijnde nathanacl zijn eigen, en bartholomeus,

als of men zeide tholmai's of ptolemeus Zoon,

zijn bijnaam,) is volgends socrates (*), en ande-

ren, tot in Indïé gekomen , om het Euangelie te

prediken. Doch dewijl de ouden het woord Indië,

in zoo vcrfchiliende beteken isfen , namen , en socra-

tes dit Jmltë omfchrijlt, als grenzende aan ^ethib-

(*) ///;/. EccL I. ip.

P ^
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I piê^ zal men hier, waarfchijnlijk , ^"^n gelukkig Ara»
BOEic yiQ moeten denken, niettegenilaande eusebius, die

Hoofdft. van deze togten van den Apostel bartholomeus
naC G. ook, in het v^oorbijgaan , gewag maakt (*), de Ü95-

terfche volken noemt , bij welke volken ook pante-

Nus, een leeraar in de fchool van Ahxandrie ^ in de

volgende eeuw, gekomen zal zijn, en bij hen hetEiirin-

gelie van mattheus, in het Hebreeuwsgh gefchre-

ven , gevonden zal hebben. Hoe het zij , deze Apos-.

tel moet dan , vervolgends , weder na het Westen van

yiji'é terug gekeerd zijn, alwaar hij, te gelijk met filip-

PUS, t& Hierapolis zal gepredikt hebben; ook zal hij,

volgends chrysostomus , de inwoners van Lyca'ónië

tot het Christendom hebben overgebracht. Eindelijk

te AlbanopQÜs ^ eene (lad van Groot Armenië^ het

volk van de Afgoderij pogende af te trekken , zal

de bevelhebber dier plaats last gegeven hebben, om
hem te kruisfigen , welke ftraf hij , met groote ftand-

vastigheid, hebbe doorgellaan, ftichtende en vertroos-

tende de Christenen tot het einde van zijn leven

toe.

Tko.-\:as. Thomas, andei'S ook Didymus of de tweeling

genoemd, dien men, doorgaands, voor ongeloviger

houdt, dan de overige Apostelen, alhoewel wij niet

meer van hem lezen , dan dat hij alleenlijk een ge-

noegzaam bewijs voor zijn geloof vorderde , het welk

hij ook ontving, (f) zal, gelijk wij gezien hebben,

door het zenden van thaddeus , veel aandeel geha4

he%-

(*) Ilist. Eccl. V. 10.

(t) JoaNN. XX. 24- 2p.
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hebben aan de bckeering v.111 abgarus , Koning van I

Edesfa , vcivolgends viel Parthie en Perft'é hem mi ^^^

deel, om in die landen het Christendom te verkon- HoofdfT.

digen. In deze landftreken , zou hij , indien wij "^ C. G,

CHRYsosTOMUs geloven, die Oosterfche Wijzen , wel- j_ ,

ke aan jesus, in zijne kindsheid, hunne hulde waren

komen betoonen , ontmoet zou hebben, wellce hij

doopte , en tot zijne medearbeiders met zich nam. De-

ze Apostel zal geheel tot in Oost'indVè gekomen zijn , en

op de Kust van Coromandel toxit gemeente van Christe-

nen gefticht hebben; in de hoofdftad Malapur vele

Heidenen, en zelfs den vorst van dat land, sagamo,

bekeerd hebbende, zal hij van d^ Brahmans ^ of Pries-

ters, terwijl hij bij een graf op de knieën lag te

bidden , met eene lans doorftoken en omgebracht zijn.

Men vindt heden nog Christenen , op de Kust

van Malahaar , die zich St, Thomas Christenen

noemen ( * ) , en voorwenden , dat humie voorou-

ders, door dezen Apostel, tot het Christendom be-

keerd zijn. Ondertusfchen is het zeer waarfchijnlijk ,

dat deze lieden hun Christendom niet hebben, van

den Apostel thomas, maar van eenen Nestoriaan-

fchen leeraar, thomas, die eenige eeuwen laater

geleefd heeft:, (f)
Jakobus, met den bijnaam van den Kleinen^ ge-

meen-

(•) IMen leze jiillar voortplanting van het Christen-

dom I Deel Bladz. 54.0. en II Deel Bladz. 676.

(f) Men zie, behalven la croze Ilist. du Christia-

7iisme des Jndes, ook wits. Misc. Sacr. Tom. II. pag.

352. v.elke ook pag, 327. georg. iioiinius wederlegt.



£3o K E P. K E L IJ K E

I meenlijk onderichciden , van den anderen Apostel

^^^ JAKOBUS, den Grooten, van wien reeds gefproken

Hoofdfl. is, was een Zoon van alfeus , maar wordt door

naC.G. PAULUS gal. I. 19. een broeder des Heeren ge^

^ 1 .

' noemd. Hier uit ontfliaat de vraag: Hoe is hij de

broeder van jesus? Sommige ouden hebben ons

verhaald, dat josef, de man van isiAiiia, bij eene

andere vrouw, welke hij vóór mariü gehad zal hcb^

ben, dezen jakobus, en zijne broeders , zal verwekt

hebben. Zekere helvidius, tegen wien hicrony-

MUG de pen heeft gevoerd, wilde, dat jmariü, na

JESUS, nog dezen jakobus, en meer kinderen, bij

josEF , zal gebaard hebben. Dit laatfte gevoelen is

,

ook in onzen tijd , door ecnige geleerden vernieuwd.

Sommige ouden hebben zelfs drie perfonen , met den

naam jakobus, onderfcheiden , twee Apostelen , jako-

bus den Grooten, Zoon van zebedeus, die door

HERODES agrippa onthoofd is geworden , jako-

bus. Zoon van alfeus, den Kleinen bijgenaamd,

en JAKOBUS, den broeder van jesus, dien zij tot

eerden Bisfchop van ^erufalem maken. Dit alles is

echter onnodig, gelijk wij, in de Ichriften van het

N. T. , indedaad, van niet meer dan twee jakobus-

sen, beide Apostelen, lezen. Onze jakobus was

^en Zoon, gelijk wij zeiden, van alfeus, welke

ook KLOPAS, of KLEÖPAS hcct , CU mau was van

WARia , de Zuster van jesus moeder , zoodat de

die zich verbeeldde, dat deze Apostel thomas aan de

inwoners der nieuwe wereld , of Jin;nca , het Euiiu-

gelie gepredikt zou hebbeu.
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ben.imïng van broeder des Heeten , in eeneil mime-' I

ren zin, in dé betekenis Van neef oï bloedverwant^ ^^^

moet genomen worden i (*) Dewijl deze Apostel j Hoofdd*

tot zijn' dood toe, beftendisj te ^erüfhlem gebleven ^^/C. Grf
•^ a ^ y D

Jaar 56;
is , zelfs na het vertrek der overige Apostelen \ran .

daar, kan hij', deswegens, in eenrn ruimen zin, zeer

wei Bisfchop van de gemeente aldaar genoemd wor-

den; wij hebben van hem nog eenen brief over,

onder de heilige fchriften des N. T. Deze jakoeus

wordt, niet alleen door de Christenfchrijvers, maar

ook door josEFUs, geroemd, alseenin alle deugden

uitmuntend man, en een ijverig voorftander van den

Godsdienst , van waar hij den eernaam van den

rechtvaardigen^ t\\ Vader des volks (f)? ^^'^^ o^^^"

vangen. Van ziji-rcn rlood, zullen wij, in het ver-

volg van onze gefchiedenis , op zijne plaats , vei'-

halen.

SiMON , van Kana , zèlotes , of de yveraar bij- Simon

genaamd, moet niet verward woi'dffli, met simon ,
"^^" ^''^''

den Zoon van kleotas, wien eusebius (§) als

Bisfchop van de gemeente te ^erufalem ^ na den dood

van den Apostel jakobus, befchrijft; hij zal, in-

dien wij NICEFORUS (**) geloof geven, de brui-

de-

(*) Venema flist. Ëccl. Tom. III. pag. 166.

(f) Deze is de betekenis van den naam Obliam ,wq\-

ke hem, volgends hegesippüs , bij eusebius Hist. Eed.

II. 23. gegeven werd, en tixoiSterkte des volks, gelijk die

fchrijver het verklajirt. venëma Tom. III. pag, 169,

(f) Hht. Eccles. Jir. II.

(**) Hist. Eecks. VL 30.
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I degom te Kana geweest zijn , op wiens bruiloft je-

BOEK gus wijn in water veranderde. Volgends fommi<

Hoofdft. gen, zal hij, in Egypte^ het Euangelie gepredikt

nnC.G. hebbende, ïiti Mefopefamië, en, met judas denApos-

i^^^^ '

tel na Ferjté gereisd zijn , alwaar zij beiden , na

eerie gi'oote menigte Christenen aangewonnen te heb-

ben, hunne prediking met hun bloed verzegeld heb-i

ben. Maar , volgends anderen
, ( * ) zal hij , na

Egypte , en andere landfchappen van Africa , bezocht

te hebben , in Britanni'è gekomen zijn , alwaar liij

,

het licht van het Euangelie ontftoken hebbende , aan

een kmis gehecht zal wezen.

Matthe- Van mattheus , die de fchrijver is van het

VS- Euangelie, zijn de overleveringen onderling zeer ver-

fcbillende. Sommigen verhnlen, dat hij, het Euan-

gelie , 'm Macedonië , Syrië , Parthië , Medië en

Ethiopië 5 gepredikt hebbende, in eene ftad van dit

land, welke zij Naddaher noemen, een geweldigen

dood zal geleden hebben, terwijl anderen hem zijn

eigen natuurlijken dood fterven laten. Zijn lijk zal

na Salerni , in het rijk van Napels , overgebracht

zijn geworden.

Judas. Judas, anders ook thaddeus , en lebbeus,

broeder van jakobus den Kleinen, wordt gezegd

in Perfië , vele jaaren lang , het Christendom te heb-

ben voortgeplant , tot hij ten laatften door de Af-

godendienaars , op eene wreede wijze, ter dood ge-

bracht is.

Mattiii- Omtrent matthiüs is alles volmaakt onzeker.

^s. Lan2

(
* ) Mcuologia Graeca rtd d. X Maji,
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Lang in het Joodfche land gebleven zijnde, zal hij, I

naderhand , vele landen van het Oosten doorreisd heb- ^^*

ben , maar , als hij eindelijk bij een onbefchaafd en Hoofdft,

barbaarsch volk gekomen was , zal hij daar geftee- "^ C. G.

nigd en onthoofd, of gelijk andere berichten luiden^ •''
'

gekruist zijn.

Behalven dezen zijn van de Apostelen nog drie

overig, PETRUS, paulus en joaNNES. Van de*

ze heb ik, in dit Hoofd/luk^ niet gefproken, om-

dat wij derzelver verrichtingen, in het achtereenvol-

gend gefchiedverhaal , gepaster kunnen invlechten

,

waar toe wij thans wederkeeren , na alvoorens , met

verlof des lezers, over het geen, in dit Hoofdfiuk^

ons is voorgekomen , ééne en andere aanmerking ge-

maakt te hebben.

Het geen wij van de reizen , verrichtingen , en dood Aanmer-

van deze Apostelen hebben bijgebracht, fteunt niet ^'"J^^T

op het gezag van fchrijveren , uit de drie eerfte eeu- ze be-

wen van het Christendom , alle deze berichten zijn ri^^hten.

van later tijd, en zoo onderling verfchillende en met

verdichtzelen opgevuld , dat wij 'er ons in geenc

deelen op verlaten kunnen.

Men laat genoegzaam alle ^tzt Apostelen eenen

geweldigen dood derven , daar van nu weet geen

fchrijver der drie eerde eeuwen na Christus. De-

ze berichten ons zulks alleen , van petrus , pau-

lus , en de beide jakobussen, dat zij, door de

vijanden van het Christendom, ter dood gebracht

zijn. Waarfchijnlijk heeft de te verre gaande eerbied

voor de Martelaren , in volgende eeuwen, aanlei-

ding gegeven , dat men de Apostelen vooral van de-

ze
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1 ze eei'e niet heeft willen iiitniütcn. Hier kwam bij 4

®^*^ dat de Apostelen,- in den Bijbel, getuigen ( Mar^

1-Ioofdft. tij^'^^ ) genoemd worden ^ dit woord , het welk , iri

naC.G. 't gemeen, cenen Ieeraar betekent ;, nam men, in deil

}/ ^ '

meer bepaalden zin, dien hetzelve, in laater tijden

4

verkregen heeft , om , bijzonderlijk , zulk een' getuigen

van den Godsdienst aan te duiden, die zijn getui-

genis met zijn bloed verzegelde. ( *
)

Ten derden , de bijzondere gemeenten der Chris-

tenen (lelden 'er al vroeg eene eere in, dat zij zich

beroemen konden, van eenen Apostel, of vermaar-

den leeraar , gefticht te zijn , waar van ons reeds meer

voorbeelden zijn voorgekomen, hier door is het ge-

beurd, dat msn die Apostelen, en andere in de Hei*

lige fchrift vermaarde perfoncn, gelijk MARia mag-^

DALENA, JOSEF van Arimathea ^ lazarus, diony-

Sius den Areopagicr ^ en anderen j hier en daar ge-

meenten heeft laten llichten, welke zich op liet ver-

blijf dezer mannen onder hen, bij derzelvcr leven,

of op hunne overblijfzelen na hunnen dood^ hebben

beroemd.

OfpE- Uit deze aanmerking kan men ook de bron op-

TRus te ^ejyen, uit welke de overlevering zal voortgevloeid

chië Bis- zij" 9 tlie <-lcn Apostel petrus tot Bisfchop van

fchop is Antïóchïè^ geduurende acht jaaren, en vervolgends
geweest.

^^^ Bisfchop van Rome voor 25 jaaren , maakt. Wat
het cerfte betreft, dat petrus Bisfcliop te Anti'óchi'è

geweest zij, is geheel ongelooflijk, niet alleen, om-

dat

(*) MosiiriiM Commevi. ife rd', Cariu, ante Conflanf,
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dat het geheel niet overeenkomt , met hetgeen I

wij, in het Nieuwe Testament, van de verrichtin- ^^^

gen der Apostelen lezen; maar ook, omdat, hetgeen Hoofdft.

wii van petrus, in de echte gefchiedenis van lu- "^CG,

KAS , vanden , zoo ten aanzien der zaken zelve , als

ten aanzien des tijds , met deze overlevering volltrekt

flriiJig is. PETRUS heeft zich wel , gelijk wij gezien heb-

ben (*) , in het jaar 49 , te Ant'wchi'è bevonden , doch

,

geenszins , als Bisfchop dier gemeente , en van daar

tot aan den dood van nero, onder wiens regering,

gelijk wij zien zullen, volgends de meestwaarichijn-

lijke berichten , petrus den dood zal ondergaan

hebben, zijn niet meer dan ao jaaren. Behalven,

dat men vragen kan, welke betrekking petrus toch,

boven de andere Apostelen ,
gehad hebbe tot de ge-

meente van Antiöchi'é , bij welke veeleer paulus

en I5ARNABAS zich zoo verdiend gemaakt hebben?

Ook noemt eusebius (f), eenvouwig, evodius,

eerden Bisfchop van Anti'óchi'è
, gelijk ignatius

den tweeden, uit welke plaats duidelijk blijkt, dat,

wanneer dezelfde fchrtjver elders ( § ) ignatius

den tweeden Bisfchop van Anti'óchi'è na petrus
noemt, hij dan in dien zin moet verdaan worden,

dat hij het algemeen leeriiarambt \'an petrus , als

Apostel, bedoelt. Het is, om deze en andere re-

denen , dat zelfs R,oomschgezinde fchrijvers , de-

2»

(*) Bladz. 192.

Ct) Hist. Ecclcs. III. 22.

CS) Hist. Ecclsu lil. 36.

Q
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I ze overlevering voor verdacht en ongegrond hou-

^"f"
den. (*)

Iloofdft. De overlevering, dat petrus, vervolgends, 25 ja-

naC.G.
J.QYY te Rome Bisfchop zal geweest zijn, is even on-

•'"" ^
gegrond , en , zeer vvaarfchijnlijk , uit dezelfde bron

Of hij te voortgevloeid. Rome , de aanzienlijkfte flad der we-
Rome^s

^^i^ fcheen aan de gemeente der Christenen aldaar
jaren Bis- '

°

fchopge- aanzien en eere boven andere gemeenten bij te zetten,

weest is ? ^^ i^jej-g fcheen derhalven natuurlijker , dan dat deze

gemeente aan den eerften en voornaamften Apostel,

waar voor men petrus hield , hare eerfle ves-

tiging te danken had. Van waar , in het bijzon-

der, de overlevering haren oorfprong hebbe , dat

PETRUS juist 25 jaren Bisfchop te Rome zal ge-

weest zijn, is moeilijker te zeggen. Misfchien wa-

ren van den tijd, dat deze gemeente eencn aanvang

genomen had, tot op den dood van petrus , 25 ja-

ren verlopen.

Vooreerst, merken wij aan, dat petrus, ge-

wis, geen 25 jaren te Rome Bisfchop heeft kunnen

zijn. Men heeft, van de vierde eeuw af, verhaald,

dat hij, in het tweede jaar van Keizer klaudius,

dat is, het 43n:e jaar na C. G. , te. Rome gekomen zij,

en daar eene gemeente gelucht hebbende , dezelve , 25

Jaren lang , als Bisfchop beftuurd heeft. Nu ont-

moeten wij hem nog in het jaar 49 te Antïóchi'è
,

gelijk wij gezien hebben. Naderhand heeft hij eene

rei-

Q*) Bij voorb. tili.emont Menu p-.'Ur fcrvir (l PHnt,

Jlccles. T. i. 1'. II. pcig' 448. fqq-
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reize gedaan , door ccnige landfchappen van Klein» I

yijt'é^ gelijk men, uit zijnen eedlen brief, Ichijnt ^^^^

te kunnen opmaken. Dczt brief is gefchreven te Hoofdft.

Babyion ^ alwaar zich petrus, derhalven, toen "^C.G.

moet bevonden hebben. Ik weet wel , dat , volgends
•*'"

'

EUSEBius (*) en niëRONYMUS (t)? velen der oude

Christenen dezen naam oneigenlijk genomen , en ,

door Lahylou^ Rome verdaan hebben, doch, het

is zeer waarfchijnlijk , dat men deze verklaring, die.

zicli door geene reden aanprijst , hebbe uitgedacht <^

om de overlevering, van petrus langduurig ver-

blijf te Kome , geloofbaar te maken , te ligter , om-

dat de JooJen gewoon waren, verfcheiden voorzeg-

gingen der Profeeten, van het Babylonifche rijk, op,

het Romeinfche toe te pasfen, en, door Babyion ^,

Rome te verftaan. Babyion ^ 'm dien Brief van pe-

trus, is, naar den eenvouwigen briefilijl, eigenlijk

te nemen, het zij dan van Babyion in Egypte^ of

liever van Babyion ^ of liet landfchap Babyloni'è^ al-

waar, ten dien tijde , vele Jooden woonden (§).

Eindelijk de inhoud en inrichting van paulus Brief

aan de Romeinen leert vrij duidelijk , dat , toen pau-

lus dien Brief fchreef , nog geen Apostel , en dus

ook petrus niet, te Rome was , noch geweest was,,

dewijl deze gsniecnte de buitengewone gaven van deu

Heiligen Geest nog niet ontvangen had. Meer an-

d&.

(*) Hist, Eccles. II. 15.

(t) Catal. SS. Eccles. C. 2.

C §) Vergel. raijnc Aardrijhk. difi Bijbek VI Deel

Bladz. 44.

O a
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I dere bewijzen ga ik voorbij , te liever , omdat de oude

^^Y*^
Christenichrijvers zelve het niet ééns zijn, omtrent

Hoofdd. den tijd van petrus komst te Rome , lactan-
naC.G. Tius (*), bij voorbeeld, fielt dezelve, veel waar-

,

fchijnlijker , eerst onder de regeering van Keizer

NERO.

Dit is dan zeker, petrus is niet 25 jaaren Bis-

fchop te Rome geweest. Dit erl^ennen de geleerdfle

Rooraschkatholijke fchrijvers , pagi, valois, en ba-

LUZE. Wij kunnen nog een' ftap verder gaan, en

Petrus Ten tweeden zeggen: petrus is te Rome geen

^,^^^" Bisfchop geweest. Dit toch ftrijdt niet alleen, gt-

teRome hjk wij reeds gezien hebben , met het ambt en de

geweest, beftemming der Apostelen, welke aan geene bijzon-

dere gemeente verbonden waren ; maar ook kan men

geenen enkelen fchrijver, uit de eerfle eeuwen, aan-

halen , die van deze waardigheid van petrus iet

w^et, IRENEUS (t) meldt, uitdruklijk, dat petrus

en PAULUS het ambt van Bisfchop te Rome aan

LiNUS hebben opgedragen. En de Schrijver van de

^postolifche verordeningen (§), welk werk omtrent

het einde der derde eeuw is opgefteld, laat petrus

zeggen : „ Tot eerden Bisfchop van Rome is linus ,

5, de Zoon van klaudia, door paulus; en na

„ deszelfs dood, door mij petrus, klemens tot

„ tweeden Bisfchop aldaar ingewijd." euseeius (**)

ver-

(*)£>? BJortib. Perfecutt. C. 2.

(t) J(/v. haeres. III. 3.

(§) Conftitution. Apoit. VIL 45.

C**) imt. Ecdes. III. 2,4. vergel. V. 6.
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v-erhnalt, insgelijks, niets anders, dan dat, na den i

marteldood van petrus en paulus , die hij als ge- ^^^

meenlchappelijke leeraars en opzieners dezer gemeen- Hoofdli.

te befchouwt , linüs de eerfle Bisfchop derzelve n^iC. G.

, . , ,
Ta?r^6.

geweest is. Het is waar , dat in een ander v/erk van "

,

KusEBius (*) gelezen wordt, dat petrus, de ge-

meente te Antibchië geflicht hebbende, in het jaar

43 na Rome gezonden zij, alwaar hij 25 jaren Bis-

fchop van die gemeente geweest is. Doch , wij heb-

,ben dat werk van eusebius niet meer, in het oor-

ipronglijk Grieksch , uitgezonderd eenige brokftukken ,

en het is zeer waaifchijnlijk , dat de Latijnfciie ver-

taler HiëRONYMUs deze plaats, ter liefde der over-

levering , heeft ingelascht , ten zij men wilde geloven

,

dat eusebius zich zelven zou hebben tegengefpro-

ken. En dan nog weten wij, dat HiëRONYMus zel-

ve elders ( f ) erkent , dat de naam Bisfchop , of Op-

ziener , in den leeftijd der Apostelen , aan meer dan

édnen leeraar in eene gemeente te gelijk eigen ge-

weest is.

Is petrus geen Bisfchop geweest te Rome ^ dan petrus

vervalt ook wel de later overlevering , welke eerst
''" è^^^'^

met de vierde eemv eenen aanvang neemt , en van wel- BrsfciiJn

ken de voorgaande eeuwen niets weten, dat petrus g^-'weest,

een algemeen Bisfchop en hoofd van alle de Christen-

Kerken zal geweest zijn. In de verfchillen der God-

geleerden, over dit onderwerp, treden wij niet, wij

tekenen alleen aan, dat de oudfte Kerkelijke Gefchie-

de-

(*) CkroJt. ad. A. C. 43.

(f) Comment, in Ep. ad Tit. Cap, i.

Q3
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I denis geene fpooren van deze waardigheid , manr wtl
BOEK yeei^ i^et; ^veijr^ fiaj^j. „-j^^^e ftrijdt, opleveit.

Hoofdfl. De menigte verdichtzelen, met welke de Gefchie-

naC.G. denis van petrus verduisterd is, van welke wij 'er,

/" behalven de reeds aangewezene, nog andere, in het

OfPE- vei-volg van ons verhaal, ontmoeten zullen, heeft

TRus te
2eirs fommifie geleerde mannen bewogen , om ge-

Rome '^ ^ D 5 b

geweest heel te ontkennen , dat petrus ooit te Rome geweest

is? zou zijn. (*) Doch, het getuigenis van alle oude

Kerkelijke fchrijvers, is daar omtrent zoo eenparig,

dat men alle gefchicdkundig geloof fchijnt te moeten

verzaken, wanneer men hetzelve, in ciit geval, zou

willen verwerpen. De gcheele Christen Oudheid

ftemt overeen, dat petrus den marteldood te Rome,

onder Keizer nero , ondergaan heeft, gelijk wij zulks

op zijne plaats zien zullen.

Alles , wat wij , tot hier toe , van de bron vaii

verfcheiden overleveringen gezegd hebben , wordt

door de volgende aanmerking bevestigd. Waarom

heeft men toch paulus, die, bij de Christen - Kerk

,

zich zoo verdienftelijk gemaakt heeft , niet tot Bis-

fchop van de <^cne of andere gemeente, in het bij-

zonder ,
gemaakt? Waarom heeft de overlevering van

bem zoo weinig bijzonderheden verdicht? Eenvou-

wg,

(*) De verbnncleling van fr. spanheim over dit on-

derwerp is bekend. De Inatfle, die petrus verblijf te

Rome volftrekt gelooehend heeft, is archjbald bower.

in zijne Historie der PmiJ'en, doch, hij heeft, bij de

redenen vzw spanheim, gecne nieuwe van ecnig gewigc

gevoegd.
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wig , omdat de brccdvo^rii|er echte gefchiedeiris , I

welke wij van zijne lotgevallen hebben , niet toe- "^'^

liet , dat de zucht tot verdichtzelen hier hare rol Hoofdrt.

fnceldc, dcwiil zij, door de echte ffefchiedenis , liüte-
"^C.G.

lijk kon wederlegd en befchaamd worden. .__

Doch, het is tijd, om, na dezen iiitftap, tot de

meer zekere geregelde gefchiedenis weder te keeren^

het zou toch niet de moeite belonen , indien wij

verder den lezer, met verdichtzelen, wilden vermoe-

jen, welke later eeuwen hebben uitgedacht, omdat

men toch iet wilde weten, bij voorbeeld, van het

uiteinde van mariS, de moeder van jesus, en van

andere perfonen, welke in het Nieuwe Testament

voorkomen, en van welke de waare of waarfchijn-

lijke gefchiedenis verders zwijgt. Wij zullen , miS'

fchicn , fommigen van dezelven , op onzen weg

,

nog weder ontmoeten.

ELFDE HOOFDSTUK.
f^ervolg der Gefchiedenis , van de gevangenis van

den Apostel Paulus te Rome , tot den dood

van den Apostel Joannes.

VV ij hebben den Apostel paulus in zijne vrije boek

bewaring te Rome gelaten; geduurende dezelve was -^^

hij niet onledig , maar ijverigst werkzaam , in het naV^c;'

verkondigen van de lecre van het Christendom. Al-, J'S^-i'S»^*

zoo het fpoedig bekend werd , om welke reden de- 7. TT
verric!;»

ze man uit Judee gevangen v/as overgevoerd, wa- tiug^n

Q 4 reu
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I ren velen begerig , om van hem zijne leere te hoo

^^V^ ren, en de kracht der waarheid overreedde zelfs ve-

Hoofdft. len onder de lijfwachten en hovelingen, en mislchien

naC.G. y^Qi fommigen uit het geflacht van nero ,
gelijk men

•*

kan opmaken uit den Brief van i'AULus,aan de Chris-

vanpi^u- tenen te Filippt
^ (*) welke door hem, net andere

LUS
,
ge-

gi-ieven , in deze gevangenis , gefchreven is ; ook

zijne ge- kregen de Christenen, te Rome, moed uit paulus
vangenis. banden, en verkondigden met te meer vrijmoedig-

heid het woord van God (f). Dus ftrekte deze

gevangenis van paulus, in de daad, tot voordeel

van het Christendom. Onder de aanzienlijke perfo-

nen, die, ten dezen tijde, te Rome tot het Chris-

tendom bekeerd zijn , fchijnt men te mogen tellen

POMPONIA GRAECiNA, huisvrouw van den Romein-

fchen Conful, of Burgemeester, plautius , welke

TACiTus ( § ) verhaalt , dat , onder N£ro , aangeklaagd

is geworden , als fchuUlig aon vitheemsch Bijgeloof^

cene benaming, waarmede de Heidenen het Chrhten-

dom plagten aan te duiden. Dewijl men vermoeden

kon, of wist , dat paulus ook aan den vermaarden

Wijsgeer SENECA , des Keizers leermeester , bekend is

geworden , heeft dit , in later tijd , aanleiding gegeven

,

tot het verdichten van eene briefwisfeling, tusfchen

deze beide vermaarde perfonen , doch , welke men

enkel behoeft in te zien , om van derzelver valsch-

heid overtuigd te worden.

Ka

(*) FiLipp. I. 12,13. I^^ 22,

(f) FiLJPP. I. 14.

(§) Amu XIII. 32,
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Na twee jaren, en dus in het jaar 58, werd pau- I

LUS, volgends verfcheidcn berichten der oude fchrij- ^^^
vers, welke ook uit eenige bijzonderheden, in pau- Hoofdfl.

LUS Brieven aan die van Filippi, en Ko/osfe, ge- naC.G.

duurende zijne gevangenis gcfchreven , bevestigd wor- •'' ^ ^

den , ontilagen en op vrije voeten gellcld , waarrchijn- Paulus

Jijk , omdat 'er tegen hem geene nadere befchuldigin-
«"ffl-igei^

^ ' ö o =" van zijne

gen uit jfude'é waren aangekomen , waar door eeni- gevange-

ge fchuld of misdaad in hem bewezen kon worden. "'?. Zijne

rei 7 on m
Vit de aangehaalde Brieven , maar voornaamlijk uit ^ijn out-.

den Brief aan fileemon , in welken paulus dezen Hug.

zijnen wiend te Kolosfe verzoekt , een huis voor

hem te huuren , befluit men , dat de Apostel , na zijn

ontllag uit deze bewaring, terftond op reize gegaan

is , na Klein- Afi'è. Hier de gemeenten, door hum

voor dezen geflicht, bezocht hebbende , zal hij, ein-

delijk, zijn voornemen, om naa Spanje te reizen,

werkflellig gemaakt , en in dat land , als ook in Gal-

U'é en Brittanni'é ^ (^ Frankryk en Engeland,^ het

Euiingelie verkondigd hebben. Uit Spanje moet pau-

lus naa Griekenland zijn wedergekeerd, indien hij,

toen eerst, op het Eiland Kreta gemeenten heeft

gedicht, over welke hij titus, zijnen leerling, als

Opziener , liet blijven , gelijk wij uit zijnen Brief aan

TiTUS weten.

Met alle deze reizen zal paulus eenige jaa-

ren hebben doorgebracht , tot hij , ten laatllen ,

in het jaar dd^ voor de tweedemaal, te Rome ge-

komen is; in gezelfchap van petrus , volgends

een bericht van dionysius , Bisfchop van Korin-

Q 5 the^
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I the , iii de tweede eeuw , bij eusebius aiinge-

»o^^ haald. (*)

Hoofdft. Ik fprak van deze reizen , en verrichtingen , van

mC.G. PAULUS, na zijn ontflag uit zijne eei-fle gevange-
^^'^"^^

nis , dus twijfelachtig , omdat wij daar van geene

geregelde en aanëcngefchakelde gefchiedverhalen heb-

ben, waarom wij ons, met gisfmgen en waarfchijn-

lijkheden, moeten vergenoegen, (f)
DeApos- • Zedert de gevangenneming van paulus te JerU'
/'^j^' fnïem^ en zijne overvoering na Rome , lezen wij

BUS QC

Kleine, weinig of niets van de lotgevallen der Christenen te

door de yerufalem , of in het Joodfche land. De verwar-

te ^^;-«- rii^gen en verdeeldheden namen, in dat ongelukkig

fnlewr.tx land, hoe langer hoe meer, de overhand, en het ont-

bracht
^' zag voor den Romeinfchen landvoogd beteugelde hen ,

dat hun haat tegen de Christenen niet in woede uit-

bcrftede. AVat zij zouden verricht hebben , indien

zij de handen hadden vrij gehad , kunnen wij opma-

ken , uit de onderneming van ó^m. Hoogenpriestcr

ANANUS. De landvoogd festus in het jaar 62 over-

leden zijnde, werd albinus , door den Keizer nero ,

tot zijn' opvolger verkozen. Vóór dat deze van Ro-

me kon aangekomen zijn , matigde de Hoogenpricster

zich de magt aan ; en , den Hoogen Raad der Joo-

^as. bijeengeroepen hebbende, daagde hij den Apos-

t(l JAKOBUS den Kleinen^ van wien wij boven ge-

fpro-

(•) Hht, Eccles. II. 25.

(f) Men leze venema Hist. Redes. Tom. II T. p^g.

27Ü , 273. SCHUTTE //. Jaarb. III Detl Bïadz. izp.

volgg. .
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•i^pfoken hebben , benevens nog eenige anderen voor I

deszelfs rechtbank, hen belchuldigende , van de wet ^^Ji^

gefchonden te hebben. En, zoo groot was zijn in- Hoofdft,

vloed, dat deze Apostel, hoe zeer zijne deugd , zelfs naC.G.

bij de yooden
^

geëerbiedigd was, ter dood vei'öor- j_ 21

deeld , en vervolgends geftecnigd werd. Deze handel-

wijze van den Hoogenpriester , die een Saddiice'ér

was, werd echter door zeer vele deugdzame lieden

afgekeurd , en als ten hoogden onrechtmatig be-

fchoiiwd , zij klaagden 'er over aan den Koning

AGRiPPA, en aan den nieuwen landvoogd albinus,

welke laatile , in hevige uitdrukkingen , den Hoogen-

priester bellraftc , terwijl de Koning hem van zijn

Hoogenpricsterfchap ontzette , het welk hij flechts

drie maanden bekleed had. Dus verhaalt josefus

deze merkwaardige gefchiedenis (*). orjgenes, in

zijn werk tegen celsus, voegt 'er bij, (het welk ook

EusEBius heeft,) dat josefus aanmerkt , dat , om den

moord , aan dezen rechtvaardigen begaan , de ondergang

van hun volk den Jooden zou overgekomen zijn. Dit

leest men thans nergens bij josefus , en zal dus een

misflag van het geheugen bij ortgenes wezen , daar

uit ontdaan, omdat josefus, even te voren (f), deze.

ar.r.merking maakt , bij gelegenheid van den moord , aan

den floogenpriester JONATHAN gepleegd, welke door

moordenaren , daar toe van den landvoogd felix op-

gemaakt , in den Tempel zelvep was, omgebracht.

Som-

V^J. Oudh. XX. 9. I.

., t ; 7. oud^ii. XX. 8. 5.
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ï Sommige later oordeelkmidigen (*) hebben dit ge-

BOF,K j^eeie verhaal van tosefus , aangaande den dood van
XI

J 7 o

•Hoofdft. JAKOBUS , voor verdicht , en vooreene inlasfching, ge-

na C.G. houden, doch zonder reden. Men zegt wel, dat het
-'^'^

v^erhaal van josei^us veel verfchilt van dat van

HEGESippus bij EUSEBius (f), hct vvclk wij er-

kennen, maar het verhaal van hegesippus is opge-

vuld met openbare verfierfelen , daar dat van jose-

Fus zich, door zijne eenvouwigheid , aanprijst. Dus

verhaalt hegesippus , dat jakobus den toegang gehad

hebbe in het Heilige der Heiligen , dat zijne knieën

met eelt begroeid waren , door zijn aanhoudend knie-

lend bidden , en dergelijke. Ook verhaalt hij , dat , de

Jooden aan jakobus gevraagd hebbende, welke de

deur van jesus rmre (§)? En hij antwoordende,

dat jesus de Zaligmaker zij ! de gooden hem ge-

bracht hebben op de tinne van den Tempel , willende

,

dat hij van daar het volk zou toeroepen, dat jesus

de CHRISTUS niet ware, maar, als de Apostel,

met luider ftem , het tegendeel aan het volk verze-

kerde, hebben zij hem van hovtn neder geworpen,

toen gefteenigd , en eindelijk met een vollers flok

dood

(*) Onder anderen j. clericus Ari. Crit. Part. III,

Sect, I. Cap. 14.

(t) J-Iht, Eed. II. 23.

(5) Waarfchijnlijk heeft hegesippus gehoord, dat zij

hem. vraagden : welke de Thornh ( de wet , de leere

)

van JESUS ware? Dit Thorah heeft hij verwisfeld , met

het Griekfche Thura^ deur oï poorte ^ van daar de on-

verftaanbare vraag: vfelke de deure van jesus ware'i
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dood gedagen. De lezer oordeele zelve , hoe veel ï

waarichijnlijker het verhaal van josefus zij! Maar, ^^^
zou deze zich aan den dood van eenen Christen' Hoofdft.

leeraar, gelijk jakobus was, hebben laten gelegen naC.G.

zijn? Zou die hem gewigtig genoeg geweest zijn,

om 'er gewag van te maken ? Ik antwoorde : De ge-

volgen , welke deze moord had , het ongenoegen van

vele aanzienlijke Jooden , bij welke jakobus , we-

gens zijne deugd , en ijverig waarnemen der wet , in

achting was, en eindelijk, dat deze moord de reden

was, waarom de fnoode Hoogenpriester werd afge-

zet , maakten deze gebeurenis voor josefus niet

flechts belangrijk, maar noodzaaklijk , om ze eene

plaats , in zijne Gefchiedenis des Joodfchen volks

,

te geven. (*)

De landvoogd albinus vermeerderde , door zijne

geldgierigheid en roofzucht, de rampen der yooden^

tot hij , na twee jaaren , door nero opöntboden , en

door GESsius FLORus opgevolgd werd, in het jaar

64. Deze maakte het nog erger , dan alle zijne

voorzaten , en , wanneer de yooden hem bij den

Keizer befchuldigden , deed hij, ten einde onverant-

woordelijk te blijven, met opzet, alles wat mogelijk

was, om de yoo:den tot eenen opiland, als 't ware,

te noodzaken, gelijk dan ook dezelve werklijk uit-

berfliede , en de oorlog tegen de Romeinen eenen

aanvang nam, in het jaar 66, gelijk wij, op zijne

plaats, zien zullen.

Één of twee jaren te vooren , hadden de Christe- Nero

nen vervolg

C*) Vergel. mijnen Bijb. Verdsd. VI Deel Bladz, 168.
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I nen eenen zvvaai-en ramp door te ftaan, nero, die,

BOEK 2^)ne eerfte zachtaartighcid afgelegd hebbende, zich

Iloofdd. ^'^J^' dwingeland en monller van wreedheid betoonde,

naC.G. was de eerfte, onder de Heidenfche vorsten, die hen

J^^'' ^'^'
begon te vervolgen. IMet deze vervolging gedroeg

de Chris -het zich dus toe. In het tiende jaar van nero's

tentn. regering, het jaar 64 na chr-Istus, ontftond te Ro'

me een felle brand, waar door het grootlle gedeelte

der ftad in de asfchc gelegd werd, onzeker, zegt

TACITUS (*), bij toeval, of door toedoen van de-

zen vorst zelven ; fchoon het gerucht algemeen liep

,

dat NERO zelve den brand gcflicht, en onder het

flakkeren van de vlam , een liedjen , op den brand van

Troj'e , gezongen had ; zijnde , gelijk men zeide , daar

toe bewogen , uit brooddronkene dartelheid, en ver-

waanden hoogmoed, om de ftad heerlijker te herbour

wen, en naar zijnen naam te benoemen. Vergeefs

(lelde NERO alles in het werk, om dit gerucht te

fluiten, het zelve had zoo veel gronds, dat het meer

en meer aanwies ( f ). Eindelijk bedacht hij , om den

algemeenen haat van zich af te leenen , de Christe-

nen , als aanleggers van dezen ramp , te befchuldigen

,

weike, gelijk tacitus zich uitdrukt, bij' het volk

wegens hunne fnoode daaden in den haat waren

;

auETONius ( § ) noemt hen een foort van mcnfchen

vari een niemv en [nood Bijgeloof. Deze deed h^

4e uitgezochtlle ilraHcn ondergaan. Eerst werden

(*) Ann. XV. 37.

(t) TaCiT. 1. C. Cap. 44. sURTONiUS Ntr, Cap. 38.

(§) /\'rr. Cap. 16.
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zij gevat, die belijdenis deeden van het Christendom; I

veivolgends werd cenc groote menigte , welke deze ^^^
ontdekten , niet zoo zeer van de misdaad van brand- Hoofdft.

{lichting, als wel van haat tegen het menschlijke ge- naC.G.

flacht, overtuigd. Men bracht hen niet flcchts om •'^"^ ^'

hals, maar men deed het, met de fchamperste be-

fpottingcn en onnatuurlljklle wreedheden; zoodat zij

met huiden van wilde dieren bedekt, van de hon-

den werden verfcheurd , of zij werden aan kruisfen

gehecht, of aangeftoken , en als nachtlichten, wan-

neer het daglicht ophield, verbrand. Om dit vvree-

de fchouwfpel te genieten , had dit monfter zijne

tuinen ten besten gegeven : terwijl hij ondertusfchen

de renbaanfpelen hield, en, in het gewaad van een*

voerman , zich onder het graauw mengde ; of in een*

kring van menfchen flond. Hier door, fchoon men

de Christenen voor fchuldig hield, en voor zulken,

die de zwaarfte ftrafFen verdienden , werd evenwei

het medelijden opgewekt, gemerkt zij om hals raal:-

ten, niet ten nutte van het gemeen, maar om aan

de wreedheid van één' mensch te voldoen.

Wij hebben geoordeeld ,wegens het gewigt der zaak, Aanraer-

dit geheel verhaal van TACiTus, het welk ook, dooran- kingeno
dere fchrijvers , bevestigd wordt (*) jhier te moeten plaat-

yervol-

zen , ten einde 'er eenige aanmerkingen over te maken. ging.

Vooreerst: Het ftrekt tot een gunftig vooroordeel

voor de Christenen , dat hun eerfle openbare vervol-

ger en vijand nero is , een monfter der natuur , die

al-

() Bij voorb. juvenalis doek hier op S^jr. I. vs.

155-157. alwaar men den Scholiast moet nalezen.
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I allen godsdienst en deugd , Ja de menschlijkheid zel-

BOEK y^^ j^gj. voeten trad.

Hoüfdfl. Ten tweeden: Wanneer men doordenkt, (Irekt ook

naC.G. deze oraflandigheid tot eere van het Christendom:
^•'"'^ ^'

De Christenen worden , door den wreedaart , niet

vervolgd, om hunnen Godsdienst. Neen! De brand,

volgends het algemeen niet ongegrond gerucht , door

jjERo zelven geboden en gefticht, wordt tot een

voorwendzel gebruikt, om de onfchuldige Christe^

nen , op het wreedst , te mishandelen. In de daad ,

deze plaats van tacitus is voor de Christenen

zeer belangrijk. Deze Schrijver erkent de onfchuld der

Christenen , in dit opzicht , en getuigt , dat het gant-

fche volk , met hen , als onfchuldigen , medelijden had.

Maar, het zal, het geen onze derde aanmerking

is , niet zonder reden , verwondering baaren , dat

deze zelfde achtbare fchrijver, tacitus, zich om-

trent de Christenen zoo fterk uitdrukt , zeggende

,

dat zij, wegens hunne fcheïmRtthken (^fl">giti^^ in

den gcmeenen haat waren, noemende hunnen Gods-

dienst een verderflijk Bijgeloof^ hen befchuldigende

van haat tegen het menschdom , en hen befchouwen-

de, als fchuldigen (niet aan brandfiichting , maar

aan andere euveldaaden , welke hij echter niet uit-

drukt , ) en als zulken , die de zwaarjïe Jlraffen

verdiend hadden'^ gelijk suetonius hen, insgelijks,

menfchen van een [nood of hwaaddoend Bijgeloof

noemt. Ook blijkt ons uit de brieven van paulus

en uit den eerrten brief van petrus ( *
) , dat

de

() I Petr. II. 12. III. 1(5. IV. 15.
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tïc Christenen niet alleen van het gemeen veracht t

en gehaat wcnien , maar ook dat men kwalijk van ^^-^

hun fprak, en hen lasterde, als Kwaaddoeners. Wel- Hoofdft,

ke waren toch wel de redenen en oorzaken, die tot deze naC.G»

lasteringen , en tot dezen haat des volks , aanleiding ga- }^ 'J^

ven? Het is niet moeilijk, deze vraag te beantwoor-

den. De Christenen werden, in het eerst, door de

Heidenen , niet van de 'Jooden onderfcheiden , nu

weet men, dar de Joodcn befchuldigd werden , van

eenen algemeencn haat tegen het menschdom , eene

bcfchuldiging, tot welke zij, door hunne volkstrots-

heid, en verachtlijkc behandeling omtrent de Heide-

nen, meer dan te veel grond gaven. Deze belchul-

diging werd ook op de Christenen overgebracht, de-

wijl men hen, in het eerst, voor Jooden hield.

INlaar, behalvcn dit, wij hebben, in ons gefchied<-

verhaal, gezien, hoe de Joodcn allerhande lasterin-

gen uitdachten , met welke zij de Cliristcnen bij de

Heidenen in haat brachten , zoodat het hun , in meer

dan ééne plaats, gelukte, het graauw tegen hen

gaande te maken , en oproeren te verwekken. Zij

befchuldigden hen, van nieuwe gevoelens en zeden,

die voor de Romeinen niet te dulden waren; hunns

leere van het Koningrijk van God, door jesus op-

gericht, \verd aangemerkt, als oproerig tegen ^zxi

Keizer en het Romeinfche Px.ijk. Hun redelijke en

geestelijke Godsdienst, die de uiterlijke plegtigheden

van den Joodfchen Godsdienst op derzelver rechte

waarde Helde, en den Heidenfchen Afgodsdienst vol-

ftrekt, als Bijgeloof, vervviei*p, werd als Ongodsdicn-

ftigheid en Zedenloosheid uitgekreten. Ja, v/ij htb-

R ben
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I ben zelfs voorbeelden gezien , hoe kunllenaavs en

'
yt'

werklieden , en anderen , die , van hunnen Volksgods-

Iloüfdft. dienst en bijgelovigheden, voordeel trokken, en nu,

na C. G. waar het Christendom de overhand nam , verlies leden

,

^•'
^ ' daardoor in het harnas werden gejaagd , en het volk

wisten gaande te maken.

Dit alles gebeurde eenen paulus en zijne Reis-

genoten, niettegenrtaande deze, met wijsheid en voor-

zichtigheid, te werk gingen, en een leven leidden,

het welk met de lecre van het Christendom overeen-

kwam, maar, 'er waren 'er onder de Christenen,

welke , of door al te grooten ijver en naauwgezetheid

,

die men in fommigen dweepzucht kon noemen , of

door een verkeerd begrip en misbruik van de Chris-

telijke vrijheid, of door andere wangevoelens , gelijk

wij , in het veiTolg , van de Gnostieken , zullen zien

,

meer dan te veel voedzel gaven aan de bovengemel-

de lasteringen en haat des volks; terwijl men, zon-

der de zaak behoorlijk te onderzoeken, dezer lieden

buitenfporigheden aan de Christenen 'm het gemeen

toefchreef.

Dit zal, denk ik, voor tegenswoordig genoeg we-

zen, om reden te geven, van de nadeelige befchrij-

ving, welke wij, bij tacitus en suetonius , van

de Christenen vinden.

Algeraee- Bij gelegenheid dezer eerflc vervolging der Christe-

ne aan-
^^^ onder nero , zal het niet ongepast wezen , hier

merkin- , . ,

o-en over "og eenige algemeene aanmerknigen te plaatzen.

de ver- Verfcheiden Kerkelijke fchrijvers fpreken van tien

Ken^der
vervolgingen , die de Christenen van de Heidenen

C'Iiri Jte- zouden geleden hebben , van welke deze onder nero

de
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de eerfte was. Doch , de gcfcbicdenis (lemt hier I

mede niet overeen : trouwens , indien men door ver- ^'^'^

volgingen verftaan wil zoodanige , die , op Keizerlij- iioofdft.

ke bevelen, door het gehcele Romeinfche Rijk, ecni- "aC.G.

gen tijd geduurd hebben , met één woord , hoofd- •* '
^'

.

vervolgingen , zal men geene tien veiTolgingen kun- nen door

nen aanwijzen , en wil men 'er bijzondere vervolgin- ~,^
"

gen, in deze of gene ftad, of landfchap, door land-

voogden , of door een oproerig gemeen , verwekt , toe

betrekken , dan zal het getal veel grooter wezen. De
waarheid is, dat de Kerkelijke Schrijvers dit tiental

ontleend hebben, uit eenige kwalijk begrepen plaat-

zen in de Openbaring van joünnes. (*)

Maar , het volgende is van meer belang : Men
merkt aan, dat de Romeinen zeer verdraagzaam wa-

ren , in het (luk van den Goilsdienst , hier uit vloeit

de vraag voort: Hoe komt het dan, dat de Heide-

nen de Christenen zoo ftreng en dikwijls vervolgd

hebben? En fommigen hebben, in de daad, gemeend,

te moeten beweeren , dat de Christenen zelve , het zij

,

door hunne dweepzuchten geestdrijverij , of door hunne

rtijfhoofdigheid , of door een misdadig gedrag , oorzaak

geweest zijn , van deze ftrenge behandeling jegens hen.(f3

Tot beantwoording van deze vraag dient , het

geeu

(*) Ojja:!;. IL lo. XVII. 12. enz.

( t ) Soortgelijke aanmerkingen komen onder anderen

voor bij GiiiSON, in zijne Qefchied. van den val en onder-

gang van het Romeinfche Rijk. JNIen leze verders over

die or.derv.'erp warbuiiton Godl. zending van moïss

II Deel Bladz: 73 volgg.

R 2
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I geen wij , hier voor ( * ) , in het gemeen , van éi

BOEK verdraagzaamheid der Heidenen, omtrent den Gods-

lloofdO:. dienst, hebben aangemerlvt. De Christenleere is vjm

naC. G. dien aart, dat zij zich niet met alle Godsdienftcn

^
^

^'
verëenigen kan. Deze leere brengt de menfchen af,

van den dienst van valfche Goden, en van de bij-

gelovigheid , tot den dienst van den éénen waaren

God, in geest en waarheid. Waar zij de overhand

krijgt, vervalt het Bijgeloof van zelve. Daar moest

dan eene worfteling tuslchen haar en het Heidensch

Bijgeloof ontdaan, even gelijk de Jooden, die voor

hmme uiterlijke Kcrkplegtigheden ijverden, haar niet

hadden kunnen verdragen.

In de tweede plaats, moet men aanmerken, dat

de vervolgingen, die de Christenen van de Heidenen

geleden hebben , haren grond niet zoo zeer hadden

,

in de leere , en Godsdienst , der Christenen , op zich

zelve ^ en als zoodanig. De onderfcheidcn vervol-

gingen hadden onderfchciden aanleidende oorzaken.

Die onder nero, gelijk wij gezien liebben, had ten

voorwendzel de valfche befchuldiging van brandftich-

ting; van de volgende zullen wij de aanleidende oor-

zaken , op hare plaats , ontmoeten , wanneer wij ook

zullen zien , dat , ja fomtijds ook , een kwalijkgeplaat-

(le ijver van Christenen de woede der Heidenen ge-

tergd en aangehitst hebbe. /Doch, van één of an-

der bijzonder geval tot alle te willen befluiten, zou

onredelijk v;cz';n.

Ondertusfclicn is het 'er zoo ver af, dat deze ver-

vol-

(*) r/o..h. 32 en 3:,.
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volgingen iet nadecligs tegen de Christenen zonden I

bewijzen, dat zij veel meer ée'ne der merkwaardig- ^'^.^

fte omdandigheden van hnnne gefcliiedenir, nitmaken. HoofcKl.

TE sus had zijnen aanhan geren , meermalen, voor- "^C.G.
. ,

^
, 1 111- 1 Taï'r64.

zegd , dat zij m de werekl verdrukkingen zouden Z.

ondergaan, maar hen tevens bemoedigd, met de ver-

zekering , dat al het geweld der hel tegen zijne Kerk

en Rijk niets zou vermogen ; en zeker , hoe zeer de-

ze algemeene haat en vervolgingen van Jooden en

Heidenen , fchijnen mogten onbeflaanbaar te zijn

,

met de bijzondere Godlijke oogmerken, om, door

middel van den Godsdienst van jesus , de wereld te

verlichten en te verbeteren , weinige middelen heb-

ben zoo veel tot de eere, algcmeener bekendmaking,

en fpoediger uitbreiding van het Christendom , tocgc-

braelit, drai juist deze vervolgingen. De haat en

laster moest flrekken
, gelijk de Apostelen zulks , ten

fterkften , in hunne brieven aandringen , om de Chris-

tenen des te behoedzamer te maken, in hun gedrag.

De wreedheid, die jegens hen werd uitgeoefend, en

zich, door uitgezochte en nieuwverzonnen peinigin-

gen, openbaarde, wekte medelijden. De ftandvastig-

heid en onverfchrokkenheid van hun , die in deze

vervolgingen omkwamen , maakte de opmerkzaam-

heid op eenen Godsdienst gaande, welke zijne belij-

ders , met zulken meer dan menschlijken moed , tegen

folteringen en dood wapende. Men vatte eerbied op

voor deze lijders , welke de Christenen Martelaaren ,

of bloedgetuigen , noemden , eerbied , die fpoedig

zelfs de palen te buiten ging , en in bijgelovigheid

cntiiaite. Eindelijk, wanneer menschlijke en recht-

R 3 vr^ar^
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I vaardige richters de zaak der Christenen onderzoch-

"°^J^ ten, ontdekten zij niet alleen, in dcrzclvcr leere en

Hoofdd:. Godsdienst, niets nadecligs voor den Staat, maar moes-

naC.G. ten integendeel achting voor den Godsdienst, en

Jll_2* voor de deugd der Christenen , opvatten. Het vooir-

beeld van plinius zal ons dit , op zijne plaats , be-

wijzen, on4er de regeering van nero hebben wij

een treffend voorbeeld, in pomponia graecina,

van welke wij boven (*) gewaagd hebben. Deze

doorluchtige vrouw, van uitheemsch Bijgeloof ,
(het

Christendom , } befchuldigd wordende , ^verd aan de

beöordeeling van haren man overgelaten. Deze, vol-

gends de voorouderlijke zeden, in tegenwoordigheid

zijner naastbedaanden , over het leven en de eere zij-

ner huisvrouw alles gerechtelijk onderzocht hebbende

,

verklaarde haar onfchuldig. (f) Doch, het is tijd,

dat wij tot de gcichiedenis wederkeeren.

ïloevei' Tvlen is onzeker, of deze vervolging der Christenen

,

zich de c^oor nero , zich buiten Rome uitgeflrckt , en ook in

"•in "-van deProvintiën van'het Romeinfc/ieBAjk^ g'cvvoed heeft.

NERO Na DODW^ELL, CLERICUS CU audcreu , is ook venk-

? ^ MA CO van gedachten , dat deze vervplcing zich al-
uitge- ^"^ -^ ^ ' ^'cs
flrekt. leen bepaald heeft tot de ftad Rome, ter^vljl ruinart

en anderen , met mosheim , schrock , schut-

te (**)meenen, dat zij zich ook tot deProvintiën des

Ro-

(*) B/a^z. 242.

(f) Tacitus Jmi. XIII. 32.

(§) IJ/si^. Eccles. Tom. \U. pag. 281.

(**) HciL Jaarb. lil Deel Bladz. 152. vergel,

Bladz, 131.
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Rofflcinfchcn llijks hebbe uitgcftrekt. Aan den écnen 1

kant zegt men : Daar is geen duidelijke blijk , dat de Chris- ^^-'^

tenen , ten dezen tijde , elders dan te Rome vtervolgd Hoofdd.

zijn geworden; ook merkt men aan, dat de Christe- rraCG.

nen te Rome, niet om hunnen Godsdienst, maar als
•^"'

[

Üicliters van den brand dezer hootdilad , ter dood

gebracht werden , waai* uit men befluit , dat de Chris-

tenen in de Provintiën hier onder niet hebben kun-

nen betrokken worden. Van den anderen kant , fchoon

erkennende , dat men geen duidelijk bewijs voor

eene meer uitgeflirekte vervolging heeft , ( ten zij men

gebruik mogt maken van een opfchrift, op ecnen

€udcn fteen , onder de puinhoopen van het dorp

Marquefia, in Portugal^ zoo men zegt, gevonden,

het welk fpreekt van het uitroejen der genen, die

het menschlijk geflacht een nieuw Bijgeloof iftfiamp-

ten , dat is, der Christenen, in dat gewest, onder

NERO , doch , welk opfchrift den meesten geleerden

verdacht voorkomt , alhoewel schutte pogingen doet

,

om deszelfs echtheid te verdedigen , ) meent men ech-

ter, uit Ibmmige gezegden van oude fchrijveren, te

kunnen befluiten , dat ook in de Provintiën de Christe-

nen mishandeld zijn geworden, schutte wil zelfs,

dat TACITUS dit, genoegzaam ftellig , verhaalt ,

maar hij heeft de gezegden van dezen Gefchiedfchrij-

ver verkeerdelijk opgevat. De woorden zijn; „Dat

„ verderflijk Bijgeloof wcvd voor het tegenwoordige

„ geftuit, doch borst eerlang weer uit: niet alleen

„ in yude'd^ alwaar dat kwaad zijn begin genomen

„ had, maar ook in iiöw^," Doch tacitus fpreekt

aldaar, gelijk duidelijk uit het verband blijkt, van

Pv ± den
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T den dood van chrisïüs, door welken voor het te-

BOEK genwoordige ^ dat is, toen ^ niet nu, onder nero,

Hoofdfl. het Bijgeloof, dat is, liet Christendom , geftuit werd,

naC.G. £)e volgende plaatzen zijn van meer belang. Ui;

•*
^

eene plaats van TERTULLiaAN, (*} meent men te

kunnen befluiten, dat nero wetten tegen de Chris-

tenen heeft uitgegeven , van welke hunne vijanden

ook in de Provintiën gebruik konden maken. Doch,

dewijl wij deze wetten zelve niet kunnen lezen, kun-

nen wij ook niet , met zekerheid , bepalen , of die

tegen de Christenen , als Christenen , dan wel

als branddichtcrs , gegeven zijn. Even duister is ccne

plaats van sulpicius severps (f), „Dus vong

5, men aan tegen de Christenen te woeden. Nader-

„ hand werd de Godsdienst ook , door het maken

„ van wetten , verboden : en , volgends openlijk

5, afgekondigde bevelen , ftond het niet vrij , ecu

„ Christen te zijn !
" Trouwens , men kan , hier , nic-t

genoeg onderfcheiden , of deze Schrijver, met dczi

woorden , nog de tijden van nero , of de volgende

tijden van DOMiTiaAN enz., bedoelt. Eindelijk be-

fluit men , uit de befchuldiging der Christenen
, juist

het tegendeel , van het geen de bovengemelde geleer»-

den daar uit bcfloten hadden; en men meent, dat

het waarfchijnlijk zij, dat men lieden, welke me-n

befchuldigde , de hoofdftad des Rijks in brand geila-

ken te hebben, en die, buitendien, van haat tegeg

den Staat en het gantfchc menscluiom. vcrd;\cht u-a-

fen j

(*) Jlpolog. C. 4,

(t; ilht. Sacr. II. %%
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ren, niet alleen in de Iloofuflad, maar alom, het ge- T

licele Rijk door, zal vervolgd hebben. Een belchei- ^^^^^

den k'zer zal, in deze onzekerheid, den Gefchiedlchrij- Hoofdft.

ver niet kwalijk nemen, dat hij lielst niets beflisfe. "^iC.G.

Even min zeker kunnen wij zeggen , hoc lang de-
•''^' '^

ze woede geduurd hebbe? Dewijl petrus en pau- Hoe lang

LUS, gelijk men gemeenüjk denkt, in het jaar óü,^'-'»*^-

Jiet laatde jaar van nero's regeering, den marteldood hebbe?

ondergaan hebben , fchijnt men te moeten denken ,

dat deze vervolging geduurd zal hebben tot den dood

van NERO, doch, anderen geloven, dat zij binnen

één jaar geëindigd zij , wanneer de cerfte woede ,

wegens de brandltichting , bedaarde, en het volk, ge-

lijk TACiTUS meldt , medelijden begon te krijgen ,

met de onfchuldige Christenen. Ook kan men

naauwlijks begrijpen , hoe of waarom petrus en pau-

lus , geduurende het woeden der vervolging , te

Rome zouden gekomen zijn , en , als 't ware , het

vuur in den mond zouden gelopen hebben.

Zekerlijk, hebben, in deze vervolging , vele Chris- Getal der

tenen het leven verloren , fchoon wij derzelver juist '"'''-i''^cla-

rcn.
,gctal niet kunnen weten. Over het algemeen mout

hier aangemerkt worden, dat veelal, in de overle-

vering, nopens de vervolgingen der Christenen, het

getal der jNlartelaren, veel te hoog wordt opgegeven,

II. DODWELL (*) heeft dit aangetoond, fchoon de-,

ze geleerde man tot een ander lüterilen vervallen

is, en het getal te zeer verminderd heeft. Het is

zoo, dat, bij de meeste vervolgingen, de aanzien-

lijk,

(.'j Dis/erf, Cijprian. XI. de paucitate ruaytijnnn.

R5
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I lijlvften onder de Christenen, hunne leeraars, en de

^^'i*^
Opzieners der Kerke, het grootüe gevaar liepen , ter-

Iloofdfl. wijl menfchen van geringer ftand VTijkwaraen; ook
naC.G. \varen de vervolgingen niet allen van dezell'de na-

^ tuur: wanneer men de Christenen opzetlijk opzocht

,

geraakten 'er meer in lijden , dan wanneer men

wachtte , tot zij aangebracht en befchuldigd werden.

Ook is het waar, dat de bijzondere verlialen en ge-

fchiedenisfen der martelaren , met ecne oneindige me-

nigte van verdichtzelen , ten minften vergrootingen

van het wonderbare, zijn vervuld; evenwel is het

aantal der martelaren , desniettegenllaande , aanzienlijk

genoeg , gelijk blijkt uit het werk van theod.

RuiNART, (*) in het welk hij, vrij naauwkeurig,

de geloofwaardigflen van deze gefchiedenisfen der

Martelaren heeft bijeenverzameld, petris hofstede

heeft, insgelijks, ecne verhandeling gefchreven over

het klein getal der echte Martelaren , niet echter

in den zin van dodwell, maar met betrekking tot

zulkcn, die, in de daad, den naam van Martelaren

v;aardig te achten zijn. Te weten, vele Christenen

hebben zich , door onkunde en verkeerden ijver

,

door dweepiichtige beginzelcn , of andere min op-

rechte beweegredenen gedreven, zelve in het gevaar

gebracht. Ook hebben, gelijk wij, in het veiToIg,

zien zullen, alle de bijzondere gezindheden der Chris-

tenen hunne Martelaren gehad; daar echter, een waar

Martelaar alleen zulk iemand is, die, met redelijke

kennis en overtuiging der waarheid, met alle wijze

om"

(*) yicta Sincera marlijmm.
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©nizichtighcid en bcfcheidenhcid dezelve belijdende en I

belevende , deswegens , zonder zijn toedoen of fchuld , ^^^i'^

in ongelegenheid gekomen, aan den Godsdienst, en Uoofdft.

niet Hechts aan eenige bijzonder opgevatte mening, "aC.G.

zelfs tot den dood toe, getrouw blijft. J .

Onder die genen , welke , vervolgends , onder IVlr.rtcl-

NERO , den marteldood geleden hebben , waren
!;:'^°p^ur"

de Apostelen petrus en i'aulus de voornaam- en pru-

llen; hier omtrent komen alle Christenfchrijvcrs over

ëen, hoewel zij, ten aanzien van het jaar, de na-

dere aanleiding tot , en de omflandiglieden van

hwmcn dood , verfchillen , en zelfs , gedeeltelijk ,

vele onwaarfchijnlijkheden verhalen, paulus dood

fehijnt, met veel waarfchijnlijkheid, die men, onder

anderen, uit zijnen tweeden Brief aan tiiniotheus,

opmaakt, gefield te worden, in het laatfte jaar vaii

nero's regering, het 68 na Christus geboorte,

toen deze zich in Griekenland bevond , en aan heli-

us, een vrijgelaten flaaf, met polykletus, zoo

wreed als hij zelve , alle zijne magt , geduurende zij-

ne afwezendhcid , had opgedragen. Sommige dag-

üafclen van Martelaren flcllen zelfs de dood van den

.\postel, bepaaldelijk, op den 22 Februarij van dat

'..ar , zijnde hij met het zwaard onthoofd. ( *

)

Of petrus, te gelijk met paulus, dan wel reeds

\Toegcr , volgends fommigen ,wel vier of vijf jaaren vroe-

ger, en dus in de vervolging van het jaar 64, zij ter

dood gebracht , is onzeker , alzoo de oude Schrijvers

'aariJmtrent verfchillen, en het voor ons niet mogelijk

ó , hier iet , met zekerheid , te beflisfen. No-

(*) ScjiüTTE Ileil. Jaarb. III. Deel Bladz HSvolgg.
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I
,

Nopens de ajiiileidcndc gelegenheid tot, en fommij^e

^^ bijzonderheden van den dood dezer Apostelen , verha-

Hoofdft. len , of liever beuzelen , (bmmige berichten , ten op-
}w C. G. 2ichte van petrus , dat deze Apostel te Rome met

Jl siMON den Tooveraar getwist hebbe, welke, door

zijne bedriegerijen, het volk zoo had begoocheld

,

dut men hem Godlijke eere bewezen, en een ftand-

beeld opgericht hebbe, met dit oplchrift: simoni

SANCTO DEo: aan den Heiligen God simon ! (*)
Eindelijk wendde de Tooveraar voor, te kmmen vlie-»

gen , doch , als hij deze kunst te werk ftelde , is hij

,

op het gebed van petrus, gevallen, en brak den

hals. Dit verdichtzel van het vliegen van simon

is,- hoogstwaarfchijnlijk , ontdaan, uit het geval van

zekeren, ikarus , welke , in een fchouwfpel , zullende

vliegen , daar in miste , en naast de loge of zit-

plaats van NERO nederviel, het welk suetomus

verhaalt ( f ). Deze val en dood van sniON zou

aanleiding gegeven hebben tot de vervolging tegen

petrus, welke Apostel zich eerst de ftad uit wil-

de

(*) Dit vcrhsalt justinus de Marielaar in 7.ijne Irte

Ferantwoordivg Cap. 34. Doch deze goede Kerkvader

is hier deerlijk misleid, het zij door nndercn, cf door

zich zelven. Hot opfchrift, waarop hij doelde, is, on-

der den Paus gregorius XIII, op het Eiland in den

Tiber gevonden, en luidt dus: semoni sanco deo fi»

BIG : aan den Verbondsgod semo sancus. Deze was eene

oude Sabijnfche Godheid, welke bij het fiuiten van ver*

bonden aangeroepen werd.

(t) /"</. ^er. Cap. XII.
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^.e begeven^ om het gevaar te ontgaan, maar buiten I

de Poort \vas jesus hem te gemoet gekomen, wien ^^^J^

PETRUS vragende: Heere! waar gaat Gij? ten Hoofdft,

antwoord kreea;: Ik ffa^ om ^vederöm pekruïst te iwC.G.

•n'ordcn'i petrus, hier door befchaamd, keerde te
•*

'

rug, werd gevat, en ten kruisdood verwezen; als

dit vonnis aan hem Hond uitgevoerd te worden

,

verzocht de Apostel, niet begeerende , met Christus

gelijk gefield te worden , dat men hem met het hoofd

nederwaards mogt kruisHgen , het welk hem werd in-

gewilligd. Zeker, indien dit in de daad zoo gebeurd

ware, zou men den Apostel niet kunnen vrijipreiccu

van eenc gemaakte nederigheid ! Het verhaal van de

verfchijning van jesus fchijnt uitgedacht te zijn , uit

het geen petrus fchrijft, in zijnen II Brief Hoofd/i»

1. 14. dat jesus hem geopenbaard had, dat het ver-

laten van zijne aardfche hut ( zijn ligchaam ) , haast

aanftaande was. Alle deze bijkomende bijzonderhe-

den dan latende, voor het geen zij zijn, zal dit al-

leen , als zeker , kunnen aangenomen worden , dat pe-

trus te Rome , onder nero , den marteldood ge-

leden heeft, geüjk jesus hem dit laatlle duidelijk

voorzegd had. (*)

Volgends klemens van Alexandri'è (f) zal de

huisvrouw van petrus , kort voor haren echtge-

noot , insgelijks , als eene martelaresfe geftorven zijn 3

wordende door den Apostel , tot aan haar einde , be-

moedigd , met de woorden: Vrouw! gedenk aan

den Heere! De

(*) JoaNN. XXr. iB. vergel. ook. jol\.\. XIII. 3^1.

(f) Bij EU^EB, Hht, Ecdeu III. 30.
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I De aanleiding tot de gevangenis en dood van den

^^^ Apostel PAULUS zou daar door gegeven zijn , dat

HooWfl. deze éénc der bijwijven van nero tot het Christen-

na C.G. ^QYn bekeerd zou hebben, welke daar op van haar
•''

'

vorig godloos leven , en van den dwingeland , een afkeer

had getoond, waarom deze zijne Avoede tegen den

Apostel gewend, en hem ter dood gebrrcht hebbe.

Hoe het ook zij , wij kunnen niet twijfelen , of

deze beide Apostelen hebben, het geen zij, tot ver-

iiehting van het mensclidom , aangaande jesus geleerd

haddeft , onder den dwingeland nero , met hunnen

dood verzegeld, dewijl ialle de oude Schrijvers daar

in overëenftemmen (*). Dertig en meer jaren had-

den zij , met ijver , en aanhoudendheid , zonder moei-

te of gevaren te ontzien, hefteed, om de Christen-

kerk te ftichten, en uit te breiden, met mond en

pen , terwijl hun levensgedrag met hunne leere over-

cenltemde, en zij zich even vi'eemd van dweepzucht

en geestdrijverij , als van bedrog en ondeugd , betoon-

den. Hebbende bij hunnen dood, dien zij, voor

jF.sus leere en Godsdienst, leden, dien troost, dat

zij zoo vele, en onder deze zoo aanzienlijke
, ge-

meenten, door hun geflicht, in dien bloeienden flaat

nalieten, dat dezelve, fehoon van hun opzicht be-

roofd, nogthans de waare leere behouden, en tegen

den aanval vm allerhande vijanden handhaven kon-

den.

Na den dood van nero, welke, in dat zelfde

jaar 68 , de handen aan zich zelven flocg , uit vrees

voor

(*) EusuB. Hist. Ecc/es, II. 25. III. i.
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VOorcALBA, die, in Ga//ië, als Keizer was uitge- i

roepen, en iiicn het Romeinfche volk , als zijnen ^o'e.k

verlosfer, befcliouwde , hadden de Christenen eeni-
j^Q^f^^^^

gen tijd rust van de Heidenen; ook waren de Jooden naC.G.

thans in zoodanige omllandigheden , dat zij , aan het J^'^'^

vervolgen der Christenen, niet denken konden, als

genoeg met zich zelven te doen hebbende.

Te weten , gelijk wij boven hebben verhaald , in Joodfche

het jaar 66^ was, onder den landvoogd gessius^*^ ^*

FLORus , de oorlog tusichen hen en de Romeinen iiitge-

borsten , welke een einde van hun gemeenebest maak-

te , en hunne Stad en Tempel verwoestte , waar

door de voorzeggingen van daniül , maar bijzonder

dievanjESus, die dezen ondergang, voor 30 jaren,

had aangekondigd , ten ftipden vervuld werden ; wor-

dende daardoor , insgelijks , het groot pleitgeding

tusfchen de Christenkerk en de Joodfche Sijnagoge

beflist, en, door het beftuur der Godlijke Voorzie-

nigheid, de Kerkplegtigheden , door moses verordend,

afgefchaft, en dus de Christenen, zichtbaar, bepaald

tot dien dienst van God in Geest en Waarheid ,

welken jesus gepredikt, en waai" toe hij zelve, en

vervolgends zijne Apostelen , de gemoederen , door on-

derwijs en verlichdng, hadden voorbereid.

Deze geheel merkwaardige oorlog, doorjosEFUS,

in een afzonderlijk werk, ox'tr den 'Joodfchen Oor-

log , breedvoerig , en naauwkeurig befchreven , is zoo

vol merkwaardigheden, dat Heidenen, zoo wel als

Jooden, erkend hebben, dat de Godheid, daar in,

op eene tastbare wijze, hare magt en rechtvaardig-

heid hebbe verheerlijkt.

Vóór
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r Vóói' dat deze oorlog ecneii aanvang nam, giiigen

BOEK
»gj. ggj-[{gg vreemde wondergebeurenisfen en voorte-i

Hoofdit. kens vooraf; welke niet alleen josefus breedvoerig

naC.G. vermeldt, maar waar van ook tacitu» (*) ge-*

laar 68. , . , ,

J Waagt ; zoodat men , zonder het gezag van deze

Voorte- beide achtbare Schrijvers tegen te ipreken, derzelver

Ax^j waarheid niet in twijfel trekken, of ze enkel voor
voor de- • '

zen oor- bloote verbeeldingen houden kan, en zulks te min,
log- omdat ook jesus (f) reeds voorzegd had , dat

foortgelijlvc wondertekenen de verwoesting van j^eru-»

falem zouden voorafgaan , als ook , omdat fonimigen

onder de voortekenen, door josefus vcriiaald, naar

cene groote vvaarfchijnriikheid , dezelfde zijn, die,

volgends het Nieuwe Testament, op het Paaschit;est

van jesus dood, en het daar op gevolgde Pink(l:er-

feest, zijn voorgevallen.

DcChris- De Christenen moesten, bijzonder, deze voorteke-

^f"1" , nen opmerken , en als waarfchuwingen aanzien , om

Jerula- J'cnifalem en het Joodfclie land te verlaten. Reeds
leiii. ^^ voren, waren de Apostelen, door de Jooden, op

velerlei ë wijzen vervolgd, en fommigen zelfs ter dood

gebracht zijnde , van daar vertrokken , om het Euiin-

gelie, onder anderen volken, te verkondigen; en bo-

vendien, werd aan alle de gelovigen, die tot de Kerk

te y^^'w/^/^w behoorden, dooreene Godfpraak, wel-

ke aan de uitmuntendfien onder hen, in eene (open-

baring, vóór den oorlog, gegeven werd, bevolen,

uit de Stad te vertrekken, en zekere Stad in Pere'ê

over

C*) //;./. Libr. V.

. (1) I\lvnu. XXIV.
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over den Jordaan , Fella genoemd , welke onmidlijk I

onder het gebied van Koning agrippa II flond, te ^^^
gaan bewonen , werwaards dan ook de Christenen Hoofdfl.

uit Jeriifafem vertrokken. Zoodat de Hoofddad, en naC.G.

geheel 'Judec , ten ceneniaal van heilige mannen ont-
''

'

bloot werden: wanneer hen, die Christus en zijne

Apostelen zoo zeer mishandeld hadden, eindelijk de

Godlijke UTaak bezocht, om dat gcheele gedacht der

Godlozen uit het mcnsclidom ten gronde toe uit te

roejen. Dit verhaalt eusebius (*), en 'er is gee-

ne reden, om dit verhaal te verwerpen; dewijl tocli

ook josEFUs, op meer dan éénc plaats , van de

verfchriklijke zedenloosheid der Jooden fprekende ,

vci'klaart, dat dezelve zoo hoog ging, dat, indien

God de Romeinen niet gezonden had , om hen te

(IrafFen , 'er vuur van ^t\\ hemel had moeten dalen

,

om de ftad, gelijk eertijds Sodom en Gomorrha^ te

verdelgen.

In het jaar 67 Werd flaviüs vespasianus, de nAi.BA,

kundigfte en dapperlle veldheer, dien de Romeinen ,
°™^ '"'^

ten dezen tijde, hadden, door nero, na ^udeë go.^ x:s Ro-
zondcn , om den Joodfchcn oorlog te voeren. Deze mcinfclie

veroverde, in den veldtogt van dat jaar, geheel Ga-
^'^^''^*

lile'é , en trok , in het volgende jaar 68 , het land-

fchap ytide'ê in , dringende tot aan yericho toe door;"

maar, alzoo de (bat van zaken te Rome zeer ver-

ward was , alwaar galba , aan de verwachting , die

men van hem opgevat had, niet voldaan hebbende,

in

(.*) HisL Eed, ni. 5,



268 K E R K E L IJ K E

I in het begin van het Jaar 69 , omgebracht werd ^ n?.

BOEK eene koite regering van zeven maanden en zeven
XI

00
Hoofdft. dagen, wordende, door de lijf\vacht, otho in zijne

naC.G. plaats op den troon verheven, terwijl de Duitfche
•'^'"^ ^'

legers, ten zelfden tijd, vitellius als Keizer uitrie-

pen , tegen wien otho , eenen veldflag verloren heb-

bende , na eene regering van 3 maanden , zich zelven

liever ombracht , dan dat hij den burgerkrijg wilde

vervolgen, en welke vitellius den Keizerlijken troon

insgelijks niet langer dan acht maanden en vijf da-

gen bezat ; alzoo , zeg ik , de (laat van zaken te Rome

zeer verward w^as , werd de oorlog tegen de Jooden

,

van den zomer des jaars 68 , tot het laatfte van het

jaar 6c)^ gefchorst.

Verre van dit uitfiel zich ten nutte te maken , na-

men, onder de Jooden, de verdeeldheden en fcheu-

ringen, gepaard met roof en moord, de overhand.

Dit ongelukkig volk woedde in zijne eigene inge-

wanden, en alle beleid en wijsheid fcheen hetzel-

ve begeven te hebben. Drie partijen oorloogden niet

min onderling met malkandcrcn , dan met de Romei-

nen; zoodat josEFUs fchrijft, dat, al waren ook

de Romcinfche legers niet opgekomen, deze ramp-

zaligen zelve de flad vemield en verwoest zoudc!.'.

hebben.

Vespasi- In het jaar 6g, werd vespasianus , door zijn le-

ANus rrQY gjj
jig overige Romeinfche legioenen in het Oos-

wordt ^ ' -. . ^
.

""

, .. ,

Keizer, ^^n, als keizer, uitgeroepen, waar op hij zelve na

Rome gekeerd, om bezit van den troon te nemen,

het beleid van den Joodfchen oorlog aan zijnen Zoon

TITUa
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TiTi'S VESPASiANUS ovediet , welke, in de maand I

April van het jaar 70, met zijn leger voor Jerufa' ^^^
lem rukte, en de ftad van alle kanten infloot. Hoofdft.

Daar is, in de gefchiedenis der volken , geen voor- "aC.G.

beeld van ccne zoo merkwaardige belegering, noch •'

van zoo vele rampen , in cene belegerde Stad te ge- Jcrufa-

lijk Himenlopende , als deze belegering van Jerufa-
l'^^" t»ele-

iem: „Geene vStad," fchrijft josefus , die zich, in

perf(3oii , in het leger der Romeinen bevond, ,, heeft,

„ zedert de Schepping, zulke verfchriklijke rampen

„ geleden , geene was ooit zoo vol volks , het welk

„ zoo vruchtbaar was, in allerlei foort van God-

2, loosheid. '* Dewijl de belegering juist op een

Paaschfeest eenen aanvang nam , waren de Jooden

van alle oorden denvaards faamgcvloeid , in des te

grooter menigte, omdat zij, in den jongden nood

van hun volk en Godsdienst, jdenzelven niet wilden

verlaten, verwachtende tevens, op de toezeggingen

van verfcheiden bedriegers, eene bovennatuurlijke he-

melfchc uitredding en verlosfing. Ondertusfchen

,

ontftond , door deze groote menigte menfchen , in de

ftad, de allerijslijkfle hongersnood, welke verhaast

werd , doordien de partijen , tegen malkanderen woe-

dende, menigmalen brand verwekten, waar door de

voorraad van levensmiddelen , die men zoo nodig

had , door de vlammen verteerd werden. Zoo groot

was de hongersnood, dat men, gulzig, menfchen-

vleescli verflond, ja dat moeders hare eigene kinderen

ilachttcn en aten ; de ftraten en platte daken dti*

huizen waren bedekt met uitgeteerde ligchamen ,

naar Ichiramen gelijkende , en mer van honger geftorven

S 2, lijh
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I lijken : derzelver ftaiik bnicht eene pest te wege f

^?^f-
vvaar aan menigten flici-ven , zoodat de levenden nies

Hoofdft. iii ft'^^t waren, de doodcn te begraven, maar die

naC.G. over de muuren buiten de Stad wierpen. Zoodanig

/ was TiTus , de vekliieer, op dit gezicht, ontroerd,.

dat hij, de handen ten hemel heiFende, uitriep, dat

dit zijn werk, zijne fchuld, niet was. Niettegen-

flaande dezen hooggaanden nood, was het Joodfche

volk, tot razernij toe, hardnekkig, willende geen-

het minfte gehoor geven , aan de voorllellen , ei) aan-

biedingen van TITUS , noch aan de vermaningen

van den Koning agrippa, josefus , en anderen;

ja zelfs , wanneer iemand der voorzichtigfte burge-

ren, in de Had, de woede poogde te doen beda-

ren, cji gematigder handelwijze aanprees, werd hij,

als een vijand van volk en Godsdienst , nedergefa-

beld en afgemaakt.

Inj^eno- Dewijl de Stad, door natuur en kunst beide, zeel-

uien en
fi-ei-]^ q^-ï bijna onverwinlijk was , en de Jooden zich

,

als wanhopige menfchcn , met aJle die woede , welk'e

hun geestdrift hun inblies, verdedigden, duurde (ie

belegering lang; den 14 Julij , hield het daaglijksclr

offer in den Tempel op , en den lo Augustus werd

dit Ileiligdom, het welk eene ilerkte op zich zelve

uitmaakte, flormenderhand , overwekii.izd , en, niette-

genftaande titus, in een' daags te voren gehouden

krijgsraad , beiioten had , dit prachtig gebouw te

Ipaaren, waar toe hij ook, met roepen,, bidden ,

dreigen, ja flaan van zijn eigen volk, zijn uiterfle

best deed , als van hooger hand , in brand geftoken.

Op diQW tweeden, of volgends de rekening van an-

de-
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ceren , op den achtften September , werd , éindelii]«: , T

ook het overige der flad met ftorm veroverd, alles ^^^'^

ter nedergemaakt , en de ftad verbrand en verwoest. Hoofdft.

Na het bemagtigen der ftad, erkende titus, ha- "^^C.G.

re Iterkte , befchouwende , dat eene meer dan mensch-
•'

lijke magt hem dezelve had doen vermeesteren; dit

verhaalt niet alleen josefüs , maar ook andere

Schrijvers, filostratus (*) bij voorbeeld, meldt

ons , dat titus , wanneer , na het innemen van

^erufalem ^ de nabuurige volken hem, als overwin-

naar, eene gouden kroon aanboden, die geweigerd

hebbe aan te nemen, zeggende, dat hij dit werk

niet verricht, maar dat de toorn der Goden , die

iluidelijk gebleken was, de Stad in zijne handen ge-

geven had.

Het getal der menfclien , welke , geduiirende de

belegering , in de Stad zijn omgekomen , gaat het

geloof bijkans te boven, josefus fpreekt van een

milliöen en honderdduizend, tacitus van zesmaal

honderdduizend. Zeven en negentigduizend werden

gevangen, waar van de aanzienlijkll:en de zegepraal

van TITUS te Rome moesten vei-fieren , die ouder

waren dan zeventien jaren , werden na Opper-Egypte

gezonden, om in de mijnen te arbeiden, of na de

Provintiën gevoerd , om in de fchouwfpelen te vech-

ten, of voor de wilde beesten geworpen te worden;

die jonger waren, werden tot flaven verkoclit. In

jangen tijd, werd aan geen' jood toegedaan , na-

der bij de verwoeste ftad te komen , dan tot aan

(*) Vit.Apollon. VI. ap.,

Sa



-ï7ft K E R K E L IJ K E

I Emmaiis , om van daar hare verwoesting te b'e-

^yf^
vveenen.

HoQfdft. •^^ overblijfzelen des oorlogs duurden tot het jaar

jwC.G. 73 of 74, waar bij nog eenige duizenden Joodeu

'^' omkwamen, ook werd de Tempel, dien de Jooden

te Ilelibpolis in Egypte hadden, van alle zijne fie-

raden beroofd , en gefloten , zoodat 'er geen voetuap

van den openbaren eeredienst der Jooden overbleef.

Met deze verwoesting van Stad en Tempel hield

het Joodfche volk op, een onüfhanglijk volk lit te

maken; van toen af zijn de Jooden, als ballingen

p

verftrooid door de gcheele wereld, hoewel zij zich

nooit , welke lotgevallen hun' ook zijn overgekomen

,

met andere volken vermengd hebben , maar tot onze

tijden toe een afgezonderd volk gebleven zijn.

j)(,^^^
Dewijl wij, meermalen, van den Joodfchen Ko-

vnn A- ning AGRTPPA II, gefproken hebben, zal het den
t.Ripi'A

jg^gj, j^-^j. onaangenaam zijn , als wij hier aantekenen ,

dat hij , met zijne Zuster berenice , titus na Ro'^

me verzeld heeft, titus had zoo groote liefde voor

deze Vorstin opgevat , dat hij haar zelfs beloofde

te trouwen , welke belofte hij echter niet heeft kun-

nen volvoeren , omdat het Romeinfche volk 'er zich

openlijk tegen verzettede, agrippa zelve, zegt men,

ïS te Rome gefl:orven, in het pode jaar na Christus

geboorte , het 70 van zijnen ouderdom. Hij was de

laatfte, uit het geflacht van herodes, die den naam

van Koning gevoerd heeft , terwijl , volgends de nnn-^

tekening van josefus, het geheele geflacht van den

dwingeland , herodes den Grooten , binnen den

tijd van céne eeuw , is uitgellorvcn,

Dooï
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Door deze gebeiirenis waren de Christenen voüit- I

aan vrij van vervolgingen van den kant der Jooden , ^9!-^

gelijk zij , over het geheel , veel invloed op de zaken Hoofdll.

van het Christendom moet gehad hebben, hoewel "^^•^*

ons desaangaande geene uitdruldijke berichten voor-

komen. Geduurende de verwarringen in het Romein- Toe(l?nd

fcheVJük, onder galba , otho en vitellius ,
'^'^'^""^"

- -* ' ' ' tenen.

en onder de regering der goede Vorsten flavius en

TiTus VESPASiANUS, Vilder en Zoon, welige laatfiie

de wellust van het memchlijk geJJacht genoemd

werd, hadden zij ook rust van de Heidenfche vol-

ken , en konden de waarheid , die zij geloofden

,

zelve beleven, en verder voortplanten.

Door de Apostelen, van welke thans joënnes en

FILIPPUS nog in het leven overig waren (*), Vvas

de Christengodsdienst reeds zeer ver uitgebreid. Men
moge, daaromtrent, door verdichtzelen veel vergroot

hebben , wanneer men , bij voorbeeld , van eene pre-

diking van het Christendom in Amerika^ als ook

in China (f) , reeds in de eerfle eeuw van het

Christendom, gewaagt; veel moge onzeker wezen,

dit echter is boven allen twijfel, dat, door den ar-

)eid der Apostelen, bijzonder van paulus, door

net geheele Romeinfche Rijk, Christenen gevonden

werden , in Jfië , Europa , en een gedeelte van

Afrika. Men had , onder anderen , eenige aanzienlij-

ke

(*) EusEB. Hist. Ecchs. III. 31.

(f) Deguignes in zijn Onderzoek over de Christenen

,

in de "^de eeuw zich in China bevindende ^ heefc dit ech>

ter voor wnarfchijnlijk gehouden.

S4
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I ke gemeenten, in x^ornanic vSteden, gelijk te Jeru-

'
v7' y^/^m , vóór de verwoesting dezer Stad , te Antiöchië

Hoofdd. in Syrië ^ te Akxandri'é in Egypte^ en te Rome^
na C. G. xvelkc als hoofd - of moederkerken kunnen aange-

,

'

'
' merkt worden, van wa;ir de leere van je sus in an-

dere kleiner lieden en de omgelegen vlekken werd

voortgeplant.

Opvol- De Kerkelijke Schrijvers hebben ons de Bisfchop-

Bis'^i'^^
pen, of Opzieners dezer gemeenten, als opvolgers

pen. van de Apostelen, of Apostolifche mannen, ver-

toond, en derzelver opvolging verhaald, doch, de

benaming vau Eisfchop genomen in den zin , welken

dezelve in hunnen tijd had. Dus zal, bij voorbeeld,

TiMOTiiEUS de eerlle Bislchop te Efeze^ titus,

op het Eiland Creta^ geweest zijn; maar, bijzon-

der, heeft EUSEBiüs, in zijne Kerkgefchiedenis , zijn

werk gemaakt, om de opvolging der Bisfchoppen

van de Kerken van yerufalem^ Antiöchië^ Alexan-

drië ^ en Rome op te tekenen. Hij geeft ons (*)

eene lijst van 15 Bisfchoppen van de gemeente van

'Jerufalcm ^ beginnende, met den Apostel jakobus ,

rot aan de tijden van den Keizer adriüan of ha-

DRiaAN, allen uit de Joodfche Christenen. Insge-

lijks noemt hij de Bisfchoppen van Antiöchië^ den

eerilen evodiüs, en den tweeden icnatius, die,

onder trajanus , den marteldood geleden heeft.

Van de Kerk te Alexandrië 'm Egypte z-^\ markus,

de Euiingelist , de reisgenoot van barnabas en

PAULUS, en leerling van petrus, de eerde Bis-

fchop

(*^ Ilht. Eccl. IV. 5-
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Ic'hop geweest zijn, en na hem (*) anmanus, ni I

het Sftc jar.v van nero, 6i na cmristus geboor- ^?^'^

te, een man, gelijk eusebius (f) hem noemt , Hoofdih

van God bemind, en in allen opzichte wonderbaar. n-'C-G.

i^T . .. , Tl Tar,r74.
Na 22 jaaren, was zijn opvolger avilius, die deze

gemeente 13 jaaren, en dus tot aan de tijden van

TRAJANUS belhuird heeft.

Omtrent de opvolging der eerfte Bisfchoppcn te Opvol-

Rome^ waarop echter, volgends de Roomschgezin- ^'."7-
*;

*"'^

de Godgeleerden , zoo veel aankomt , is alles onze- pen te

ker. De Griekfche Kerk leidt deze opvolging af ^"'"'^•

van PETRUS en paulus, de Latijnfche, van pe-

trus alleen. Dit is zeker, dat van beide deze Apos-

telen , PAULUS voornaamlijk , bij de gemeente te

Rome^ zich bijzonder verdienflelijk gemaakt hebbe;

Ja, dat men van ouds paulus, die, vroeger dan

petrus, te Ronte geweest is, in die gemeente niet

alleen met petrus gelijk, maar, in zeker opzicht,

zelfs boven hem gelleld heeft , fchijnen de ze-

gels der oude Roowfche Bisfchoppen te bewijzen,

welke de beeldenisfen dezer beide Apostelen vertoon-

den, en wel zoo, dat paulus daarbij de rechte-

hand beideedde. Omtrent de onmiddelijke opvolgers

dezer Apostelen, verfchillen de Sclirijvers. Een paar

oude Bisfchopslijsten van Rome noemen als eersten

Bisfchop LiNus, van het jaar 56 na christus tot

(*) Niet na zijn dood, gelijk eusebius fchijn: te

kennen te geven. Dewijl paulus nog van hem fpreekt

5 TIM. IV. II. en PETRUS, I. PETR. V. I3.

(t) U/st. Ecde;. II. 24.

S 5
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I 6-j ^ elf jïiaren , en laten op hem volgen glemenS ,

BOEK
yj^j^ j^ef -y^^^ 5^ j-Qf -,,5^ n-gen jaaren. Volgends de

Hoofdfi:. ^ipdtoUfihe Fastjiellinge?i ^ is clemens, door den

mC.G. Apostel petrus, nog voor zijn dood, tot Bisfchop

}^2-lZ. '^'"^ Rome aangefteld: (*) En hier in komen de

oude Christenfchrijvers vrij wel overeen, dat zij li-

Nus, van welken paulus fpreekt (a timoth. IV.

21.) eerflen Bisfchop van Rome noemden, doch,

Vv'anneer en hoe lang hij dezen post hebbe waarge-

nomen , daaromtrent veifchik men. Volgends de

aangehaalde lijsten , zal hij deze waardigheid , nog

bij het leven der beide Apostelen petrus en pau-

lus, bekleed hebben, terwijl eusebius en anderen

hem, na den dood der Apostelen, als derzelver op-

volger , noemen , en hem twaalf jaarcn toefchrijven

,

tot aan het jaar 79 of 80. Kog grooter is het ver-

fchil, omtrent den opvolger van linus , deze is,

volgends de bovengemelde Lijsten en de Apostolifche

VastjielUngen^ clemens van het jaar 6j tot 76 ne-;

gen jaaren, maar, volgends eusebius en iiic-rony-

Mus, moet tusfchen linus en clemens ingevuld

worden cletus of anencletus , geduurende 12

jaaren, zoodat clemens eerst, in het jaar 91 of 92,

];isfchop te Rome zou geworden zijn ; op clemens

zal gevolgd zijn, geduurende acht jaaren, euares-

T.us, en na hem alexander, welke den martel-

dood zal geleden hebben, onder trajanus, doch

die, volgends eusebius, zijn eigen dood geftoi-ven

is, in het derde jaar van adriüan, of hadriüan,

(*) Vergel. boven Bladz. 238.
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den opvolger van trajanus. Zoo onzeker is de !

eerfle opvolging der Bisfchoppen van Rome ^ welke ^'^^

onzekerheid , voor een groot gedeelte , ontftaan is , Hootdfï.

uit ecne willekeurige betekenis ," die men aan het na C, G,

woord Bisfchop , in het vervolg , gehecht heeft ,
•^" '

\

zoodat men opzieners en leeraars dezer gemeente,

die, gelijktijdig, derzeh^er belangen waarnamen, den

éénen den anderen heeft laten opvolgen. De>:e on-

zekerheid en verwarring heeft aan de Roomschge-

zinde Schrijvers vele moeite gekost , terwijl Prote-

ftantfche Schrijvers vele geleerdheid en fchranderheid

hebben aangewend, om derzelver onderftellingen te

keer te gaan, en de oude berichten met malkande-

ren te vereffenen en overeen te brengen , zonder dat

men zeggen kan, dat de édne of andere volkomen

geflaagd zijn. Dit alleen kan men, ten belluit, op-

maken, dat de Kerk te Rome^ eerst na den dood

der Apostelen , Bisfchoppen , in den laateren Kerkelif-

ken zin van dit woord , gehad hebbe ; waar uit van

zelve volgt , dat deze Kerk geenen invloed van eerst-

hcid of gezag, in dezen tijd, op andere gemeenten

heeft kunnen oefenen, welke allen, veeleer, van el-

kander onafhanghjk waren.

Over het algemeen is men weinig ondemcht , van ReJs?n

,

de omftandigheden , in welken de Christenen ver- ^^''"'^röm

keerd hebben, na den dood der Apostelen petrus deChris-

en PAULUS, tot aan de regering van den Keizer tenen na

TRAJANUS toe, hier uit hebben dodwell, en na
^.^^^^^^'^^^J

hem bijzonder vitringa (*) afgejeid, dat de eer- weinig

fte
1^"^-

r ) Disfe-a. Sacr. IV. 7.
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I fte ijver der Christenen merklijk verkoeld zijnde ,

^^y^ het Christendom ook, geduurcnde dien tijd, geene

Hoofdft. voortgangen gemaakt heeft; wie ondertusfchen het

naC. G. natimrlijk beloop van zaleen nagaat, zal zich van

.; ' deze gaping , die wij hier aantrciFcn , ligtclijk reden

kunnen geven. De Christenen hadden, in de eerfte

rijden , na de Apostelen
, geene Schrijvers ; het Chris-

tendom werkte veeleer, overëenkomllig zijne geaart-

heid , in ftüheid voort ; het welk ook de waare reden

was, waarom Heidenfche Schrijvers, zoo Wijsgee-

ren, als Gefchiedfchrijvers , zoo weinig gewag van

hun maken , en geen acht op hen Haan , zonder dat

men met gibbon behoeft te denken, dat de oorzaak

daar van te zoeken zij , in het klein getal van Chris-

tenen op zich zelve , het geen wij reeds gezien heb-

ben , dat , ten tijde der Apostelen , al vrij aanmerk-

lijk geweest is. Ook hebben de tijdsomllandighe-

den, de oorlog in het Joodfche land, en de verwar-

ringen in het Romeinfche Rijk, veel toegebracht,

dat de Christenen, in die jaaren, zoo weinig opziens

en geruchts in de wereld gemaakt hebben , alhoewel

wij, uit het geen, in het vervolg, gebeurde, moe-

ten befluiten, dat zij zich, geduurendc deze fchijn-

bare ftilte, aanmerklijk vermenigvuldigd hebben.

DoChris- Dus genoten de Christenen eene üiile rust, ge-

tenen ge- ^Q^irende de regeering van flavius vespasianus,

ruiron- die ons, als een goed en verlrandig vorst, befchreven

der vi-:s- wordt, insgelijks onder de korte regering van titus,

of-^'^i'v^ die zijnen Vader in het jaar 79 was opgevolgd, welk,e
cll Til L s.

vorst, door zijne beminlijke hocdanigiieden , gelijk wij

zeiden, den eernaam vcru^icrf , van de /usi en het

ver-.
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-.yrmviak des memdiUjhen gejlachts te zijn. Doch I

deze loMijke vorst , niet langer dan ruim twee jaai'en , ^^^^

na zijns vaders dood ,
geregeerd hebbende , bad , in i ioofdiT.

het jaar 8i, tot zijnen opvolger zijnen broeder do- "^^•^*

MiTiüAN, die, even gelijk nero, in het begin, eenen

prijswaai'digcn vorst beloofde , maar weldra dien

dwingeland, in alle zijne ondeugden, navolgde, ja

te boven ging.

Het is opmcrklijk , dat de Christenen , die , onder Vervol-

de goede Keizers vespasianus en titus , in hun- ^f^'-g.^

ne rust ongeftoord gelaten waren, juist weder, on- nen on-

der eenen wreediiart en dwingeland , even gelijk te "^-^^ ^.^

voren onder nero , voor vei-volgmg werden bloot-

gefteld. DOMiTiaAN was een vijand, gelijk ons de

lleidenfche Schrijvers zelve berichten, van alles, wat

braaf en deugdzaam was, en, gelijk zijn geweten

hem zelve befchuldigde , dat hij zich, naar verdien-

de, bij allen haatlijk gemaakt had, zoo was hij ook

vol vrees en achterdocht , bijzonder in de laatfte jaa-

ren zijner regering , die 15 jaaren geduurd heeft.

De Christengodstlienst had , te Rome zelve , zoo

grooten opgang gemaakt, dat zelfs aanzienlijke man-

nen, en onder die nabeflaanden van het Keizerlijk

tluis, denzelven hadden omhelsd. De 'deugd en dil-

le ingetogenheid dezer aanzienüjke mannen maakte

hen bij den achterdochtigen DoaiiTiaAN verdacht^

te meer , omdat men , de Christenen nog met de ^

Jooden verwaiTende, die, thans, wegens hunne hard-

nekkigheid, in den laatften oorlog, betoond, voor-

naamlijk in haat waren, niet kon verdragen, dat

d-QZt lieden h^t Joodfche Bijgeloof, gelijk men het

noem-
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I noemde , omhelsden ; Waarbij kwam ^ dat deze Keizer ^

^XI^
tot die zinloosheid vervallen zijnde , dat hij zich zelven

Hoofdfl. Heer en God noemde , en dus ook van andereri ge-

na C.G. noemd willende worden (*)•> de Christenen, vol-
1331*90. ^ f j 7

^ gends de grondbeginzelen van hunnen Godsdienst,

hem dien titel moesten Weigeren , waar door zij bloot-

gefield werden, voor de bcfchuldiging van Majefleits-

fchennis tegen den Keizer. Doch , belialven deze

algemeene aanleiding , welke ook EusE.nius ver-

meldt ( f ) , verhaalt hege sippus , bij denzelfden

Gefchiedfchrijver aangehaald , nog ^qt.^ bijzonderheid

:

Bij de Christengemeente van Jerufalem , die , fchoon

,

na de verwoesting dezer Stad , elders heen ge-

weken 5 dien naam echter bleef behouden , waren

nog fteeds afftammelingen uit davids gedacht, en

nabeflaanden van jesus, in achting; gelijk na zelfs

VESPASIANUS , de Vaader , volgends eüsebius ,

alhoewel dit flechts, als een gerucht, opgevende (§),
de nakomelingen van david , onder de Jooden , had

laten opzoeken , ten einde dat Koninglijk geflacht

uit te roejen, zoo werd de achterdocht van domi-

TiaAN gaande gemaakt , wanneer cenige Ketters ,

(dus noemt hen hegesippus,) deze nabeflaanden

van jESus aanbrachten, als, insgelijks, tot davids

Koninglijk Stamhuis behoorende. domitiüan, die

ook van jesus, als eenen Koning, gehoord had,

liet deze lieden vatten , en voor zicli brengen. Maar

,

als

(*) Sui'TON. Dowit. Cap. 13.

(t) ///.v/. Kccks. in. 17-20.

(5) Hïit. Eed. IH. 1:.
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flls hij zag, dat zij flechts geringe lieden waren, I

die hem het eelt hunner handen, ten bewijze, dat ^^^
zij van den landbouw leefden , vertoonden , hem te- Hoofdfl.

vens, op zijne vragen aano-aande tesus en deszelfs "^C.G.

Rijk , den hemellchen en geestelijken aart van dit
,

Rijk verklarende , liet hij hen , hunne geringheid

verachtende, los, en weder na hun land keeren.

Ook herriep hij, zegt men, zijne bevelfchriften te-

gen de Christenen, en (taakte derzelver vervolging.

Wat 'er ook van dit verhaal van iiegesippus zij,

zeker genoeg is het, dat de vervolging, onder do-

MiTiÜAN, niet lang geduurd kan hebben, alzoo zij,

in het 15de of laatftc jaar van zijne regeering en le-

ven, eerst eenen aanvang nam, en nog door hem

zelven , ten minden , door zijnen opvolger , den Kei-

zer KERVA ,
geëindigd is geworden , waar omtrent de

oude Schrijvers verfchillen. (*)

Ook fchijnt deze vervolging niet zeer zwaar, of

met veel bloedgerichten , verzeld geweest te zijn ,

maar meest in verbanningen beftaan te hebben, wel-

ke ballingen echter, kort daar na, door Keizer ner-

VA, terug werden geroepen, dodwell meent zelfs,

dat 'er , geduurcnde dezelve , niemand der Christenen

ter dood gebracht zij. Doch, eusebius verzekert

uitdruklijk het tegendeel , en zijn verhaal wordt

daar omtrent bekrachtigd, door eene plaats uit dio

CASSius (t), en zijn verkoiter xiphilinus , vol-

gends welke eenige aanzienlijke lieden, als flavius

CLE^

(*) Vergelijk venuma H/sf, Ecc/es. Tom. UI. pas;. 34^.

(t; Hisf. Kom. Libr. l^XYll. pag. 766. a.
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T cLEMF.N^s, die Burgemeester, ( Conful,') te Rotfig

éova: geweest is , een bloedverwfint vnn den Keizer do-

Hoofdfi-. MiTiüAN, uit het gedacht der flaviussen, aci-

naC.G. Lius glabrio, insgelijks een man van burgemees-

_..'

'

terlijke waardigheid, en vele anderen ter dood zijn

gebracht, zijnde ook flavia domitilla, de vrouw,

of volgends anderen, de nicht van gemeldcn cle-

MENS, na het Eiland Pandataria gebannen. Deze

Ileidenfche Schrijver der Romeinfche Gefchiedenis

geeft, als gronden van befchuldiging tegen deze lie-

den op. Godsverloochening en verkleefdheid aan de

Joodfche zeden; befchuldigingen , welke men, ten

dezen tijde, aan de Christenen te last legde, omdat

zij de Ileidenfche Goden en Godsdienst verwierpen,

en met de Joodcn voor dezelfden gehouden werden.

suETONius (*), die insgelijks den dood van fla-

vius CLEiMENS Verhaalt, en zegt, dat deze aai>-

zienlijkc man, op een zeer ligt vermoeden , door

DOMiTiaAN is omgebracht, noemt hem cenen man

van eene zeer verachtelijke vadzighcid ^ of traag-

heid-^ te weten, het was, m het oog der Heidenen

,

traagheid , of vadzigheid , dat de Christenen zich

,

zoo veel mogelijk, van de groote wereld afzonder-

den, niet, zegt schröck te recht, als of zij ge^

loofden, dat hun Godsdienst hen alleen tDt ledige

befpicgelingen , zonder tot nut van het algemeen

werkzaam te zijn, bepaalde, maar, omdat de Af-

godsdicnst en het algemeen zedenverderf overal ver-

leidingen tot zondigen aanboden. Ik wil dus aan

GIB'

(*) Li Doiiiit. Cop. 15.
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BiBBON , die , in zijne Gefchiedenis van den val des I-

Romeinfchen Rijks, in twijfel trela, of domitiüan ^9^'J^

wel als een vervolger der Christenen is aan te mer- pionfdft*

ken , wel toegeven , dat domitiüan , zoo min als "^ C. G.

NERO, de Christenen vervolgd heeft, als Chrïste-
'"

'

nen, maar als lieden, jegens welke hij argwaan had

opgevat ; doeh , dit kan niet worden toegeftaan

,

dat zij, die bij deze gelegenheid geleden hebben,

zelve de fchuld van hun onheil gehad zouden heb-

ben , gelijk deze Gefchiedfchrijver wil. Het tegendeel

toch blijkt, uit het weinige, dat ons daar van be-

richt wordt, oogfchijnlijk genoeg.

Onder de genen , welke de vervolging van dowi- Verhnal

TiaAN getroffen zal hebben j was bijzonder de Apos- '^''^"J^f-'^-
•' ^ NES, d'dü

tel joaNNES, zoon van zebedeus* Wij moeten. Apostel.

bij deze gelegenheid, de bijzonderlieden opzamelen,

welke w^ij van dezen Apostel aantreffen, en dezel-

ve, met oordeel, befchouwen. Van joünnes, den

jongden der Apostelen , en den bijzonderen vriend

en lieveling van je Sus , geduurende zijn leven , aan

' wien deze ook , bij zijn llerven , zijne moeder ma-

Ria heeft aanbevolen , lezen wij, in de echte Bij-

belgefchiedenis , niets meer, na de vergadering te ^f-

rtifakm, in het jaar 49. Toen paulus, de laatlle

keer , te JerufaJem kwam, moet joSnnes deze Had

reeds verlaten hebben, dewijl paulus van alle de

Apostelen alleen jakobus nog in die hoofdflad

vond. Volgends eusebius (*) was hem, bij de

verdeeling der landen, onder de Apostelen, /Ifië bij

het

() Hist. Eccles. Iir. I.

T
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I het lot toegewezen, om daar het Euangelie te pre-

BOEK
, (Jiiten, doch, wij hebben reeds in het voorgaan*

Hoofdft. <^6 het onwaarfchijnlijke van deze gewaande verdce*

naC.G. ]ing aangemerkt. Daar is eene oude overlevering,

f^^^^
'

dat hij het Eiiiingclie zou verkondigd hebben, aaiï

de Parthen ^ maar deze overleverihg fchijnt alleen

daar in gegrond te zijn , dat de eerfle algcmeene Brief

van joaNNES ten opfchrift heeft, ad Parthos ,^\s men

nu overweegt , gelijk dit zeer waarfchijnlijk is , dat dit

opfchrift , eigenlijk , behoorde gelezen te worden , ad

Spar/os, (aan de verfiroolï'wgen') ^ fiort deze grond

in , en met denzelven vervalt de overlevering , die

daar op (leunde. Sommigen beweeren , dat hij , reeds

onder de regeering van klaudius , zich in Klein-

Afi'é , bijzonder te Efeze , hebbe onthouden , dan ook

dit ftrijdt met de echte gefchiedenis van lukas, die,

bij alle de reizen en verrichtingen van paulus iü

Klein -Afi'è en te Efeze ^ van josnnes, met geeli

woord, gewaagt. Waar hij zich dus, intusfchen,

onthoucen mag hebben, weten wij niet. Dat hij,

na het jaar 62, waar in jakobus de Jonge of

de Kleine gefteenigd is , met andere Apostelen te Jeru-

falem wedergekomen zou zijn , om daar simeön , zoon

van kleöpas , tot opvolger van jakobus, in de Bis-

fchoppdijke waardigheid, in te huldigen , noemt euse-

Bius /.elv^ ( * ) enkel een gerucht^ en dit gerucht is

boverciien zeer cnwnarfchijnlijk. Zekerer is het, dat hij,

in het laatst van zijn le\-en , werklijk , in Kldn-Afi'è en

te Eje-.e , zicli ontho 1. en , en voor het welzijn der

Kei--

(=^) Uht, Ea-Ies. 111. II.
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Kerken van Klein -Afi'è gezorgd heeft, dezelve van I

Opzieners voorziende , ( * ) onder welke geroemd ^??'^

worden POLYKARPUS, Bisfchop van Smyrna^ die , Hoofdil.

in den Brief der mneente van St/iyriia^ een yjpos- i'^*--^-

laurpó.
to/isck en Profetisch leeriiar genoemd wordt, (f) j .

PAPiAS , Bisfcliop van Hïérapolis in Frygi'é , een

toehoorer of leerling van joünnes (§), en tijdge-

noot van POLYICARPUS , een man van den oudeit

tijd, en die met de ouden verkeerd heeft (*^), en

meer anderen, van welke wij, in het vervolg, meer

zullen moeten fpreken.

Bij gelegenheid der vervolging van domitiüan. Of joan-

werd joaNNES van Efeze na Rome overgebracht, ^Vl^
en daar , in een' Ketel met ziedenden olie gewor- den olie

pen , uit welke hij , door een Godlijk wonderwerk ,
ï?'^^^^'^;*^-

onverzeerd ontkomen zijnde , na het Eiland Path-

mos , hedendaags Pnlmofa , in den Archipel^ is ge-

bannen geworden. Dat joünnes zich op dit Eiland ,

als deelgenoot aan de wederwaardigheden, dus ook

aan het Rijk en aan de (tandvastige lijdzaamheid

van jESus christus , bevonden hebbe, om de

Godlijke leere , en het getuigenis van jesus

CHRISTUS, lezen wij in het Boek, de Openbaring^

I. 9, de zin van welke woorden geen andere, vol-

gends

(*) Tery[-i,uanus ndycrs. Blarcicn. L. IV. p. 415.

ed. Rigalt, Paris. i6j^. in folio, clemens Akxar.dr. ea

uit hem EüSEBiüs Hiit. Eccks. IJL 23.

Cf) EüSEB. Hisi. Ecdes. IV. 15.

(^§) Ireneüs adv. kaer. V. 33.

(**) E:;3.i:2. Hiit. Eed. HL 35.

T a
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r gends dit verband, fchijnt te wezen, dan dat joauJ"-

®°'l^ NES daar gebannen is geweest , vervolgd zijnde , omf

Hoofcia. de prediking van het Euiingelie. Maar dat hij in

iiaC.G. kol^enden of ziedenden olie geworpen zij, en zon-
'^'"^^

der Ictzel daar uit gel<:onien, fteunt alleen op het

gezag van tertullianus ( * ) , van wien het

HiëiiONYMUS en anderen na hem , gelijk het fchijnt

,

hebben overgenomen ; en dit gezag is niet toereiken-

de , om de geloofwaardigheid dezer gebeurenis te

ftaven. Zelfl>, alfchoon men het gezag van ter-

TULLiüAN op zich zclvc wildc laten gelden , en

hem niet van lijtgelovigheid verdenken , dan nog

weet men, dat bijzonder dit zijn werk, waar in dit

verhaal voorkomt , op vele plaatzen , inlasfchingen van

eene laater hand niet ontgaan heeft. Trouwens, ge-

lijk wij gezien hebben , de vervolging van domi-

TiaAN bepaalde zich meest tot bannen en in balling-

fchap zenden. Oolj^was deze ftraf , om iemand in

ziedenden olie te^werpen, bij de Romeinen niet in

gebruik, hoewel men , ten opzichte van dit laat-

fte , zou kunnen vragen , wat de wreedheid niet al

verzint , wanneer zij ééns aan het woeden flaat?

Doch, het eerste, als ook het ftilzwijgen van alle

de ouden, fchijnt genoegzaam te zijn, om dit ver-

haal, als een vcrdichtzel, te doen verwerpen, (f)

Daar

(* ) Z)^ praefcrïp. adv. haeret. C. 36.

( t ) Heuman in Bihlioth, Brem. en mosheim in Dis-

fert. ad. H. E. pertinentibm ^ hebben over de al of niet

g^loofwnardigheid van dit geval getwist , en r.lles , wat

d;i:.r va:) gezegd kon worden, uitgeput.
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Diiar is 'er , onder de geleerden
, gevonden , die de I

woorden Openh, I. 9., dus hebben opgevat, dat ^^^f
dezelve alleen te kennen zouden geven, dat joün- Hoofdft.

NES zich, op het Eihnd Pathmos ^ bevonden heb- "^t:-G.

be, om daar het Euringelie te verkondigen, en die
'

dus zelfs ontkennen , het geen van zijne ballinglchnp

verhaald wordt — (*) Doch, gelijk wij zeiden,

deze betekenis kunnen de woorden te dier plaats

niet hebben, en dus zou men ook alle de oude

Schrijvers moeten tegenfpreken. Iet anders is het,

Avanneer fommigen de ballingfchap van joaivNES on-

der NERO, en niet onder domitiüan , ftellen, fleu-

nende, voornaamlijk, op eene aantekening van den

Syrifcben overzetter der Openbaring ^ welke dit op-

fchrift, aan het hoofd van dit Boek, zet: „De
„ Openbaring aan joünnes , den Euiingclist , van

„ God gefchied, op het Eiland Pathmos^ naa het

,, welk hij van Keizer nero gebannen was." (f)
Maar het gezag van dezen onbekenden vertaler is

,

zoo min als eenige redenkavelingen, die men maakt,

in Haat, om, tegen het getuigenis van eusebius,

IRENEus, en anderen , het welk ook met de ge-

fchiedenis, en het gevoelen der oude Kerken, beter

overeenkomt, óp te wegen.

JoaNNES, uit zijne baUingfchap, het zij doorNERVA

DOMiTiaAN zelven , of door nerva , die dezen Keizer,,

(iwmgeland, m het jaar <^6^ m het Keizerrijk op-u;t2ijne

volgde, en hetzelve ruim één jaar bekleedde, zijnde bnllinir-'

-^ rchap"te-

C*) ]. VAN DEN HOXERT Disf. üpOCCil. IV.

( t ) Schutte Heil. Jaarh. I .Deel Lladz. 374. volgg.

T3
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r in het jaar 98 overleden, terug geroepen, heeft den

Bor-K overigen tijd van zijn leven in Klein -Afi'è^ en wel

Hoofda. bijzonder te Efezci, doorgebracht, zonder dat ons

naC.G. iet van zijne verrichtingen, gediuirende die jaaren,

J"^''^^' met zekerheid , blijkt. Alleen zoo veel weten wij,

rug ge- in het gemeen, dat hij, onvermoeid, zijne pogingen

roepen, tot welzijn der Christengemeenten heelt voortge-

zet, die van Opzieners verzorgende, en zelve, zoo

lang hij kon , in perfoon bezoekende , tot hij , in

£enen hoogen ouderdom , van ten minden 90 jaren

,

onder de regering van trajanus, die nerva ,

welke hem tot Zoon had aangenomen, in het jaar

'98 is opgevolgd, en wel, in het derde jaar van de-

•zen Vorst, dus omtrent 100 jaren na ciirlstl^s ge-

boorte, gelijk EUSEBJUS en hic-ron-ymus fchrijvcn,

hoewel anderen , omtrent het eigenlijk jaar van zij-

nen dood , verfchillen , een' zachten dood , gelijk

jESUS , volgends zijn eigen verhaal (*), hem niet

duister voorzegd en beloofd had , na alle de overi-

ge Apostelen overleefd te hebben, gefuorven, en te

Efeze begraven is.

Eenise De oude Christenfchrijvers hebben ons, echter,

bijzon- .jjQg eenige bijzonderheden- nopens dezen Apostel,

vn'ndcn' die tot zijne laatfte levensjaren behoren, gemeld.

Apostel welke', hoe onzeker zij ook zijn , door ons niet

joaK?cE.s.
YQQj-ijijgegaan' mogen worden. Dus verhaalt men van

hem , dat hij ééns , in een bad zijnde , en vememeiN

de, dat cerinthus, de Ketter, van wien wij in 't

vervolg fpreken zullen , zich in hetzelfde bad be-

vond ,

(*) joüN'^r. XXI. 22.
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vond, zou gezegd hebben: „Lait ons vlieden, op- I

„ dat het bad niet inftorte , dewijl ceri-nthts, ^'^-^

„ de vijand der waarheid , daar is. " Deze bi;- Hüoi'dih

zonderheid verhaalt ireneus , en wel uit den "' ^- ^^*

mond van polykarpus, den leerling van joünnes,i U
uit IRENEUS heeft ook eusebius ze overgenomen,

in zijne Kerlielijke Gefchiedenis (*). Dat joïnnes

de Christenen gevvaarfchuwd hebbe, tegen eene te

gemeenzame verkering en omgang met cerinthus,

is geloofbaar , en overëenkomddg ^ijn voorfchrift,

in zijnen tweeden Brief vers 10. „ Indien iemand

„ tot u mogt komen, en nogthans deze leere niet

„ aankleeft , ontvangt hem niet in uw huis [ als

„ een Christen , ] groet hem niet , als zoodanig

;

„ want, die hem, als een' Christen, zou groeten,

„ zou even daardoor toonen, d.el te nemen aau

„ zijne ondeugende werken." Maar, of het geval,

naar de letter, gebeurd zij, mag, met recht, iji

twijfel getrokken worden. Meer llrookt met den

zachtmoedigen aart van den Apostel joaNNES, en

met den geest van het Euïngelie, het geen niëRO«

^'YMUS (f) verhaalt, dat hij, in zijnen hoogen ou-

derdom, buiten ilaat zijnde, m:er of langer in d^

vergadering der Christenen te k'.iiine.i redenen , to,t

het laatst toe , deze woorden herhaalde: Kiaderkens

!

hebt malkanderen lief!

Dus is 'er nog een verharJ ^ bij glemens van

(*) Libr. III. Cap. 28.

(f j CotJunent, ad. B-p'nt. ad. Gal. Cap. VI.

T4



apo K E R K E L IJ K E

I Alexnndrië (*), van eenen jongeling, welke door

^y^^ joaNNES aan zekeren Bisfchop, op eene bijzondere

Hoofdft.' wijze, aanbevolen zijnde , tot een ongebonden en

nn C. G. liederlijk leven vervallen , en hoofd eener bende ftruik-

;[]
^' rovers geworden was. Dezen zal joaNNES , te paard

gedegen , in het bosch , waar hij zich ophield , heb-

ben opgezocht , en toen hij hem , door fchaamte

getroffen ,
poogde te ontvluchten , te voet nagelo-

pen, door bidden en fmeeken tot ftaan gekregen,

en door zijne vriendelijklieid en kracht van redenen

vveder te recht gebracht hebben. Deze gebeurenis

op zich zelve heeft niets , dat zich zelve tegen-

fpreekt, of ongeloofbaar voorkomt, dat joünnes

zich aan het heil van eenen jongeling, dien hij één-

maal zijne zorge had waardig gekeurd , zoo veel liet

gelegen zijn, en dat het zijnen ijver gelukte, den-

zelven weder op den weg der deugd en des Gods-

diensts te rug te voeren. Doch , 'er zijn , in het ver-

haal , bijzonder in de redenen , die joMnnes zou

gebruikt hebben , verfcheiden bijzonderheden , die

naar laater opfiering der gebeurenis fmaken, gelijk

dan CLEMENS zelve zijn verhaal dus begint: „Hoor

„ eene fabel, of vertelling, welke echter in zich zelve

5, gcene fabel , maar eene waare gebeurenis is."

Daar worden nog andere verhalen van joünnes

gevonden , doch meest al van dien aait, dat zij

niet

(*) In zijne verhandeling over de Rijken , die zalig

worden §. XLII. Opp. Tont. II. pag 958-9^1. eu uit

hem EUSEiiius Hist, Eecles. III. 23.
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niet verdienen, in aanmerking te komen, IVIen zegt, i

dat hij den Canon of lijst der Heilige Schriften van de ^^^^

Cliristenen zou hebben vastgcfteld en bepaald , doch Hoofdd.

daar van fpreken wij in het vervolg, eusebius ver- naC.G.

haalt (*) uit polykrates, Bisfchop van Efeze^
^'^

in de tweede eeuw, dat joannes, als Priester, eene

gouden plaat voor het voorhoofd zou gedragen heb-

ben, het geen fabelachtig is, en van fommigen te

vergeefs zinnebeeldig opgevat en verklaard wordt. .

Eindelijk, is 'er nog eene overlevering, dat hij de

bruidegom zou geweest zijn, op de bruiloft te Ca-

na, en dat jesüs, op die bruiloft tegenwoordig,

hem van het huwelijk afgemaand zou hebben, met

dat gevolg, dat hij den ongehuuwden ftaat, voor

het overige van zijn leven , zou verkozen hebben,

doch, zoodanige overlevering brengt hare eigene on"

gerijmdheid mede.

Dus de gefchiedenis der Christenen , geduurende

het eerfte Tijdperk, tot aan den dood van den laat^

ften der Apostelen, in eene geleidelijke orde, verhaald

hebbende, zal het, voor dat wij ons gefchiedverhaal

vervolgen, nuttig en aangenaam wezen, dat wij een

befchouwend oog op dit gantfche Tijdperk flaan ,

ten einde ons van den inwendigen toeftand der

Christen-Kerk, geduurende hetzelve, een onderfchei'-

den en duidelijk denkbeeld te vormen.

(*) /list. Eccki. III. 31.

T 5 TWAALF.
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TWAALFDE II O O F D S T U K.

Befchomving van den hnvencU'^en flaat der Ckris*

ten-Kerk , geduurende het eerjle Tijdperk*

\ JLJe lezer zal, ia dit Hoofdfluk, vinden eene al-

X^ gemeene befchouvving van de ker^vijze der ApostC'

Hoofdft. kn \^n jesus, bijzonder van hmmQ Schriften ^ wei-

na C. G.

Jnar :oo.
ke de Christenen, benevens de fcb riften van twee

onmidlijke leerlingen der Apostelen, als Heilige eu

Inhoud Godlijke Boeken hebben erkend en aangenomen ,

ïioofd-
^vaarbij een bericht van de onechte fchrifteu , die

Ituk. men, op naam der Apostelen, naderhand heeft uitge-

geven, eene gevoeglijke plaats zal vinden. Uit deze

fchriften. zal hem blijken, van de /i^^^v , welke de

Apostelen, mondeling en fchriftelijk , op dczt wijze,

met bchiüp en ondeiileuning vun andere merkwaar-

dige leeraaren, die onder den naam van EuangeVn-

ten^ Profeeten ^ enz. voorivomen , hebben voorge-

dragen; van welke en andere aanzienlijke leerlingen

der Apostelen , die men
,

gemeenlijk , uipostolifche

Vaders noemt, insgelijks, verilag wordt gedaan ;

waarbij men de oorzaken der fpoedige uitbreiding eu

voortgang van het Christendom zal kunnen beöor-

deelen.

Vervolgends zullen wij de inrichting van de Chris-

tengemeenten , derzelver befluur , en uitwendigen

ecredienst, zeden en tucht, en de voorfcfcriften der

Apos-
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Apostelen daaromtrent, befchrijven , en eindelijk, i

een verhaal doen van die eenen, welke, door hunne ^^^^
XII

wangevoelens en dwalingen, de rust der Christenen jiQ^fy^j^

hebben geftoord, en aan welken de Kerkelijke Schrij- nnC.G.

vers den naam van Ketters gewoon zijn te geven. ,

J'''^^^°° '

De j^postelen , ( het woord betekent gezanten , Leerwij-

zeWi-i^V/^^w , ) door JEsus zeiven verkozen (*), en ^^ '^^'^ •'^"

door hem, volgends zijne belofte, met bijzondere

gaven van zijnen Geest toegerust en voorzien, wa-

ren de algemeene Leeraars der Christenkerk , die de-

zelve, op den grond, door jesus zeiven gelegd,

hebben gedicht , en over de geheele wereld uitge-

breid, overëenkomltig de beftemming, waartoe jesus

hen uilgekozen, en gezonden had.

Hunne bijzondere ouderlchcidene voorrechten wa- BijzoR-

len; vooreerst', Eene onmidlilke roephig en zending
""^'"^

'

,
, ..

,
^,

.

*^ voor-
jdoor JE sus zelven, zoodat zij hunnen last met van rcclucn

menfchen, of door menfchen, maar van jesus , en ^'^'^ ^-

dus van God zelven , hadden (f). Ten tweeden:
^^^'^^'

jesus gaf hun , ( mattii. XVI. en XVIII. ) de

magt, om in zijnen naam te leeren, te onderwijzen

,

te vermanen enz. welke hij, met cene oneigenlijke

fpreekwijze , de JJeutelen van het Godsrijk ,

noem-

(.*) Boven Bladz. ^j.

(t) Ook de beide Apostelen, die na de Memelvriart

\tin JESUS j^eroepen zijn, tot dit ambt, matthiüs en

PAULUS, hadden eene zoodanige omnicllijke roeping, de

eerde door het lot (boven Bladz. 146.) de ander, pau-

lus, door onmidlijke en herhaalde openbaringen van je-

-6ÜS zelven. (Boven Bladz. 166, 173.)
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I noemde. Ten derden : Zij hadden eene dgemeen'e

BOEK zending, en waren de algemeene leeraars van het

Hoofdrt. menschdom, zonder tot eenig volk,- of plaats, of

naC.G. gemeente, eene bijzondere betrekking te hebben , Ten

^^^J^ vierden : Zi] bezaten den geest van -onfeilbaarheid

,

in hetleeren^ zoodat hunne leere, die zij , aks Apos-

telen van jESus , voordroegen , voor de Godli^ve lee-

re der waarheid te Houden zij ( i thess.: U. 13.

)

Ten vijfckn : Niet alleen hadden zij zélve de magt

ontvangen, om wondenverken te verrichten, maar,

op hun gebed , werd., onder oplegging der handen

,

dit wondervermogen ook aan anderen , die hunne

leere aannamen , medegedeeld. . Eindelijk u ZA) beza-

ten eene magt , • om, ongeregelden te ftralFen , niet

eene wereldlijke magt , maar eene wonderriiagt , waar

door of de dood, of eene aanmerklijke ligchaams-

kwaal, de zoodanigen trof, die, door hunnen invloed

en gedrag, de belangeiTi £n den: voortgang der Euiin-

gelieleere , op eene vijandlijke wijze, verhinderden.

Trouwens , zoo min de Apostelen , ten opziciite van

deze hunne waardigheid en voorrechten, eenig on-

derfcheid van rang of gezag onderling hadden , maar

allen gelijk waren, even min hadden zij jcenige we-

reldlijke hcerfchappij of geweld over de gemeenten,

of iemand der Christenen, -het welk ook regelrecht

met hunne bcftemming, om leeraars en verlichters

van het menschdom te zijn , zou geftreden hebben.

Hun ge- Met deze voorrechten toegerust, en vol moed,
drngin .ijver, en ftandvastighcid , volbrachten ook deze groo-
het Ice-

fgy^
te mannen hun ambt , als waardige .navolgers van

hunnen eenigen Meester. Kaar zijn voorbeeld, leer-

den
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den zij de mcnfchen, met eene inwendige kracht van I

overtuiging , wdke de eenvoiiwige wanrheid ïutijd "^jj

met zich voert ,' zoodat niemand hunne wijsheid kon Hoofdft*

wederftaan. Hoe zeer onfeilbaar in het leeren, en "^^•^'
Taan 00,

met wondervemiogen toegerust , was waare en zacht- -

moedige nederigheid en befcheidenheid hunne hoofd-

deugd. Zij bewezen, het geen zij voordroegen en

leerden, even gelijk hun leeraar en zender, jesus,

gewoon was, met redenen, ontleend uit de Heilige

Schriften , wanneer zij tot Jooden , en uit de natuui

en aart der zaken, wanneer zij tot Heidenen fpra-

ken; overal en ten allen tijde, eene Godlijke wijs-

heid van den Geest van je sus ten toon fpreidende.

\''an hun wondcr\''ermogen maakten zg flechts fpaar-

zaam gebruik, wanneer eene Godlijke Geestdrift hen

daartoe opfpoorde , het zij , om weldaaden aan ellen-

digen te bewijzen, of, om fnoode huichelaren en

booze tegenftanders , of fchandvlckken van het Chris-

tendom , die in wilden fluipen , te ftraffen , welk

laatfte paulus een gebruiken van de ftrafroe^

de Qi KORiNTH. IV. 21.) of een overgeven aan

deji Satan noemt, tot verderf van het hgchaam ,

ten einde de ziel nog, in den grooten dag van den

Heere jesus, behouden worde (i kor. V. 5.

I TiMOTH. I. 20. ) en een fti-affen der ongehoor-

zaamheid. (2 KOR. X. 6.) Zij wilden, even gelyk

jesus, de waarheid van het Euangelie door rede-

nen en overtuiging aanprijzen, en niet, redenloos,

door het geweld van onweêrftaanbare wonderwerken

opdringen. Zij zagen zelfs met genoegen, en hiel-

den zulken voor hunne edeïfle toehoorers, die hun-

ne
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I ne leere onderzochten en verflandig beoordeelden.

20EK \Y^\ YQj^Ye van zich over hunne medeleeraarcn en

Hoofdft. medechristenen eenige heerfchappij aan te matigen,

naC.G. fteiden zij zich, in de meeste gevallen, met dezen
J^^^^^'^ ' gelijk ; beflisten , bij ontftane verfchilvragen , en ver-

zochte ophelderingen , niet op den meesterlijken toon ,

maar riepen de gemeente bijeen, raadpleegden en

overweegden gemeenfchappelijk , en vermaanden

,

als vaders en vrienden. In alles flonden zij allen ten

dienst , zonder hen te bezwaren , of voordeel of be-

loningen te zoeken , hoe zeer zij , naar waarheid -

oordeelden , dat een arbeider zijnen loon waardig

was. Zoo veel waarheid en deugd konden velen,

fchikten zij, met eenen verdraagzamen en liefderij-

ken geest , zichzelven naar de vatbaarheid en gefteld-

hcid van allen. Manlijke godsvrucht en deugd be-

flendig beoefenende , konden zij , met vrijmoedigheid

,

op hun voorbeeld wijzen en zeggen: Weest onze

navolgers , gelijk wij de navolgers van Christus

zijn. In dit alles volhardden zij onbezweken, niet-

tegenflaande zij voor menigvuldige vervolgingen en

lijden waren blootgellcld , en met gcduurige tegen-

kantingen van Jooden en Heidenen te kampen had-

den. In hunne gewoone levenswijze, als menfchen

en burgers in de maatfclianpij , vertoonden zij niets

bijzonders ; verfcheiden van hun leefden in den hu-

lijken (bat (*), en wonnen, gelijk paulus, hun

bedaan , met den arbeid hunner handen.

Schriften Jesus had zijne leere, om wijze redenen, gelijk

wij

(•) Eu?nB. ///./. Ecc/es. Iir. 30.
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wij gezien hebben , (*) alleen mondeling voorgedragen , i

doch de Apostelen hebben niet alleen met de levende ftem
^-?^J^

geleerd, maar ook met hunne fchriften. Deze hunne Hoofdrt.

ichriften hebben de Christenen , benevens de Boeken van "^ C. G.

twee onmidlijke leerlingen der Apostelen , markus en •' J
LUKAS , als Heilige enGodlijke Boeken , erkend en aan- der A-

genomen. Het verdient, derhalven , dat wij, koiteliik,
postelcn.

vcrflag doen, van het geen de Kerkelijke Gefchlede-

iiis ons omtrent dezelven bericht. Wie meer vaij

dezelve begeert, moet de Schrijvers van Inleidingen

in' het Nieuwe Testament in het algemeen , of in

bijzondere Boeken van hetzelve , raadplegen.

Wij hebben vier Etiatigelten ^ welk v^^oord, an- DeEuaa-

tlers eene blijde loodfchap betekenende, hier, bij deze Sehen.

Boeken, genomen w'ordt, in den zin van Gefchiedver-

halen, betreffende jesus leven en verrichtingen, als

den grooten leeraar, en heiland der menfchen, wor-

dende de leere van het Godsrijk door deze benaming

van Eu'dngcHe of blijde boodfchap uitgedrukt. Twee

van deze Eudngeliën zijn door Apostelen, matthe-

us naainlijk, en joSnnes, twee, door onmidlijke

leerlingen en reisgenoucn der Apostelen, markus en

LUKAS, befchreven.

Het ea-He Euangetie , het welk wij , onder den Het Eu-

naam van mattheus , en in het Grieksch hebben ,
^">'^<^'*^

gelijk alle de Heilige Boeken der Christenen , in het theus.

Grieksch, voorhanden ziin, wordt ook, door de

eenparige ftem der oude Kerlviijke Schrijvers aan de-

zen Euangelist toegekend. Volgends de oude ondcr-

fchrif-

C^* ) Boven Bladz. loo.
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1 fchriften , zal hij hetzelve gefchreven hebben , 8 jaren

^^^^ na de hemelvaart van jesus, en dus in het 40 of

Hoofdfl:. 4ifte jaar na zijne geboorte ; waar mede euse-

naC.G. Bius (*) nagenoeg overëenftemt , zeggende: „Als
jaar 100

.
^^ ^ATTHEUS eerst den Hebreen gepredikt had, en

„ naa andere volken zou gaan , zoo fchreef hij , in

5, zijne moedertale , zijn Euangelie , om bij hen, van

„ wien hij, vertrok, door gefchrift, het gebrek zij*

5, ner tegenwoordigheid te vervullen." ireneus (f)

plaatst de uitgave van dit Euangelie wel laater^

maar zeer onzeker, te weten, „ Toen petrus eu

5, PAULUS het Euangelie te Rome verkondigden , eil

„ de gemeente grondvestten
;
" zoodat zijne onzeker-

heid , tegen de bepaalde opgave der eerstgemelde be-

richten, naauwlijks kan opwegen — Uit die berich-

ten , zien wij tevens , ( iet het welk wij van alle de

overige Heilige Schriften des Nieuwen Testaments

moeten opmerken ,) dat hetzelve , met een bijzonder

doel, en bij eene aanleidende gelegenheid , gefchre-

ven zij, hebbende iniattheus hetzelve , bijzonder

ten diende der Hebreeuwfche ^ of 'Joodfche Christe-

nen in Païaeftina , opgcfteld , en bij zijn vertrek na

ïindere landen nagelaten, waarmede de fchikking en

vorm van dit Euangelie zeer wel kan overcenge-

bracht worden — Hier uit kan ook het verhaal

van meest alle oude Schrijvers zijnen oorfprong heb-

ben, dat MATTHE us ziju Euangelie in het //<?-

hreeuwsch ,

(*) Hht. Eccks. III. 24.

(t ) Adven. har. III. i. aangehaald bij euseb. IL

E. V. 8.
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hreeuwsch hebbe opgefleld, waar van onze Griek- T

fche Tekst alleenlijk eene overzetting zij , het zij ^^^
door MATTHEUS zelven , of door jakobus , of door Hoofdft.

iemand anders, verv^aardi^d. Want, alhoewel het ge- naC.G.
. Ta^rioo,

tuigcnis der ouden bijkans daaromtrent eenparig is , .

van PAPiAS en ireneus af (*), gelijk het ook

door vele laater geleerden wordt aangenomen, even-

wel is 'er niemand dezer oude Schrijvers, die ons

zegt , dit Hehreeuwfche Euiingelie gezien te heb-

ben, ook heeft niemand , zeli's niet de geleerde

ORiGENES, anders dan den Griekichen Tekst van

MATTHEUS gebruikt. Dewijl ook d.€l^azarei''.en oï Na-

zareërs^ eene gezindte van Joodfche Christenen, die

men voor onrechtzinnig houdt , een Hebreeuwsch Eujin-

gelie van mattheus hadden, hetwelk, waarfchijn-

lijk , eene overzetting van mattheus Grieksch

Euiingelie was, met vele bijvoegzelen vermeerderd,

en op vele plaatzen veranderd en bedorven , het

welk HiëRONYMUS van hun te leen gehad heeft (f) ,

en de Kerlcvaders , genoegzaam alle , geen Hebreeuwsch

verftonden, is het zeer wel mogelijk, dat zij, door

misverfland , en eene verkeerde gevolgtrekking, dat

mattheus , voor Hebreen fchrijvende , ook He-

breeuwsch moet gefchreven hebben, op deze alge-

meene overlevering gekomen zijn. Ondertusfchen

komen 'er, in fchriften van Christenfchrijvers in de

UI en IVde eeuw , plaatzen voor , uit welke men zou

mo-

(*) EüSEB. Hist. Eccles. III. 3p. V. 8. vergclelj.

III. 24.

* (t) Catal. SS. Ecclef.

V
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I tnogcn befliiitcn , dnt zij den Griekfchen Tekst voot

^^f^ den oorfpronglijken van mattheus gehouden heb-

Hoofdfl:. ben. Hoe het zij, zoo veel blijkt uit het één en

nnC.G. ander, dat deze oude Christcnfcln-ijvcrs en leeraars

•

" "'

'niet geloofd hebben, dat alle de Heilige Boeken del:

Christenen in de Grickfche taal noodzaaklijk moes-

ten opgefteld zijn, ook waren zij niet bekommerd,

'dat eenc blote overzetting van eene Icvensbefchrij-

ving vai^ JEsus derzelver geloofwaardigheid kondc

benadeelen. ( *)

Euiinge- Het tweede Euiingclie is dat van markus. Deze

Was geen Apostel, maar een leerling en reisgenoot

der Apostelen, ten minftcn, indiön liij dezelfde is,

Vvaar aan wij geene genoegzaame reden hebben, te

twijfelen, met joünnes markus (hand. XII. 12.)

èen Zoon van zekere mariü, een neef van bar-

nabas , en uit de jfoodcn afkomffig, ( kol. IV.

io, ri.) reisgenoot van paulus en barnabas, op

hunne eerfte reize door Klein -Afi'é^ (hand. XIII.

4-13.) doch op welke 'reize hij hen verliet, en te-

rug keerde, naderhand echter weder barnabas op

zijne reize na C}^r«^ verzeilende, (hand. XV. 39.)

en ook vervolgends getrouw paulus aanklevende,

m zijne eerfte gevangem's (kol. IV. 10. fileemon

VS. 24. ) , en in zijne tweede gevangenis verzoekt

hij (2 TIM. IV. II.) aan timotheus, dat hij hem

Aiarkus mede wille brengen, dewijl die hem nut-

tig zijn kon, tot zijnen dienst, petrus noemt hem

(i petr. V. 13.), met nadruk, zijnen Zoon^ dat

is,

(•) Bijbel verdcd. VIII. Deel Lladz. 150.



GESCHIEDENIS. joi

is, zijnen leerling, zijnde, volgends epifanius (*) I

"^'door PETRUS tot het Christengeloof bekeerd gewor- ^^^^

den; papias, ireneus en anderen, noemen hem den pioofdf>.

To/k van petrus, misfchien zijn dienaar en fchrij- naC.G,

ver, gelijk tertius voor paulus was, m het Ichnj-
;[ .

ven van zijnen Brief aan de Romeinen ( rom. X\1.

22. ) Men verhaalt van hem , dat hij de eerflö

was, die na Egypte gezonden werd, om daar het

Euangclie te verkondigen , dat hij eerst de ge-

meente te AlexandrVè gcflicht lieeft, en aldaar de

eerfte Bisfchop zal geweest zijn. Te weten , in den

ruimcren zin van dit woord, gelijk wij meermalen

hebben opgemerkt (f). Men verhaalt (§), dat

hij zijn Euangclie , door deze zonderlinge belluiiring,

befchreven ' hebbe : Wanneer petrus te Roméy

openlijk , het woord van God verkondigde , en

het Euangclie door den Geest predikte: verzochten

velen, die 'er tegenwoordig waren, aan markus ,

dat hij, het geen die Apostel bij monde predikte.

Vilde befchrijven ; vemiids hij hem zedcrt langen tijd

verzeld", . en zeer wel onthouden had, het geen hij

den Apostel had hooren prediken. IVIen voegt 'er

bij, dat PETRUS, dit opflel gezien hebbende, met

den ijver der gelovigen en de getrouwheid van biar*

KUS, zoo voldaan zij geweest, dat hij dit Euange*

/;V,

(*) Tom. I. har. LI. §. 6.

( f ) Vergelijk ook boven Bladz. ü"//^,

(§) Clemens van Alexandri'é^ bij euseb. Hht. Ec-

ties. II. 15. VI. 14. Vergelijk ook papias, aangehaald

door deuzelfden Gefchiedfchrijver III. 3^,

Va
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I //>, met zijne goedkeuring, hebbe bekrachtigd, eit

^^^f
dat het, van toen Jif, als een Godlijk boek, in de

iloofcift. Kerk is gelezen geworden. Wat den tijd betreft,

nn C. G. wanneer markus dit Euangelie hebbe opgefteld ,

•f_ ^* de onderfchriften onder hetzelve plaatzen het, in het

tiende jaar na jesus Hemelvaart, dus in het jaar

42 of 43 na zijne geboorte. Als men het eerde

verhaal aanneemt, kan men zeer vocgzame redenen

geven, van fommige bijzonderheden , tetrus betref-

fende , die in dit Euangelie voorkomen , en als men

de gemelde tijdsbepaling overneemt, kan markus

het Euangelie van mattheus, van het welk fom-

migcn zijn Euangelie , als eene verkorting ^ aanzien ,

voor zich gehad en gebmikt hebben, ten ware men

wilde denken, dat beiden eenige ^aantekeningen aan-

gaande JESUS bezeten hebben , welke zij gevolgd

zijn , waar van ftraks nader. Met dit alles zijn 'er

berichten, bij voorbeeld, van irene us (*}, die

liet fchrijvcn van dit Euangelie later, en eerst na

den dood der Apostelen petrus en paulus, ftel-

len, doch, het eerfle heeft wel de meeste waar-

fchijnlijkheid. markus heeft, ongetwijfeld, in het

Crieksch^ en niet in het Latijn^ gefclireven, hoewel

zijn Griekfche ftijl de minst zuivere en mjnst fierlijke is

van alle de fchriften des Nieuwen Testaments. Dat

hij, in het Latijn, gefchreven zou hebben, is een

'niisverftand , daar uit ontftaandc , dat Oosterfche

Christenfchrijvers gefchreven hebben , dat hij , de

Roiiieinfchc taal hebbe gebruikt , verftaande daar

(*) Bij EusEB. Hist, Ecdes. Y. 8.
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(ïoof echter de Griekfche, omdat zij, na de ver- I

pbatzing van den zetel des Rijks na Konflant'inop(y- ^^^j^

len , aan het Oosteifche of Griekfche Keizerrijk , en noofdf!.

al wat daar toe betrekking had, den naam van Rn" nnC.G.

meinsch gaven. Het handfchrift, het welk men te
-'"''^ ^"'^

Venetië van dit Eutingelie bewaart, is wel Latijn,

doch flechts een gedeelte van eene Latijnfchc over-

zetting, het welk dus hier niets bewijst (*). Van

den dood van markus, die, als martelaar, zal gc-

ftorven zijn, en van zijn lijk en overblijfzelen , naa

Venetië^ gelijk men zegt, overgebracht, waarom hij

voor den Befchermheilig dier ftad gehouden wordt,

fpreck ik niet, als zijnde al te fabelachtig.

Het derde Eii'dngelie is dat van lukas , een Eivinre-

naam laamgetrokken uit lukanus. Deze wordt s;ehou-
'^^ ^'^^

°
LUlvAS.

den, voor lukas, den Geneesmeester^ van wien

PAULUS fpreekt (kol. IV. 14.) (f) en vooreenen

geboren Heiden, of volgends anderen eenen Grieks-

fprekenden Jood, uit Antiöchi'è in Syrië, die door

PAULUS bekeerd is geworden 5 zeker is het, dat hij

PAU-

(*) Bijb. Verded. VIII. Deel Bladz. 154.

(f) Ik zie geene reden, om hier, niet venema, aan

te twijfelen. De ftijl van luk^vs, die de zuiverfte en

fierlijkfte is des Nieuwen Testaments, fchijnt hem, nis

een' man vau letteren te kenmerken. De overlevering

,

bij NiCEFORUS CALLisTUS Hist. Eccles. II. 43. maakt herri

tot een' fchiider, ook worden 'er nog fchilderijön van

hem, gelijk men zegt, vertoond. Vergel. prit. Introd.

lil N. T. p. vu 179. In de Reizen van de bruyn Bladz.

241. ziet mcu een afbeeldzel van deii Aarts -Engel .au-

V3
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I PAULUS, op zijne reizen, verzeld heeft, en met hem

^^V^ na Rome vertrokken is, gelijk wij hem zelfs nog in

Ho )fdfl. PAUL s tweede gevangenis bij dien Apostel vinden

naC.G.
(^2 TIM. IV. II.) Meer weten vi'ij niet van hem,

ia^^.^ dan dat fummigen hem voor dcnzcliyen houden , als

siLAS, insgelijks paulus reisgenoot, in de Hande-

lingen (kr apostelen gemeld , doch het welk niet

bewezen is. Over zijn ligchaara hebben, in de XV
eeuw, de fteden Padua en Venetië getwist, welke

twist door den Paus , pius den II, ten voordeele

der eerden , uitgefproken , en den Veneti'dnen het ftil-

zwijgen opgelegd is geworden.

Deze lieveling van paulus heeft twee belangrijke

Boeken in gefchrift gefield, en wel bijzonder ten

diende van eencn aanzienlijken man, tiieofilus ge-

noemd, van wien wij verders niets weten, 'en dus

ook niet zeggen kunnen, of hij een Jood dan een

Heiden geweest is, aan wien hij dezelve heeft op-

gedragen.

Velen houden het Eudugeïie van lukas, voor

het eerst gefchreven van alle de EudugeU'èn (*;,
doch de redenen, die zij aanvoeren, komen mij te

zwak voor; de gewigtigde is, dat lukas in zifne

opdragt (luk. I. 1-4.) van velen gewagende, die

reeds een verhaal der verrichtingen van jesus had-

den

CHAè'L , zoo nis liet in eene Kerk te Alexandrië in Eg'^p-

te gevonden wordt, het welk, door lukas, zal gefchil-

derd zijn; volgends hetzelve te oordeele-n, zou lukas

pen ellendig kladfchüder moeten geweest zijn.

(,) Onder nnderen veke^ia //. E.Tom. \i\. pag. 115,
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deii opgcftcld, te kennen fchijnt te geven, dat deze I

opflellen ccnc herziening en verbetering nodig had- ^S^^^

den, gelijk ook eusebius zijne woorden heeft op- Hoorofl;.

gevat (*) Ondertusfchen is het niet duidelijk , dat ""'C'*^'*

LUKAS,van die velen, met afkeuring, fprcekt. Mcn^_Z—J
kan ligtelijk denken, dat ve/en hun werk gemaakt

hebben, om de redenen en verrichtingen van jesus

in het geheugen te bcwaaren, en liet geen zij zelve

aanfchouwd, of van anderen gehoord hadden , in

gefchrift te Treilen. "Wij zeiden reeds , dat r-iAXr

THEUS en MARKUS, niet onwaarfchijnlijk , van zoo-

danige opftellen en verhalen van bijzonderheden ge-

bruik gemaakt kunnen hebben, echter elk, met die

bijvoegzelcn , welke hij, als ooggetuigen, of uit den

mond van petrus, aanfchouwd en ontvangen had,

waar uit de overeenkomst en het verfchil, tusfchen

deze beide Schrijveren, zoo kunnen worden ver-

Haan. Van tijd tot tijd, zullen wel deze verhalen,

door bijvoegzelen, verbasterd en vervalscht zijn ge-

worden, en misfchien den oorfprong gegeven heb-

ben, aan die mccnigvuldigc Euiingeliën, dev u^j}oste-

len , der Hebreen, der Egypienaren , enz. maar

daarom was niet alles aftekeuren ; alleenlijk , indien

het waar zij, dat theofilus, gelijk fommigen wil-

len, (t) te ^/^^^«^/vë in ^^'3^/^ zal gewoond heb-

ben
5

(*) Wit. Ecc/es. II, 24.

( t ) Dit , wordt getaigt , door bar uaulvl , in z'n

/irabisch en Syn'sck JFuorder.boek , wsllce een Sclidjver

vr.n de Xde eeuw zal zijn. michaülis ////. in h^: N. T.

en SCHUTTE Heil. Jaarb. T. Deel. Bladz. x^c,

V4



ó06 K E R K E L IJ K E

I ben, zou men mogen denken, dat daar reeds ver-
BoEK fcheiden onechte verhalen verfpreid werden , ^^ aar-
X II

HootdlL omtrent theofilus zekerheid verlangd zal hebben

,

naC.G. om het echte van het onechte te kunnen fchiften.
laar 100. ^^ 1 •• 1 j t- •• i--

:^
Hoe het zij , al waren de huangelien van matthe-

us en MARKUS reeds opgefteld en uitgegeven , volgt

daar uit nog niet , dat lukas ze gekend en gebruikt

zal hebben , het tegendeel fchijnt eer te blijken , om-

dat hij vele gevallen , ten aanzien van tijden en plaat-

zen, onzeker laat, die hij uit mattheus en mar-
kus had kunnen beflemraen. Daartegen kan hij af-

fchriften van bijzondere verhalen voor zich geliad

hebben, die deze Euiingelisten ook gebruik hebben,^

van daar, dat hij zoo dikwijls, tot de woorden toe,

met hun overeenkomt. Dat lukas de Euangeliën

van mattheus en markus nog niet gekend heb-

be, toen hij zijn Eutingclie Ichreef, zal te waar-

fchijnlijker ^i'orden , indien men gelooft , het geen de

onderfchriften van dit Euiingdie melden , dat lukas

zijnEuangelie gefchreven heeft , 15 jaren na Christus

opneming ten hemel, en dus omtrent het jaar 48

van onze gemeene jaartelling. Voords verlialen de

cude fchrijvers, gelijk ireneus (*), dat lukas,

PAULUS medgezel, het Euangelie te boek heeft ge-

field, hetwelk paulus verkondigd heeft, en ori-

GENES (t), dat dit Euangelie van paulus goed-

gekeurd, en voor de gelovigen uit de Heidenen ge-

fchreven is. Sommigen hunner meenen ook, dat

pau-

(*) Bij EUSEB. ƒ/. E. V. 8.

(t) Bij dciuelven //. E. YI. 25.
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PAULUS daar op ziet, wanneer hij van zijn Euan- I

gelie fpreekt (rom. H. i6. XVI. 25.) (*) Dit
^°^J

Euangelie behelst vele bijzonderheden , waar door , Mootdd.

voornaamlijk, de ffefchiedenis van tesus, vDor ons, "^^'•^'

, .

° J 9 ' Jaar 100.
vollediger gemaakt wordt , en verfcheiden omflandig- ,

heden, als ook de meest zuivere ftijl, komen zeer

wel overeen, met het geen de ouden beweeren, dat

het bijzonder ten gebruik voor de Heidenen gefchikt

is geweest.

LuKAS heeft zijn eerfte Boek , het Euangelie , De Han-

vermeerderd met een tweede, aan den zelfden the o- ^ '"f_'^"

FiLUS opgedragen , waarin hij de Gefchiedenis der postelen.

apostelen ^ bijzonder het geen petr.us en paulus,

met welke hij naderen omgang gehad , en welken

laatften hij, op zijne reizen, vcrzeld heeft, betrof,

heeft vervolgd , van jesus dood opllanding en he-

melvaart af, tot aan het einde der eerfte gevange-

nis van PAULUS te Rome toe, in het jaar 58. Niet

lang daar na, ten minften, naar het fchijnt, vóór

PAULUS dood, heeft lukas dit Boek uitgegeven,

alhoewel het bepaalde jaar ons onbekend is.

„ Markus en lukas hadden hunne Euangelicn Eu-inre-

„ reeds in het licht gegeven, wanneer ]oaNNES, de
'.^'^"

5, Apostel , die tot nog toe het Euangelie , bij mon-

„ de , had verkondigd , eindelijk, gelijk men verhaalt,

5, ter volgende oorzake, zich tot het fchrijven be-

5, gaf. Als de drie bovengemelde Euangeliën reeds

5, iederéén en ook hem in handen waren gekomen,

„ zegt men , dat hij ze goedgekeurd , en de waarheid

„ vaa

C*) EusEB. liist. Eccles. III. 4.

V5
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I „ van dezelve met zijn getuigenis bevestigd heeft

;

^^-j^ „ docli oordeelde, dat 'er alleen nog aan ontbrak

Hoofdft. 5? het verhaal van die dingen, welke, in 't eerst

naC.G.
^^ en i,i i^gj^ begin der prediking van Christus,

;

'

gedaan waren. " Dus fchrijft eusebius ( * ).

joüNNES heeft, volgends de onderfchriften , zijn

Euangelie uitgegeven
, 32 jaren na jesus Hemel-

vaart, en gevolglijk in het jaar 6^. Hij had daar

bij , bchalven het algemeen oogmerk , opdat men

zou geloven, dat jesus de chPvISTus , de messiüs

is, en gelovende het leven in zijnen naam zou heb-

ben C JoaNN. XX. 31. ) een drieërlei oogmerk ,

vooreerst : hij wilde eenige nodige invullingen maken

tot de verhalen der andere Euangelisten , welke,

men dikwijls ziet, dat hij als bij zijne lezers bekend

aanneemt, en dit doet hij, bijzonder, door het ver-

halen van eenige nadruklijke redenen, welke hij van

zijnen grooten Meester gehoord , en van verrichtin-

gen, die hij gezien had. Ten tweede, flelde hij

zich voor, de Paaschfeesten , geduurende jesus

openbaren dienst , te bepalen , als zekere tijdmerken ,

naar welke men de verhalen der Euiingelisten zou

kunnen plaatzen. Eindelijk, had hij, volgends ire-

i\^EUS en anderen (f), ten bijzonder oogmerk, om

de „dwalingen, die cerinthus, of kerintiius ,

5, gezaaid heeft , en al lang te voren de Nikola'iten ,'*

tegen te gaan , doch allerbijzonderst , naar het

fchijnt , ook zulke leerlingen van joünnes dcw

Doo-

(*) Hisi. Eccles. III. 24.

(t) Jchers. heer, III. XI. i.
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DiDoper, die hunnen Meester boven jesus, dien zij I

niet als den MESsias erkenden, bleven verliefien, te ^^^j

u-cderleggen. ( *

)

HoofdiL

Wij hebben van denzelfden toSnnes drie Brieven, naC.G.
. lr.r.r 100,

\vcll;e , onder de zoogenoemde Algemeene Brieven , \ .

gerangfchikt zijn. Omtrent den eerden van deze De drie

Brieven heeft de Oudheid niet getwijfeld , of dezelve
^.j^^^.q*^^,

is van joüxnes (f). Hij is, als 't ware, een ^es.

aanhangzel of nareden tot zijn Euangelie, en zal dus

na hetzelve gefchreven zijn, vvaarfchijnlijk omtrent

het jaar 6^ of 70, geduurende den Joodfchcn oor^

log, ten minden in eenen tijd, dien men als eene

laatfte uure kon aanmerken ( i joënn. U. 18. ) en

wanneer dwaalleeraaren zich reeds begonnen aftezon-

deren van de Cliristenen, zoodat men hen, als An-

tichristen^ (zulken, die zich tegen christus aan-

kantten,) kon aanmerken, tegen welke de Apostel,

in dezen en de andere Brieven, waarfchuwt, en op

de onderlinge liefde der Christenen en heiligheid des

levens aandringt.

De tweede en derde Brief, welke aan bijzondere

perfonen gericht zijn, werden, in de vierde eeuw

nog, door fommige Christenen in twijfel getrokken,

niet ten aanzien van derzelver oudheid, maar of zij

ook van joünnes den Apostel, en niet liever van

eenen anderen joünnes, dien de Oudheid, met den

naam van den Oudften , of Ouderling , onderfcheidt

,

en

(*) Iren. adv. ksr. III. XI. 4, Vergelijk bovea

Bhiciz. 94.

{1} EüSEB. Hiit. Ecch's. III. 24. 25.
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T en ons verhaalt, dat hij, te gelijk met den Apostel

'xn^
joaNNES, t^Efeze^ geleefd heeft, gcfchreven zijn (*).

Hoofdrt. De bcnriming van Oud/ie^ of Ouderling^ well;e de
naC.G. Schrijver zich, in het opfchrift, geeft, en die de
Jaarioo.

' ^
,

. Apostel , als de oudfte van alle Apostelen , en thans

reeds op zijne dagen, zich, met recht, geven kon, en

dewijl zij aan bijzondere perfonen gefchrcven waren

,

waardoor zij laater bekend werden, en misfchien aan

vele Christenen niet gewigtig genoeg voorkwamen,

deze kunnen de reden voor deze twijfeling geweest

zijn. Doch, de overeenkomst van llijl, en inhoud

der vermaningen, heeft, ten laatften, de twijfeling

opgelost , en de Christenen hebben ze in hunne ver-

zameling van Heilige Boeken opgenomen.

DeOpen- Onder den naam van joünnes, ontmoeten wij

baring
j-,q^ ^^^^ Bock, op de lijst van de Heilige Boeken

vanjoaN- ° 7 r j o

jSEs. der Christenen, bevattende de gezichten, en open-

baringen, welke hij, geduurende zijne ballingfchap

,

op het Eiland Pathmos ^ gezien en ontvangen heeft,

welk Boek dus, door hem, zeer laat, en niet voor

het jaar 96, kan gcfchreven zijn. Men weet, dat

over de echtheid van hetzelve zeer getwist is ,

het is hier onze zaak alleen, aan te wijzen, wat

'er de oudftc Christenfchrijvers van getuigen. De

meesten derzelven erkennen het , reeds vroeg

,

voor echt. ireneus , die flechts 50 jaarcn daar

na leefde , maakt reeds zijn werk , om dcszelfs

inhoud , naar zijne gedachten daar over , voor te

dragen , en duistere plaatzen van dit Boek te ver-

kla-

(*) Vergoelijk euseb. Hiit. Eccles. III. 25. en 3p.
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klaren. (*} Doch, 'er zijn 'er ook, die aan de I

eclitheid van het zelve getwijfeld, en het aan eenen ^'^^

anderen Schrijver, dan aan joünnes den Apostel , Hoofdll.

hebben willen toefchrijven. Men meent , dat papias ,
"^ C* G.

die nog de laatfte jaaren van den Apostel joünnes •'"

beleefd heeft, deze Openbaring niet gekend heeft,

en befluit zulks uit eusebius (f), lüt wiens woor-

den ik echter veeleer het tegendeel zou afleiden,

PAPIAS geloofde een duizendjarig Rijk van jesus

op deze aarde, „het welk ik geloof," zegt euse-

bius, „dat hij gehaald heeft, uit het kwalijk ver-

„ ftaan van de verklaringen of voorflcUen d^r Apos-

„ telen, niet doorziende, het geen van hun in ver-

„ toningen of gelijkenisfen , geheimzinnig gezegd is."

Waarom zouden wij onder óiQ.ZQ Apostolifche ver-

klaringen en geheimzinnige gezegden, ook niet de

Openbaring begrijpen kunnen , welke vol is van

zoodanige gelieüuen en beelden? kajus, een ouder-

ling of leeraar der Kerk van Rome^ in het begin der

derde eeuw, zal deze Openbaring niet aan joünnes,

maar aan den Ketter cerinthus , hebben toegefchre-,

ven. Zijne woorden zijn bij eusebius: (§) „ce-

55 RiNTHus heeft openbaringen onder den naam van

5, eenen grooten Apostel gefchreven , en daar in al-

5, lerhande vreemde gevaDen , die hem van eenen

5, Engel zullen getoond zijn, verdicht: waarbij hij

„ tevens een aardsch Rijk van christus voorgaf,

„ dat

(*) Advers. her. V. 26, 30.

(t) Hiit. Eccles. III. 39.

(§) Wit. Eicles. m. 28.
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I „ dnt na de Opftanding zou volgen , en wanr 'm

*^^f „ het vleesch op nieuw, te jFerufalem , de bcgecr-

Hoofdll. 59 lijkheden en de wellusten zal dienen. Gelijk hij

hn C. G.
^^ een vijand der Godlijke fchriften was , zoo gaf hij

jan 100
.

^^ ^^^^^ ^^ ^^ bedriegen, voor, dat 'er duizend jaa-

„ ren 'in feestelijke brasferijcn verlopen zouden.
"

Öndertusfchen , indien dit de mening van kajus

tvare, dat de Openbaring, die aan joënnes wordt

toegefchreven , door cePvInthus zou zijn opgefteld ,

zou zulks niet kunnen overëengebracht worden, met

flcn inhoud van dat Bode, het welk die vleêschge-

zindheid en alle 'wellulsten opzetlijk veroordeelt

;

doch, het is zoo zeker niet, dtit kajus deze Opeft^

haring bedoelt, men kaii uit zijne woorden niet

meer bcfluiten, dan dat cerinthus Openbaringen

heeft voorgewend , zonder dat die dezelfde behoeven

te zijn met de Openbaring , van welke wij hier fpre-

ken. Öndertusfchen zijn 'er fommigen onder de

Christenen geweest, welke, uicdruklijk, onze Opejt-

iaring Timi cerinthus hebben toegefchreven, vol-

gends het bericht van dionysius , Bisfchop van

^kxandrï'é ^ in het midden der derde eemv. '(*)

Misfchien, omdat zij gehoord hadden, dat cerin-

thus op verdichte Openbaringen dofte , en de

Openbaring niet genoeg kennende , vreesden , ^-it

een 'vlecschlijk en aardsch duizendjarig Rijk daar in

geleerd werd. Hoe dit zij, diónysius, die ons als

eeii befcheiden en omzichtig Schrijver, voorkomt, is

'er ver af, van dit aan te nemen, dat de Openba-

ring

(*) Bij EUSEB. Hist, Eccics. III. 28. VII. 25.
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ring van cerinthus oorfpronglijk zou zijn. „Ik," I

zegt hij, „zou dit Boek geenszins durven vcnver-
'^^jf

„ pen, dewijl vele broeders 'er veel mede op heb- Hoofdd.

„ ben." Hij erkent het voor een Werk van een' "aC.G,
Tnnr loo.

Heilig en van Gods Geest gedreven man. Alleen hij -

maakt bedenking, om het aan joaNNES den Apostel

toe te fchrijven, waar van hij de redenen met zoo

veel omzichtighcids voordraagt, dat men ligtelijk ont-

tlekt, dat hij, door deze zijne twijfeling, fchroomt

ongenoegen te geven, en alle haatlijkheid van zich

wil weeren, waar uit men befiüiten mag, dat de

Openbaring toen reeds , in het gemeen , erkend moet

geweest ;zijn. Dus gedraagt zich oök eusebiuS

zelve , twijfelende , of hij dit Boek voor echt of

onecht moet aannemen , en of hij het aan den Apos-

t-el joJïNNES, of aan iemand van dcnzelfden naam,

hebbe toe te fchrijven. Ondertusfchen ziet men,

uit dit alles, duidelijk, dat bij hen, die dit Boek\,

het welk zoo veel getuigenisfen der Oudheid voor

zich heeft, als éenig ander in het Nieuwe Testa-

ment, in twijfel getrokken hebben, de vrees voor

cle dwalingen van cerinthus, en de twist over

het duizendjarig Rijk \Tij wat invloed gehad hcbbel

Terwijl wij hun echter grooten dank verfchuldigd

zijn , dewijl wij , uit dit en andere voorbeelden , verze-

kerd zijn , dat de Christenen , in de eerfte eeuwen , niet los

èn bevooroordeeld zijn te werk gegaan , in het aannemen

en erkennen van heiUge Boeken , waar door zij ons te-

vens gronden van zekerheid aan de hand gegeven , en

te gelijk verhoed hebben , dat de wereld niet met eene

menigte van ondergéfchoven en verdichtte fchriften be-

drogen is geworden. Dc
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I De veertien Brieven van paulus, fommigen vftrt

*^jf welken, door dezen werkzamcn Apostel, gefchreven

Hoofdft, zijn, vóór zijne eerfle gevangenis, gelijk de beide

öaC.G.
Bj-ieveii ^an de gemeente te Thesfalonika, omtrent

Jaar I03.
, .

^
^

.
'

, . ,

. het jaar 50 en 51 , die aan de gemeenten m Galat t'e, in

De Brie- het laatstgenoemde jaar , de etrile en tweede aan de

PAULUS
ê^^^'^^^^te te Korimhe^ in het jaar 54, en in het

zelfde jaar zijn eerfte Brief aan timotheus, gelijk

in het volgende jaar S5-) tUe aan de Christenen te

Romei andere, geduurende deze gevangenis, als de

Brief aan de gemeente van Filippi ^ aan de Hebreen^

aan de Efeziërs^ en Kolosfers ^ als ook die aan fi-

leemon; na zijn ontflag uit de gevangenis, meent

men, dat hij den Brief aan titus zal gefchreven

hebben , in het jaar 6$^ gelijk den tweeden aan

TIMOTHEUS, in zijne tweede gevangenis, kort voor

zijnen marteldood, in het jaar 67. Alle deze veer-

tien Brieven, zeg ik, zijn, zonder eenig bedenken,

door de Christenen , terftond aangenomen en erkend

,

behalven alleen den Brief aan de Hehreïn ^ omtrent

welken fommigen , tot in de vierde eeuw toe , getwij-

feld hebben, wie de Schrijver van dcnzelven wa-

re, en in welke taal hij gefchreven is ("-'), clemens

van Alexandrië dacht, dat paulus denzelven in het

Hebreeuwsch gefchreven, maar dat lukas hem in

het Crieksch vertaald hebbe (f), origenes hield

hem voor het opftel van éénen van paulus leer-

lingen, die PAULUS voordel dus had in orde ge-

bracht

C*) EusEB. Hist. Eccles. VI. 20.

(t^ El^sec. Hist. Eccks. YI. 14.

1
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'amcht (*), „ Ondertusfchen
,
" zegt hij, „zijn die I

„ gemeenten te prijzen , welke hem voor eenen Brief ^^^^

„ van PAULUS houden, want daar voor hebben de HooWlL

„ ouden hem, niet zonder reden, erkend." Dat de "'TC.G.

naam van paulus niet aan het hoofd (lond^ dat
;[]_]

^*

hij, in het gemeen, aan de Hebreen , dat is, of de .

Joodfche Christenen in Palaefiina^ of Jooden^ in

de Oosterfche landen, gefchrevcn was, en de ftijl^

die fierlijker is, dan die van paulus overige Brie-

ven, fchijnen de aanleiding tot deze twijfelingen ge^

geven te hebben^

Onder de zeven zoogenoemde algemeene Zendbrie- Briefvan

ven zijn 'er flechts twee , welke terllond en algemeen J^'^'^^^"^"

van de Christenen erkend zijn , doch aan de vijf

overigen heeft men, eenigen tijd, getwijfeld, onder

deze laatften behoort de Brief van jakop,us, den

Broeder des Heeren, anders den Kleinen of Jonge^

ren bijgenaamd, wiens dood wij Bladz. 244 ver-

haald hebben, en die dezen Brief, kort te vooren,

in het jaar 61, of daaromtrent, gefchrcven zal heb-'

ben. Uit eusebius (f) weet men, dat deszelfs

echtheid wel van fommige Christenen in twijfel ge-

trokken, maar dat hij toch in de meeste gemeen-

ten, als een werk van den Apostel jakobus, gele*

zen is.

Op dezelfde Vvijze is het gelegen met dm Brief De Brief

Van den Apostel judas, broeder van gemelden ja-
^^"'^^

KOBUS, welke, bijzonder daarom, van fommigen

ia

(*) EusED. Hiit. Eccïés, VI. 25.

} t ) EuscB. Hist. Eccles. II. 23. IlI. sj;.
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r in twijfel getrolden fchijnt te wezen ,. omdat hef

BOEK ^^^ ej^ ander in denzelven voorkomt , het welk diiis-

Hoofdfl. ^^^' is, en aan den uitlegger moeilijkheid baart, ge-

na C. G. lijk de oorzaak van twijfeling omtrent . den Brief van
J.inrioo

. j^;.Q3,j3 daar in fchijnt gezocht te moeten worden j

omdat men zwarigheid vond , op welke wijze heni

met de gezegden van paulus in zijne Brieven over-

een te brengen.

Brieven Omtrent den eerften Brief van petrus, dien hij^

van PE-
gelij!^: rncn meent, omtrent het jaar 6 f; , gefchreven

heeft, omdat men 'er roefpelingen in meent te ont-

dekken op de vervolging onder nero, in het jaar

64, heeft de oude Christenheid geene zwarigjieid

gemaakt , maar wel omtrent den tweeden , die , in her

jaar 68, kort voor petrus dood , C2 petr. J. 14.)

zal gefchreven zijn. Men vond den Brief wel nut-^

tig , zoodat men hem , met andere Heilige fchriften
,'

hs en gebruikte, maar fommigen, bijzonder onder

de Oosterfche Christenen, twijfelden, of hij wel van

PETRUS, en niet misfchien van eenen anderen simon,

ware (*)•) evenwel erkent origenes bij eusebi-

us (t) , dat PETRUS denzelven heel wel heeft kun-

nen fchrijven ,
gelijk dit ook door andere redenen

genoegzaam buiten twijfel gefield wordt.

De Ca- Deze Boeken maken fimen den Kanon of lijst

rondes
^^^j. j^gjijge Boeken der Christenen , of des Nieuwen

Testaments , uit. Waaromtrent wij' dienselfden (lil-

len maar God lijken gang der Voorzienigheid moetert

op-

(*) EusEB. Hist.Edcles. III. 3, 25,

(t) H!:t. -Eccks. VI. 2.<.
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opmerken , dien wij , van cerflen af, bij dezen Gods- 1

dienst , en deszelfs invoering in de wereld , opgemerkt ^^^^

hebben. Deze fchriften zijn allen , bij voorkomende Hoofdrf.

gelegenheden , opgcfleld , en derzelver Schrijvers heb- "^ ^- ^»

ben dezelve gefchreven , zonder ^ als 't ware , te ge- .

'

voelen, dat zij, door Godlijke aandrift, voor het

gantfche Christendom van alle eeuwen fchrcven; de-

ze fchriften werden vervaardigd, en aangenomen -van

tijd tot tijd , niet zonder onderzocht , en ten opzichte

van hunne echtheid beoordeeld te zijn. Zij daalderi

niet onmidlijk vari den hem.el, of weerden, door on-

Wcderfcaanbare wonderen, opgedrongen; zelfs v^crd

deze Kanon ^ of Lijst der Heilige Boeken, niet op

ééns , door het gezag van eenen Apostel zelven

,

Vastgefteld ;
gelijk, over het geheel, bij den gods-

dienst der Christenen, geen gezag, zonder redelijke

overtuiging, plaats moet hebben. Ook ontdekt men

,

"Dver het geheel, bij de eerfte Christenen, vele vrij-

heid van onderzoek, omtrent de Heilige Boeken,

en bij allen eerbied, dien zij aan dezelve, als Boe-

ken van Godlijken ooifprong , bewezen , Waren zij

echter vrij van alle Bijgeloof, gelijk zij zich ook

nergens duidelijk hebben verklaard, wat zij door de

Godlijke Ingeving dezer Boeken verRaan hebben,*

Op deze wijze, heeft de Voorzienigheid voor dé

Christenen van alle eeuwen gezorgd. Eik kan ,•

langs den weg van eigen onderzoek, zonder zicü

op gezag van anderen te verlaten , zich van dé echt-

heid en Godlijkheid dezer Boeken overtuigen., en a!- .

Ie eeuwen hebbén daar in , welke afwijkingen en vér-

batsteringéii ook plaats hebben, de v/aaré leere éri

X a ge-
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T gedeJdlieid van het Christendom , het welk dus , bij

BOF.K zoodanige afwijkingen en verbasteringen , volgends

Hoofdft. dezelve in zijne oorfprongüjke eenvouwigheid her-

nr.C. G. fteld kan worden.

J[^^l^' De leere, welke de Apostelen, in deze fchriften,

Lceve en mondeling , verkondigden , was , in de hoofd-

^^'^ ^' zaak , volkomen dezelfde , die tesus verkondigd had.
postelen. , , , , , . , ,

Men kon ook van hun geene nieuwe leere verwach-

ten. Alleen konden zij fommige gedeelten van de-

zelve duidelijker verklaren, en in het licht Hellen,

en die, met nieuwe bewijsgronden, aandringen, na-

dat jesus , door zijne Opflanding, Hemelvaart, en

het uitftoiten van den Heiligen Geest, in allen op-

zichte, gerechtvaardigd was. Door de voorkomende

omftandigheden , kregen de Apostelen aanleiding , ora

.verfcheidcn lecrfiiukken , die jesus niet uitdruklijk,

maar alleen ingewikkeld en zijdelings, had voorge-

dragen, te ontwikkelen en toe te pasfcn. Dus vin<-

den- wij, in den Brief van paulus aan de Kerk va:i

Jiome, een uitgebreid onderwijs, omtrent den zede-

lijken geheel verdorven toeftand van het mensch-

dom, deszelfs oorfprong, en algemeenheid, zoodat

beide Jooden en Heidenen voor God fchuldig zijn;

een ondei-wijs verders , omtrent de rechtvaardiging

en vrijfpreking van dit fchuldig menschdom, alleen

lüt en door het geloof in jesus ; benevens een voor-

flcl van den aart en wijze der heiliging of vernieu-

wing tot deugd , en de verpligting daar toe e.nz.

Dus behandelt paulus, in dien zelfden Biief, maar

ook in dien aan de Galaten , het leerftuk van de af-

icha.^ng der Joodfche Kerkplegtighedai , en van di^

vrij-
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vrijheid, welke de waare en redelijke Godsdienst in I

zich bevat; terwijl echter, ann den anderen kant, de ^'^.^

Apostel JAKOBUS, in zijnen Brief, zorgt, tegen het Hoof'dfl.

raisbruik dezer leere, en de verbecldino;, als of het "^C.G.
TartF ICO.

genoeg ware te geloven , zonder dat men zich der i

deugd bevlijtigde. Dus heldert paulus de leere en

het gebruik van het Heilig Avondmaal op , in zijnen

eerften Briefaan de gemeente te Korimhe, en geeft ver-

fcheiden andere voorfchriften, op de vragen , waarmede

hij geraadpleegd werd, of omtrent onderwerpen , die

door misvattingen verkeerd werden begrepen. ISIaar de

hoofdleere omtrent God , zijne eigenfchappen en wer-

ken, omtrent jesus, den Zoon van God, wien zij,

in zijne volkomene heerlijkheid, predikten, omtrent

den Heiligen Geest van God, en zijne werkingen en

gaven, omtrent onze betrekking tot God, en de wij-

ze van onze verlosfing en herilelling in Gods gunst,

het vertrouwen op God, en zijne allesbeiluurenda

Voorzicniglieid , en eindelijk , omtrent den toekomen-

den (laat, de opdanding, het algemeen oordeel, en

de vergelding na dit leven, is volmaakt dezelfde,

die JESUS geleerd en voorgedragen had.

Door deze leere en fchriften, hebben dezQ twaalf Uitbrei-

in zich zth-en ongeleerde Jooden , de voetftappen
jJeJJ^ï.J".

van hunnen Leermeester drukkende , uitgewerkt . en tetidom

daargedeld , het geen de geleerdfte en kundic-te
'^^'^^'^^'-

*- ze IwCrc»
Wijsgecren en Schrijvers van die zelfde tijden, hoe-

danige, bij voorbeeld, geweest zijn, onder nero,

de Wijsgeer seneca en anderen, nïet hebben kun-

nen verrichten. Deze veraiaakten, en behaagden

-

doch verbeterden nhmand. INJaar de eenvoLiwi^e

X 3 leer
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I leer en de kunfl:eloze fchriften der Apostelen bracht

^^^f ten eene merkwaardige omwending onder de men-

jloofdft, ichen te wege. Eene menigte Jooden en Heidenen

na C. G. namen hunne leere aan , en begonnen een voorbeel-

^
* dig deugdzaam leven te leiden. De Christenen wa-

ren goede onderdanen, goede burgers, goede huis-

vaders en huismoeders , goede heeren , en goede

dienstknechten. Hoe veel fchimp , vervolging , en lij-

den zij ook moesten doorftaan, hoe hard ookjoodfche

of Heidcnfche Overheden zich tegen hen gedroegen

,

echter weigerden zij geene gehoorzaamheid , zij be-

toonden zich niet oprocrig, maar gedroegen zich Itil

en lijdzaam. Onder hen v/aren menfchen van allerhande

gedacht, en volken, godsdienst en zeden. Deze al-

len namen eencn Godsdienst aan , die , ontbloot van

allen uiterlijken praal of vertoning^ niets had , het

geen de zinnen of driften ftreelde , maar integendeel tot

zelfsverloochening , nederigheid , drak en lijden , riep.

Men kan het , daarom , den vriend van den Christen

fxodsdienst niet kwalijk duiden , dat hij , in deze

grondvesting en uitbreiding van het Christendom ,

welke hij alleen aan de goddelijke overtuigende kracht

der waarheid , onderfteund door w^onderwcrken , kan

toefchrijven , den vinger van God opmerkt, ter^vijl

men, in de jaarboeken der wereld, niets dergelijks

in üaat is aan te wijzen. En , in de daad , de waar-

heid van het Christendom was, in alle de cenvou-

wigheid ym de leere en prediking derApostelen, zoo.

blijkbaar , dat deszelfs voortgang nog veel algemeener

had mogen verwacht worden , indien niet onachtzaam-

heid pn afkeerigheid der menfchen van waare Gods-

vrucht
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vrucht en deugd , en de dicpnigewortclde vooröordee- I

Jen van Jooden en Heidenen , denzelven geftremd en ^!^'
J^

verliinderd hadden. Hcofdfl:.

Men heeft ook vergeefs naar andere redenen van de- "- C. G.

ze uitbreiding des Christendoms gezocht. Men heeft,
^^''

bij voorbeeld, gezegd, dat vele arme en geringe lie-

den dezen godsdienst hebben aangenomen, aangelokt

zijnde door de algemeene liefdekas. Maar, dit is een

openlijk verdraajen van de gefchiedenis. Het is 'er

zoo ver af, dat deze liefdekas , daar men op doelt , en

die in de gemeente te yerufakm was opgericht, 200

rijk, en daar door aanlokkend zou geweest zijn, dat wij

veeleer , uit de Brieven der Apostelen , weten , dat de

gemeente te 'JtrufaJem den onderdand van andere ge-

meenten behoefde , in (lede van, door aanzienlijke bedee-

lingen, zich onder de armen aanhang te kunnen maken.

Daarenboven , de Apostelen bcgunftigen geenen luien le-

diggang in hunne leere en voorfchriften , daar deze een

hoofdregel bij hen is : „ Die nijt wil arbeiden, ete ook

5, niet!" (*) Men heeft , verders , gezegd, dat het fior-

dig levensgedrag en de in het oog lopende bedriegerijen

der Heidenfche Priesters de menfchen hebben aange-

zet, om den nieuwen godsdienst, in menigte, aan te

nemen. Ik wil niet ontkennen, dat de wereld, ten de^

zen tijde , die dwaasheid van het Bijgeloof begon te

zien, en dus, als 't ware , voorbereid is geworden, cm
de Christelijke leere aan te nemen ; maar dit kan echter

de waare en nog veel min re eenige reden van den fpoedi^

gen voortgang van deze leere niet geweest zijn ^ indien

niet

('*) z Thsss. IIÏ. 10.
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I niet dezelve de overtuiging met zicli gebracht, en

^^.'^f
door de waarheid zich aan de gemoederen der men-

IloüiUil. fchen had aangeprezen, zou toch het ontdekken van

traC.G. Priesterbedrog en Bijgeloof niet ligtelijk voor iemand
^^^

' ccne beweegreden geweest zijn , om zich aan andere

bedriegers of aan nieuw bijgeloof te onderwerpen.

Men kan ook niet voorwenden , dat zekere dweep-

zucht , waar toe de menfchen zoo geneigd zijn , hen

heeft ingenomen , en aangefpoord , om Christenen te

worden , alzoo de leere van jesus en zijn Apostelen

,

uit haren aart , als behelzende eenen redelijken gods-

dienst 5 gefchikt is , om alle dweepzucht en geestdrijve-

rij tegen tg gaan , hoewel wij erkennen moeten , dat

,

reeds vroeg, vele Christenen tot dwecperij geneigd

zijn geweest en overgeheld hebben ; doch niet vol-

gends de grondbcginfclen van het Christendom.

Onëclite Behalven de echte fchriften der Apostelen , heeft

fchnfcen men aan hun, reeds vroeg, verfcheiden andere toege-
aan de A- ^

'

, i

postelen fchreven , welke echter openlijk blijken onecht te zijn.

toege- De ecrftc aanleiding daar toe fchijnt gegeven te zijn , door-
tcDi^v n.

^.^^ ^^^^ velerhande berichten, die mondeling in om-

kop waren , verzamelde , en voor die verzamelingen , om
ze gezag bij te zetten, den naam der Apostelen, of van

den dénen ofanderen der Apostelen, plaatste, gelijk wij

reeds gezien hebben , dat genoegzaam aan elk der Apos-

telen een Euangelie is toegefchreven. Alle deze onech-

te fchriften , zoo verre zij geheel of ten deele overig zijn

,

heeft FABiiicius biiëen^^erzameld , in zijnen Codex

Pfeudepigraphiis N. T. Deze fchriften kenmerken zich

duidelijk genoeg, als onecht, wanneer men ze flechts

inziet, en \-oornaamlijk 5 wanneer men ze met de

cch'
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tchte Apostolifche fchriften vergelijkt. Zij zijn echter l

niet allen van dezelfde 2fefl:cldheid.SomiTiia;en,hoe zeer ^2^f

onecht, en van laater tijd, verdienen aanmerking: Hoofdd.

bijvoorbeeld: twee Euangeli'én, de Ge/oo/sbelijdenis naC.G.

tier jipostelen^ de Apostolifche Kerken- ordeningen ^]_^
*

{conftitutiones) ^ en hunne kerkregelen ^ (canones.')

De twee Euiingeliën , die ik bedoel , zijn , het Het Eu-

Eu'dngelie naar de Hebreen^ en het Eu'dngeüe naar
^^^\\^^

de Egyptenaaren. Van deze zijn enkel eenige brok- breën.

ftukken overig , die door grabe ( * ) verzameld

zijn. Het eerde wordt ook genoemd het Eiuingelie

der XII Apostelen , ook der Nazareen en Ebi'óniten ,

hoewel anderen willen , dat 'er tusfchen dezen nog

onderfcheid hebbe plaats gehad. Hoe het zij , het was

een Euiingelie , in het toenmalig Hebreeuwsch , of

Syrisch , gefchreven , waar van de Hebreeuwsch fpre-

kende Christenen , veel .gebruik maakten , als ook

de Nazareen en Ebiöniten , van welke wij, vervol-,

gends , fpreken zullen. Doch , bij de overige kerken

heeft het geen gezag verkregen. Men fchreef het

fomtijds aan jniattheus toe, waar uit de gedachten

haren oorfprong had , dat iniattiieus in het Hc-

breeuwch gefchreven heeft , doch misfchien is het

niet anders geweest, dan eene Hebreeuwiche of Sy-

rifche veitaling van het EuüngcUe van mattheus,

met eenige bijvoegzelcn , gelijk wij boven gezien hebben.

Nog maken de ouden gewag van een Euiingelie, Het E 'j-

yoJgends de Egyptenaren , waaruit zij ons , insgelijks , ^"'7_^.'"^

,

eenige weinige pinatzen hebben aangehaald, welke ons deÈ-i;p<

blij- teiiaren.

(*} In Spicikgio Patrnm.

X 5
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f blijken opleveren , dar het , in de daad , gelijk men dift

BOER ook bericht , onder de Egyptifche Christenen in gebruik

Hoofdft. 2^^ geweest zijn , in welk gewest de overhclling tot Dwee-

naC.Lr. perij of Myflikerij doorgaands aanmerkelijk was, gelijk

\ men daar ook de Esfeenen en Therapeuten vond

;

trouwens de meeste brokdiikken uit dit Eufingclie ove^

lig, rieken naar zoodanige Dweeperij; bij voorbeeld:

5, Als iemand den Heere vraagde , wanneer het Ko-.

3, ningrijk van God zou komen ? zeide hij : Wan-

„ neer eens ds twee één, het uiterlijke zoo als het

3, innerlijke, en alle ondcrfcheid tusfchen de iwee

„ geflachten zal weggenomen zijn." Welke Dly/fie"

ke bewoordingen, te kennen gevende, dat dan het

Godsrijk zal plaats hebben, wanneer vrede en een-

dracht, oprechtheid zonder geveinsdheid, en geene

vleeschÜjke begeerte, heerfchen zal , niet fh'ookcn

met de verhevene eenvouwigheid , die jesus, in

zijne redenen, ten toon fpreidt. Ook ftond in dat

Euiingelie het volgende: „ saloime vraagde: hoe

„ lang wel menfclien zouden moeten fterven? De

„ Heere zeide: Zoo lang 'er menfchen in de we-

5, reld geboren zullen worden. Gemerkt nu salome

5, het zich zelve tot ecne verdiende rekende, dat

j, zij nooit kinderen ter wereld gebracht had, ant-.

„ woordde haar de Heere: daar is een fpreekwoord:

5, eet , welke kruiden gij verkiest , maar laat de

5, bittere liggen." Nog wordt, in dat Euangclie,

eene verbloemde fpreckwijze van jesus bijgebracht:

Ik ben gekomen^ om de werken der vrouwe te ver-t

floren ; welke hij zelve zoo zou verklaard hebben

:

5, dat hij door haar, welker werken hij verftooren

„ ZQUi,
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., zou , verflond de zinlijke begeerte.'''' Deze en I.

ilergelijke plaatzen zijn ons duidelijke bewijzen, van ^^^
de inrichting van dit Euiingelie , naar de dweepzie- Hoofdfl,

kc gezindheden der EffVPtenaren. naC.G,

-7 j 1 • j 1 r , j ,.
Jaar 100,

Zedert de vierde eeuw heett men , volgends be-
;; ^

richt van rufinus, het opftel, het welk onder den Gcloofs-

naam van Geloofsbelijdenis , of Geloofsleuze der
jg^J^pos*

Apostelen ( Sijmbolum Jpostolorum ) bekend en bi) telen,

alle Christengezindheden nog heden in achting is,

aan de Apostelen zelve toegefchreven , met deze hij-»

gevoegde bijzonderheid, dat de XII Apostelen, toen

zij van eikanderen fcheidden , tot hetzelve , elk een

artikel, hebben bijgebracht, waar uit deze geloofs-^

belijdenis , in XII artikelen verdeeld, zal ontfl-aau

zijn. Deze bijzonderheid is , bij de Westerfche

Kerk , vervolgends een geloofsartikel geworden , zoo-

dat, wanneer laur. valla , in de XVde eeuw,

dezelve in twijfel trok , hij deswcgens, door de

geestelijkheid, met gevaar van zijn leven, genood-

zaakt werd, herroeping te doen. Doch toen, eene

eeuw laater , de vrijheid van denken , door de Kcrk-

hen''orming, herfteld werd, heeft erasmus de on-

gegrondheid van dit bericht aangetoond , welke , ver-»

volgends, zoo duidelijk bewezen is, dat zelfs du

PIN , een Roomschgezind Schrijver, dit verhaal voor

ccn verdichtzel verklaard heeft, (*) De ongegrond-

heid

(*) Men leze g. j. vossius de tribus S'^mb. disf. I.

j. PSARSCN, Expos. Sy:i7b. Apost. v. king Hist. Syi^:b',

Aprut. >t. WITS. Exercit. Sacr. in Syrnb, Apost. welke

dit geheel onderworp volkomen liebben argehandcld.
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I heid van dit bericht blijlct , trouwens , genoeg uit de

^yff
^^^^ zelve, ook heeft noch lukas, in de Hande-

Hoofdft. ^if^g^» der Apostelen , noch eenig Schrijver , voor

RaC.G. de vierde eeuw, zelfs niet de naauwkeurige eusebius,
jaar loo

. ,^^ ^^^ ^^^ txké. woord melding van gemaakt;

men heeft veeleer duidelijke melding, dat de bijzon-

dere gemeenten hare bijzondere geloofsbelijdcnisfen

hadden; deze, waar van wij hier fpreken, was van

de oude gemeente te Rome^ waar van de belijdenis

der gemeente te Aquileja^ en die der Qosterfche

Kerk, ten opzichte van de vorm, onderfcheiden wa-

ren. Het is bovendien, duidelijk, dat de benaming

Sijmbolum Apostolorum aanleiding tot het bovenge-

meld verhaal gegeven heeft. Men heeft het Griek-

fche woord Sijmbolum , eene leuze , fein , ver-

ward, met Sijmbolee of Sijmboh ^ eene bijdrage^

en van daar het verhaal , dat de Apostelen , elk

één artikel, tot deze geloofsbelijdenis hebben bijge-

dragen. Gelijk men de benaming der Apostelen^

die 'er aan gegeven was , om aan te duiden , dat

de leere der Apostelen daar in was voorgedragen

,

op de Apostelen als opfiellers heeft toegepast. En

fchoon wij wel erkennen, dat king, in zijne Ge-

fchiedenis dezer Geloofsbelijdenis, niet alle bijzon-

derheden genoegzaam bewezen heeft , nogthans is

het klaarblijklijk genoeg , dat de bewoordingen , door

jESUs, bij de inüelling van den Doop, gebruikt, //;

den naam dei Vaders^ des Zoons ^ en des Heiligen

Geestes ^di^xi eerften grondflag tot deze geloofsbelijdenis

gelegd hebben, waar in de Christenen beleden, wat zij

van eiken dezer Godlijkc perfonen geloofden; naar

ma-
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mate van opkomende dwalingen, waar voor men I

de Christenen wilde waarfchuwen, en naar de bij- ^J?ff

zondere behoeften der gemeenten, in dit opzicht, werd Hoofdfh

dtze behjdenis verders onderfcheidenlijk uitgebreid , en "^ C. G.

veifchilde daarom , ten aanzien der bewoordingen ^
'

en bijvoegzelen, bij onderfcheiden gemeenten.

Men h^eft ook aan de Apostelen toegefchreven Aposto-

cen werk , onder den naam van /IpostoHfche Fast- ^^^^^^

flellingen , of Kerkenverordeningén (Conflitutionef) ; üno-en of

in 8 Boeken begrepen, in welke de Apostelen te Kerken-

famen of afzonderlijk fprekende worden ingevoerd,
dingen.

Zij behelzen voorfchriften omtrent de regering en

het beftuur der Kerk, de inrichting van den Gods-

dienst, de gebruiken en zeden der Christenen. Zij

zouden, gelijk men lang geloofd heeft, door kle-

MENS van Rome ^ uit den mond der Apostelen,

wier leerling hij was, opgetekend, en in deze orde

gebracht zijn. Doch, men behoeft flechts derzelver

inhoud in te zien , om overtuigd te wezen , dat dit

Averk van later tijd is. Het gezag en aanzien der

Bisfchoppen wordt boven alles verheven, en eea

eerbied aan den Bisfchop gevorderd, als aan eenea

aardfchen God , ver boven den rang van Konin-

gen en Vorsten. De orden en rangen der Geestelij-

ken worden naauwkeurig bepaald , en de Ouderlingen

met de Apostelen gelijk gefteld. Daar wordt ge-

fproken van de inrichting der Tempels- of Kerkge-

bouwen 5 en 'er komt een volledige Liturgie of

Kerkendienst in voor, welke zelfs alle foorten van

gebeden in zich bevat, die bij alle de bijzondere

pleftigheden en verrichtingen gebruikt moeten wor-

den,
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I den. De zedenleere dezer verordeningen is allef-

BoErc
flxengst. Alle opfchik wordt den Christenen vcrbo-

Hoüfilfl:. den, als ook alle zorg voor lighaamsfchoonheid

^

na C. G. ja zelfs het lezen van Heidenfche Boeken. Integen-
'

^ deel wordt hun geboden, daaglijks tweemaal te Kerk

te komen, om te bidden en te zingen, vele vier-

dagen en vasten waar te nemen, en den Sabbath,

zoo wel als den Zondag, te onderhouden. Daarën=

boven komen 'er Kerkelijke bedieningen in voor, die

eerst, in de derde eeuw, in de Kerk bekend zijn

geworden. Is het te geloven, dat de Apostelen

zich met zulke kleinigheden zouden hebben ingela-

ten, als de oude jakobus hier doet, die belast,;

dat , bij de uitdeeling van het Avondmaal , twee

Diakonen met groote v/aajers tegenwoordig zullen

gijn, om de vliegen af te weeren. De oude jako-

bus is dus hier nog tegenwoordig, die nogthans

Sil vroeg door herodes agrippa onthoofd is ge-

-worden. Meer behoeven wij niet aan te halen , om
de onechtheid van deze, aan de Apostelen tocge-

fchreven, Kerkenördeningen aan te toonen , gelijk

ook EUSEBius (*) deze onechtheid erkend heeft;

•waar mede ook epifanius (f) overëenrtemt , fchoon

deze Ze vooreen nuttig werk houdt. Zij fchijnen,

tan tijd tot tijd, verzameld te zijn, en waarfchijn-

lijk in de derde eeuw, in dezt vorm, met bijvoeg-

zelen vermeerderd , gebracht te zijn , door den eenen

of anderen Bisfchop , die ajn de Kerkelijke gebrui-

ken

(*) i-Iist. Eccles. III. 25,

(t) Hoires. LXX* n. lo.-



GESCHIEDEN IS, 329

fcèn van die tijden, en tevens aan (Jen Bisfchoppe* i

jijken (land , door den naam der Apostelen
,

gezag ^^^^

heeft willen bijzetten. Dit zoo zijnde, iiunnen zij Hoofdfli

ons dientüg zijn, om het geloof der Christenen, n^C.G.

den toeftand hunner Leeraaren en Kerkendienaren , de {^^ ^*

gedaante van hunnen openbaren Kerkendicnst , en

Kcrkentucht in de derde eeuw te kennen , als ook

hoe men al vroeg 'er op uit geweest is , om,

door allerhande middelen, de magt der Bisfchoppen

te vergrooten en te verheffen. (*)

Eindelijk , heeft men aan de Apostelen toegefchre- Aposroli-

ven zekere Cenones of Kerkelijke repels en voor-
'-^^^^'

^ ,..,., 1

'

nones of
fchriften^ die insgelijks door klemêns van Roms xig^Xi,

uit den mond der Apostelen zullen opgetekend zijn

;

zij zijn 85 in getal, zoo als zij door de Oosterfche

Kerk aangenomen zijn , doch de Westerfche en

Hoomfche Kerk heeft alleen de 50 eerflen voor echt

erkend. Het zijn verordeningen en voorfchriften om-

trent de pligten der Christenen , en bijzonder der

Leeraaren, welke, m2t de Kerkelijke ftraffen van af*

zetting , of uitfluiting uit de Gemeente , worden aan-

gedrongen. Dat zij niet echt zijn , bewijst wederom

derzelver inhoud zelve , waarin melding gemaakt

wordt van zoodanige Kerkelijke Bedieningen , die eerst

in de derde eeuw zijn aangefteld, ook wordt den

Bisfchoppen bevolen, tweemalen in het jaar. Kerk-

vergaderingen te houden, en de vrijheid der Chris^

tenleeraaren , om te trouwen, wordt min of meer

be-

(*_) Men leze j. dallaeuj de Pfeiidepigraphh ^poi-

tolicii f en sidderen.
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1 beperkt. Zij drijven , even gelijk de voorgemelde

'vfr^
/^5//Z^////;^^« der /Apostelen , de waardigheid en het

Hoofdft. g^zag de Bisfchoppen op het hoogst, fchoon nog-*

naC. G. thans de eene en andere de Bisfchoppen onder mal*

:*'
''^°°

- kanderen gelijk maken , en geene hoogheid van den

eenen Bisfchop boven den anderen kennen. Dev/ijl

in dezelve de voorgemelde Vastftellingen der Apos-

telen aangehaald en aangeprezen worden , en zij ^

even gelijk die, kleiniens van Rome^ als verzame-

laar melden, fchijnen deze beide ftukken, genoeg*

zaam ten zelfden tijde, en misfchien van denzelfden

man, oorfpronglijk te zijn, te meer, dewijl hetzelf*

de oogmerk, de verheffing van het gezag der gecs*

telijkheid, daar in doordraait.

Schrifcen Klemens de Romein^ dus genoemd, omdat hij

vanKLE- Bisfchop van Rome is geweest, na linus en cle*
MENS den

, ,

Fomein, T^^^ 01 ANENCLETUS , gelijk wij bovcn (*) ge*

zijn Brief 2ien hebben, dezelfde, gelijk men meent, die door

korin- PAULUS filipp. IV. 4. gemeld wordt, zal, behal-

theren. ven de bovengewaagde twee Schriften , nog meer

andere gefchreven hebben, doch van alles, wat on-

der zijnen mam gelezen wordt, wordt enkel zijn

Brief aan de Christenen te Korinthe voor echt ge*-

houden. In het laatst der eerfie eeuw, was, in de

gemeente aldaar, een hevige twist ontdaan, dewijl

vcrfcheiden onrustige geesten zich tegen de oudlien

of kcriiaren aldaar verzetten, waar over de Chris*-

tenen van Korinthe de gemeente van Rome fchrif-

telijk geraadpleegd hebbende, fchrccf clemens hun

de-

(*) Bkdz. 275.
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de^crt Brief, in naam der Roomfche Kerk, als een ï

antwoord i, hen tot nederigheid , eendragt en ver- ^^^
draagzaamheid , vermanende. Daar zijn vele redenen , HoofdO,

om dezen Brief van clemens voor echt te erken- "^C.G.
T?nr 100»

nen. dionysius , Bisfchop van Korinthe , in de
-

Ilde eeuw ^ maakt , in eenen Brief aan soter , Bisfchop

van Rome^ en aan de gemeente aldaar , niet al-

leen van denzelven gewag; maar Verzekert, dat hij^

bij de Kennthiërs ^ openlijk, en met vrucht, werd-

gelezen* ( * ) Ook fpreken 'er de ouden in 't gemeen

met lof van ( f ). Trouwens j de inhoud voegt ook j

hoofdzaaklijk , voor eenen Apostolifchen man, ge-

lijk CLEMENS was. Zijn fhjl is eenvouwig en ftich-

telijk; hij dringt zijne vermaningen aan met woor-

den en plaatzen uit de Heilige Sehrift; ook uit

vcrfcheiden Brieven en Boeken van het Nieuwe Tes*»

tamcnt; zijne leere Hemt 5 over het geheel , met

die der Apostelen overeen* Het is waar, dat pho-

Tius ( § ) oordeelt , dat clemens niet verheven

genoeg van jesus gefproken hebbCj evenwel fpreckt

hij (cAP» 2.) van het lijden van God ^ en noemt

JESUS den fcepter en glans der Godlijke majefleit^

(cAP. 16. iG.^ hem, wegens zijne werken, zoo hoog

verheffende, als de Apostelen, in hunne fchriften,
^

gedaan hebben. iNlet dit alles, geloven de geleerden , ert

niet zonder reden, dat deze Brief zeer vele veran-

deringen en hilasfchingen heeft ontvangen , men

meent

() EüSEB. Hiit. Eccles. IV. 23.

(t) EU3K3. Hist. Eccles. III. 16. 33,

(§} BibliQth, Cod. 261.

Y
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I meent te ontdekken , dat verfclicidcn plaatzen uit de

BOEK fchriften van clemens van Alexaiidrië in dezen

Hoofdft. Brief van clemens den Romein zijn overgebracht.

naC.G. Men houdt ook voor eene inlasfching, wanneer hij

\
' (cAP. 25,26.) de fabel van den vogel Fenix ge-

bruikt , om de mogelijkheid van de opftanding

der dooden op te helderen; ook als hij (cap. 6.)

het Heidensch verdid'.tzel van de dochters van da-

S^AUS, en van dirce, aanhaalt, als een voorbeeld

van ftandvastigheid des geloofs. Ook is 'er nog eene

plaats (cap. 40.) waar in de Christenen vermaand

worden , om op gezette tijden aalmoesfcn voor de ar-

men te geven , en in welke van eencn Hoogenpriester ,

Prhsters, en Leviten onder de Christenen, gefpro-

ken , en de overige Christenen , onder den naam van

Leeken , ( of Christenen uit het volk ) van de G^êt-

telijken onderfcheiden worden , welke plaats zoo ftrij-

dig is met den geest der ApostoHfche tijden , dat men

niet kan nalaten, ze voor vervalscht en ingefchoven

te verklaren, te meer, dewijl clemens (cap. 42.

44,) nog van geene Bisfchoppen^ in den engeren

zin van dit woord , weet , maai- deze benaming met

die van Oiidflen verwisfelt.

Tweede Nog hebben wij Brokftukken van eenen tweeden
Brief vnn

^^.j^^ ^^^ dezen clemens aan de Korimhsren ,CLEMENS '

aan de welke echter eer eene leerreden of predil^atie , over

Korin- ^g Godlijke vcrëering, die de Christenen aan jesus

verfchuldigd zijn, fchijnt te wezen, doch, dcAvijl

DiONYSius van Korinthe (*) Ikchts éénen Brief

vaa

(*} Bij EUSEB. Hi$t. Eccks. IV. 23,
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\.&n CLEiMENS aan de Korintheren fchijiit te ken- r

.'len, en de Ouden zelve dezen m^eedcn onder de ';'i*f5' XII
twijfelachtige Icliriiten tellen (*), en men in den- [joordn:.

zclven ook dwecpzieke gezegden, nopens den onge- ""C. (r,

huiiwden üaat, aantreft, gelijk ook het Etiangelle
^'" _

'

volgends de Egyptenaren daar in aangehaald en ge-

bruikt wordt, als een echt Euiingdie, kan dit lluk

niet voor een opitel van cleimens erkend worden,

maar moet een' laater oorfprong hebben.

In het jaar 1752 heelt joan jacob wetStein"' No^^

nog WKtt Brieven , in de Sürilche taal , iiitgea:even - i^'"'5'^^ - ' Bne\cn,
welke door hem als Brieven van onzen clemexs aancLE-

zijn aangezien. Doch, de geleerde venema heeft , ^'^'i^'^'"' •^'"

in zijne uitgegeven Brieven aan wesseling, hem-
"^^^j,^

STERHUis 5 en CANXEGIETER, gcnoeg bewezen, dat

Atzt Brieven onecht zijn, zoo wel, omdat niemand

der oude Schrijvers, hiöroinymus uitgezonderd,

van dezelven eenig gewag maakt , als uit d,t\\ In-

houd , die den ongehuv/den ftaat , op eene dweep-

achtige wijze, verheft, behalven andere blijken van

een later opftel.

De Recognitiones (^Ihrkeiimngcn) van clements, R?cognI«

en de Clementina , zijn , in den grond , hetzelfde "^''^"^5

werk, en enkel in voi-m of uitgave ondeifcheiden. £,-5 ^'n
"

*

De eerften, (!ms genoemd, omdat daar in verhaald ^'-leii^en-

wordt (t), hoe hij zijne ouders en broeder her-
'^'^''''

kend heeft, uit X Boeken bellaande, en alleen ia

cene Latijnfche vertaling van rufinüs voorhanden,

be-

(*) EusEB. Hlst. Eccles. III. 38,

*( t ) Lihr, IX. Qap. 34.
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I bevatten eene befclirijviiig van de reizen van den Apos-
BOEic

^.gi PETRUS , ( waar van het ook den naam van

Iloofdfl:. Reizen , of Handelingen van petrus , draagt , )

naC.G. door Palaefiina en Syrië ^ van zijne twisten met

\_^ ^* siMON den Toveraar enz. Van liet andere werk

,

Clejnentina ^ heeft men den Griekfchen Tekst nog.

Dit is van denzelfden inhoud , maar in de vorm van

HomiUcn of Predikatiën. Uit origenes blijkt,

dat deze werken , reeds in de derde eeuw , voor han-

den geweest zijn. Doch deze Kerkvader, zoo wel ais

andere oude Kerkelijke Schrijvers , verklaren ze voor

ondergefchoven fchriften, het welk de inhoud zelve

genoeg aanwijst. De opftcUcr , waarfchijnlijk een ge-

boren Jood, blijkt echter geen flechthoofd geweest

te zijn, als ervarenheid tonende in de nieuwe Pla^

tonifche Wijsgeerte. Hij had, naar het fchijnt, ten

oogmerk, het Christendom, wijsgecrig, te verdedi-

gen tegen alle beftrljders, doch, ongelukkig verde-

digt hij een Christendom van zijn maakzel, en zijne

Wijsgeerte is juist gefchikt, om het waare Christen-

dom te misvormen. Inmiddels kan men, uit deze

werken, met betrekking tot den toertand der Chris-

ten-Kerk in de derde eeuw, veel leeren.

Blief vnii Wij lezen ook eenen Griekfchen Brief, die on-
'^'^'^^'^"

der den naam van barnabas gaat. barnabas ,BAS. '

eigenlijk josef , maar door de Apostelen , wegens

zijne werkzame liefdadigheid jegens armen en be-

hoeftigen, barnabas, een zoon der vertroosting ^ ge-

noemd, (hand. IV. 3Ö.) van oorfj^rong een Jood,

uit den ilam der Levlten^ van geboorte een Cypriër ,

is uit de Handelingen der Apostelen bekend , als

ééi5
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ééi\ der eerde vnn jesus ijverigfte^ en werkzaam- T

(Ie aanhangers , die met en benevens de Apostc- "j?j'J^

Icn zeer veel dienst heeft gedaan , tot de vcrlvon- i looftifl'.

diging £n nitbreiding van het Christendom, al.nï'C.G.

leen en in gezelkhap met paulus , uit welken hoot- ,.,

de hij zelfs den naam van Jpostel vocit (hand.

XIV. 4 , 14. ) W'-xt hij verder hebbe verricht , waar

,

of wanneer, of welken dood hij gcftorven zij, is

onbekend; de overlevering, dat hij te MUaanen het

Christendom zou hebben ingevoerd , en dergelijke

vertellingen van laatei' tijd, verdienen geen geloof.

Deze ApostoUfche man zal eenen Brief gefchrc-

ven hebben, in welken de waarheid van den Chris-

tel ijken Godsdienst uit de voorzeggingen en voor-

beelden des Ouden Testamcnts bewezen , en vcrvol-

gends vermaningen tot een Godzalig leven voorge-

dragen worden. Deze Brief is reeds vroeg in de

tweede eeuw bekend geweest, in v>/elke cleiniens

van Alexandrïè hem, meermalen, als een echt (luk

aanhaalt. E\en\vel is deszclls inhoud van die na-
*

tuur, dat niemand, die de echte fel 1 ritten der Apos-

telen en Apostolifche mannen kent, geloven zal,

dat een man, als barnabas, dezen Brief heeft kun-

nen fchrijven. De Brief is vol gezochte geheimzin-

nige uitleggingen, en verdrajingen van gefchiedenis-

fen en plaatzen des Ouden Testaments, 'geheel in

den verbasterden Joodfclien fmaak. Dus v\'orden,.

in denzclven , ik weet niet welke verboi-gcnheden

gezocht en gevonden in de Grickfehe letters, liia

het getal van 318 uitdrukken, het getal der man-

fchappen, die de Aardsvader auraua.m aanvoecide

Y 3 te-
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I tegen de verbonden, Koningen .( gen. XIV. ï4v))

??[J^ Zou een barnabas; hebben kiinneu fchrijvcn, ge-

Hooi dll. liik in dezen Brief gefchiedt, dat jesus, op eenen

^'^^^•^' Zoming ^ ten liemet is gevaren? Dit en zoo veel

^^^ meer voor laater inla>sfchi.ngen in den echten Brief

te vvilien houden, zou zeker al te gedwongen zijn;

ook hebben reeds eusebi.üvS (*) en mëp.ONY-

Mus (t) den Brief als onecht, ten miiiften als twijfel-

achtig , verworpen , wier getui-genis ons , in dezen

,

genoeg kan zijn.. Waarfchijnlijk heeft een Christen

Jood dezen Brief gefclireven , en , oin zijn werk ge-

zag bij te zetten, 'er den naam van barnabas

voorgelleld. Het is echter ook mogelijk , dat de

Schrijver, in de daad, barnabas hebbe geheten,

doch, dat men hem, naderhand, met den Apostel

BARNABAS vetward heeft, gelijk het geval ichijnt te

zijn, met het volgend werk, waar van wij nu nog

ipreken moeten.

De Her- Ik bedoel het- gefchrift, het welk den titel voert:
4ler \ ;n

^^ Herder^ en waar van, als .Schrijver, wordt op-

gegeven TiERMAS of iiermes, ,van wien paclüs

(ROM. XVI. 14.) gewag maakt. Van zich zelveii

zegt de Schrijver (§), dat hij een Jood was, die,

ten tijde van clemens den Romein^ te Rome

verkeerd heeft, dat hi.], ecu rijk Koopman, maar

naderhand tot armoede vervallen, tot christus be^

keerd , en door godsvrucht en omgang met God

uit*

(*) Hist. Eccles. III. 25. VI. 13, 14.

(f) CataL SS. Eccles C. 6.

(§} In het ifte Bock:, het tweede Gezkljf»
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uitmuntend geweest is. Het werk zelve is in drie I

deelen verdeeld. Het ecrfte gedeelte bevat, onc'er
^^^f'

den naam, de Kerk^ vier gezichten, in welke eene Hoot'dd.

Qude Frouw^ de Kerk verbeeldende, aan den Schrij- '' ^- ''*

.
, ,

Taarioo,
ver vermaningen , en voorzeggmgen van den opbouw ____
der Kerke, en van aanrtaande vervolgingen, mede-

deelt. Het tweede deel, de Herder^ of Geboden^

genoemd, bevat twaalf geboden of voorfch.iften om-

trent het geestelijk leven , die de Schrijver van eenen

Engel, onder de gedaante van eenen Herder^ ont-

vangt. Naar dit gedeelte draagt hec geheele werk

den naam van de Herder. Het derde deel heeft

tien gelijkenisfen , om onderwijs te geven in het

geestelijk leven. Het geheele opflel heeft een zoo

dweepachtig voorkomen, en bevat zoo vele vreem-

de ftellingen, bij voorbeeld, dat eH^ mensch twee

gelei - engelen heeft, eenen goeden en eeuen kwaaden,

dat de dooden niet in het rijk van God kannen in-

gaan , ten zij zij met water afgewasfchen zijn , en

de fterflijkheid hebben afgelegd, en dergelijke m.eer,

dat men het onmogelijk voor een echt gclchrift

van eenen onmidlijken leerling der Apostelen kan

aanzien , maar het moet houden voor het opftel van

eenen vroomen Dweeper , hoedanigen toch zich al

vroeg onder de Christenen hebben voorgedaan : trou-

wens , om te denken, dat de Schrijver, wie hij ook

zij, opzetlijk de wereld hebbe willen bedriegen ,

daar toe hebben wij geene genoegzame reden.

Dat het reeds een oud ftuk zij, is zeker, ip.e-

KEUS, CLEME?;s van AlexandrVè ^ en origenes,

halen het aan , en wel als een Godlijk Boek

,

Y 4 hoe-
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f hoewel de laatfte 'er, in dit opzicht, twijfel fichtig

^^^^ van ipreekt. Zelfs werd het, volgends eusebius,

Hoofdü, in de Oosterfche Kerken , openlijk , voorgelezen;

nrC.(J. doch de Lntijnfche Kerken (lelden het, in 't gemeen,
J

'

'

^ °°
' volgends tertullianus (*), onder de Apokrijfe

en valfche Schriften: Ook verklaart eusebius (f)
en anderen, in de vierde eeuw, dit gefchrift voor

onecht. Op het gezag van een oud (luk van een

Boekjcn, over den Canon der Heil. Schriften^ door

LUD. ANT. MURATORI (§) iu hct llcllt gCgCVCn

,

gelooft men thans, vrij algemeen , dat de waare

Schrijver van dezen Herder geweest is, niet her-

MAS , door PAULUS gemeld, maar een broeder van

pius I. Bisfchop van Rome omtrent liet jaar 140*

Hier aan echter twijfelt veneima (**), omdat het'

werkjen reeds ouder zal zijn , volgends de oude

Kerkelijke Schrijvers. Hier bij kan men voegen

,

dat de bijzondcriicid , dat de Oostcrfebe Kerken het-

zelve lazen , terwijl de \\''esterfche kict verwierpen

,

fchijnt aan te duiden , dat het aan het Oosten , en

dan waarfcbijrili'k aan het dweepachtig Eg-spte ^ zij-

nen oorfprong verfcbuldigd zal zijn. Wij hebbeu

*er enkel ecne Iratijnfche vertaling van overig.

Algemec- Tot de Jpostolifche .Vaders worden nog gerekend
ne iian-

.jqj^tj,^^^ius en polykarpus, doch wier gefchiedenis

meer

(*)/)? Pidiei'ia Cnp. ïo,

(t; /-//JA ' cci^ in. 3, =5.

' (§) /Intiqurt. Italic. med. avi Toni. III. Diif. 43.

(^'•*J) ///i/, Eccles. Tam. III. pag. 30 ï.

I
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meer tot de volgende tweede eeuw bcliooit. Vim I

de fchrifteii, aan dionysiijs den ^reöpagiet toege- "^^^

fclireven, zullen wij, op hunne plaats, gewagen; n^ofdfl.

hier alleen aanmerkende, dat uit de bovcnftaande nnC.G.

berichten blijkt , dat de Christenen van deze eerde .'

eeuw geene , door geleerdheid en welfprekendhcid vnerkitig

uitmuntende , Schrijvers gehad hebben: alhoewel '?^'^'',.

CLEMENS de Romein^ bij voorbeeld, in het voor- ilheVa-

ftellen van verheven en godvruchtige gevoelens, in
^''^"^*

eenen een\^ouwigen en kunflclozen ftijl, vrij na komt

bij de Apostelen, en zijn Brief, over het geheel ge-

nomen, eenen leerling der Apostelen niet onwaardig

is , nogthans ontdekt zich bij hem , niet zelden , zeke-

re zwakheid van oordcel, en ligtgcloviglieid , en zijn

flijl is veel wijdloniger dan nodig is, zoodat het on-

derscheid tusfchen de Apostelen en deze hunne leer-

lingen duidelijk genoeg in de oogen valt. Waar uit

wij , niet zonder grond , mogen afleiden , dewijl toch

de Apostelen ook ongeleerde lieden waren, dat een

hooger Geest hen gedreven hebbe, om, zonder het

onderwijs der fchoolen , zoo verhevene geestelijke

wijsheid te fcluijven, als zij in hunne Brieven en

verhalen ten toon fpreiden.

Thans zullen wij overgaan , om aan onze lezers Gcfleli^

.

eene fchets te geven, van de gefteldheid der Chris- ^.'i'.^''^

tenen , in deze eerfte Apo.^olifche tijden , als eene ncn , n!s

maatfchappij of genootfchap aangemerkt. Hierom-, ^'1'^'^

trent moeten wij vooraf de volgende voorbchoedzc- fchnnpii

len in acht nemen. Vooreerst, alles, wat wij, van ^^"-

de inriclui'.ig en gelleldhcid der Christelijke Kerk, in
""'^°"^^'-*

^•^e eeuw, weten, weten wij alleen uit de Schriften.

V 5 des
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l des Nieuwen Testjiments , en uit het weinige , daï

BOEK ^yjj van CLEMENS den Romein hebben. Zij, die

Hoofdft. '^^ Kerkelijke Oudheden , waar toe dit onderwerp

nnC.G. bijzonder behoort, befchrevcn hebben, begaan veelal

janrioo
.
^^^^^^ misflag, dat zij, niet behoorlijk onderfcheiden-

de , van de eerfre eeuw fpreken , en nogthans bewijzen

gebruiken uit de tweede en derde eeuw. Zelfs heeft

de groote mosheim zich hier van dwalmg niet vrij

gehouden. Ten tweeden : De eerlle Cliristengemeen-

ten , in verfchillende plaatzen en landen geiiicht

,

hadden niet allen dezelfde inrichting, en te weinig

geregelde gemeenfchap met malkanderen , dan dat,

bij allen, dezelfde gebruiken zouden hebben plaats

gegrepen, fchoon velen zich fchiivten naar het voor-

beeld der oudfte Jerufalemfche gemeente. Men be-

hoort derhalven wel te onderfcheiden, wat algemeen

bij de gemeenten der Christenen, en wat bijzonder

bij deze of gene derzelven, plaats had. Eindelijk:

Men ziet al veel, dat onderftellingen en gevoelens,

van laater tijd, te veel geliefkoosd , ligtelijk in de

oudheid gevonden worden, van welke zij, zonder

vooroordeel geraadpleegd zijnde, niets vi'eet.

Hetbe- Wanneer wij, in de eerfte plaats , onderzoek doen,
lluuv, der

^^^ i^gj. hePj-^mr ^er eerfte Kerk, moeten wij onder-
Christe- ^ , , .

nen, door fcheid maken , tusfchen buitengewoone , en gewoo-

buitcnge-
j,e menfchen, die haar leerden, het opzicht over

mmlncn, haar hadden, en haar bedienden. — Daar is eene

behalven merkwaardige plaats bij paulus, (efez. IV. ii.)

S^i^°*"
^^^^^^ ^"^ ^^^ onderfcheid duidelijk leert. Hij zegt:

doorPro- „ jesus heeft fommigen aangefteld tot Apostelen

,

fceten.
^^ anderen tot Profeeten , anderen tot Herders en

„ Leer-
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„ Leeraars." Vau de j^posielen hebb(jn wij reeds l

gefprokeii. Wat de Profeeten betreft, velen hebben ^^^
gemeend, dat derzelver ambt 2011 beftaan hebben, in Hoofdft.

het uitleggen der Schriften des Ouden Testaments, "aC.G.

71 \r 1 7 n /- • • 1 laar 100.
en dat Frofeeteren , en de gave der Frofeetie , ui het

Nieuwe Testament, alleen zou betekenen, den zhi

der Profeetifche Schriften te ontvouwen. Ondertus-

fchen , blijkt het genoeg , dat 'er onderfcheid gemaakt

wordt, tusfchen profeeteren , uitleggen, en onelerwij-

zcn,. zoodat het eerfte altijd eene bijzondere aandrift

des Gecsts , en als 't ware , geestverrukking , in zich

bevat , en dat Profeeten , in den llijl des N. T. , zijn

mannen, die in geestverrukking fpreken, het zij dat

zij toekomende gebeurenisfen voorzeggen, of zekere

voorfchriften geven , of waarheden verkondigen,

doch altijd met ccne bijzondere inwerking van 'den

Geest (*). .a\f,iz'j-..

.

De benaming van EtiangeJisten komt insgelijks Euange*

meermalen in het Nieuwe Testament voor, niet,
^^s"^*-'"*

£00 veel ik weet, in die -betekenis, in welke, wij dit

woord nemen, wanneer wij de vier Schrijvers vaij

jESus levensbijzonderheden daarmede aanduiden,

maar, om 'er zulke Leerüaren van het Christendom

door te betekenen , die aan de Apostelen , in gaven

en aanzien, het naast kwamen, en, toegemst met

wijsheid, het Euangelie, of de leere van jesl's, ver-

kondigden en voortplantten , die ook fomtijds van de

Apostelen gebruikt werden, om bij eerst geftichte

ge-

(*) MosHEiM heeft dit, opzetlijk, bewezen, in eene

Diif. de illis, qiii propheta vocantur in N. T,
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I

BOEK
XII

Hoofd (1.

naC.G.
"Jnar loo

Cewoo-
1 e be-

üuurers

der

Cliriste-

mn.

gemeenten goede fchikkingen te maken. Sommigen,

ook onder de Ouden , hebben hen voor dezelfde ge-

houden , met de 70 leerlingen , die jesus , nog bij

zijn leven , behalven de XII Apostelen , verkoos , zij

hebben ons zelfs hunne namen opgegeven , doch het

één noch het ander heeft eenige zekerheid. Veeleer

fcliijnt deze benaming niet zoo zeer op eenc zekere

klasfe van Leeraaren te zien , als wel eene benaming

te zijn , aan fommigen gegeven , uit hoofde van hun-

ne werlvzaamheden. Trouwens, filippus, die één

der zeven door de gemeente te ^erufakm verkozen

Diakonen was (*), heet dus een Euangelist Hand,

XXL 8. Uier toe kan men ook brengen timotheus

en TiTus , bekend , door de Brieven van paulus
aan hun gefchreven, waar uit wij zien, dat aan dei 1

eerflen de . inrichting van de gemeenten te Efeze en in

Afi'è^&n aan dezen
, titus , de bezorging' der gemeen-

ten, op het Eiland Creta^ door paulus is aanbevo-

len geweest. Onder dtze. EuangeUstew kan men ook

APOLLOS rekenen , een getrouw vriend en mede-ai-

beidcr van den Apostel paulus, een man van zoo

groot aanzien, onder de eerfle Christenen, dat zelfs

velen in de gemeente te Korinthe zich naar hem be-

noemden , van wiens arbeidzaamheid, ten voordcele

van het Christendom , wij in de Handelingen der

ylpostelen^ en in de Brieven van paulus ,. veel tot

zijnen lof lezen.

Overgaande tot de gewoonc beftuurers en opzieners

der Christen Gemeenten, welke pauli\s, in de bo-

^^
ven

(*) Boven bladz. 15Ö.
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ven aangehaalde plaats , Herders en Leeraars noemt , I

moet ik , in het algemeen , het volgende aanmerken. ^^^
Zoodra de belijders van jrsus zich afzonderden Uoofdd,

van Jooden en Heidenen tot een genootfcbap of n^CG.
, - ,. , . , ,. , .. , Taar loo.
broederichap , vmden wij, dat zij, tot algemeen •* ^

welzijn , verëeniging en inftandhouding , van dit hmi

genootfcbap , fcbikkingcn gemaalvt hebben. Trou-

wens, even zoo zeer als je sus geenc overhecrfching

onder zijne navolgers en belijders kon of wilde dul-

den, even zoo zeer wilde hij orde en geregeldheid;

God toch is geen God van verwarring , maar van

\Tede en orde, gelijk dit blijkt in alle de gemeenten

der Heiligen , fchrijft paulus i kor. XIV. 33,

Doch , ten opzichte van de wijze , op welke het

beftuur, en de bezorging van de algemeene belangen

der bijzondere gemeenten behoorde ingericht te wor-

den, ontmoeten wij geene bepaalde voorfchriften

:

veeleer blijkt het niet duister, dat, ten dien aanzien,

alles in de vrijheid der gemeenten is gelaten, om,

naar tijd en omflandigheden , zich te gedragen.

In het gemeen , hadden de gemeenten hunne Opzie- Opzie-

ners , die PAULUS, in de boven aangehaalde plaats ""^''^ ^^

EFEZ. IV. Herders en Leeraars noemt, en die an-

ders, onder den naam van Opzieners en Oudften^

voorkomen. Deze benamingen toch hebben, in da

fchriften der Apostelen , geene onderfcheidene bete-

kenis, om 'er een' onderfcheiden rang of klasfe van

Kerkenbeftuurers door uit te drukken ; zij zijn alge-

meene benamingen. Dezelfde perfonen worden , in

de Handelingen der Apostelen , en in hunne Schrif-

ten, bijzonder in de Brieven van paulus, aan

TI-
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I TiiMOTHEUs en TiTus , iii welken hij de hoedanig-
jBOEK heden opgeeft, die hij, in zoodanige beltuiircrs der

Hoofcift. Kei'k? vertiischt, dan Opzieners ^ dan Oudften of 0«-

naC.G. derlingen genoemd. De benaming van Opziener

~^^2^' CEpiscopos ^waav uit het woord Bisfchop gemaakt is,)

geeft den aart van hun ambt of bediening te kennen

,

het opzicht te hebben over de belangen der g(>

meente , en toe te zien , dat dcrzclver welzijn en

vrede niet geftoord worde , door leere of zeden , die

met den geest van het Christendom onbellaanbaar

waren; gelijk de naam Oiidfie of Ouderling^ een

naam, die ook in de Joodfche Sijnagogc in gebruik

was, hunne cerwaavdigheid en drftighcid araiduidt.

Zij zijn dus geene Opzieners of Bisfchoppen , in

den Kerkdijken zin, die magt hadden, om leerftuk-

ken voor te ichrijven , of .verbindende wetten te

maken; veel min, dat eil^e gemeente Hechts cénen

zoodanigen Bisfchop zou gehad hebben, dien eenige

meerderheid boven zijne mede - opzienere zou heb-

ben toebehoord. Deze eerfte Apostolifche Kerk weet

ook niet van Oudfïen of Ouderlingen^ in dien zin,

in welken de Proteftantfche Kerk, na de Hervor-

ming, eene afzonderlijke klasfe van opzieners, onder

dezen naam , heeft aangefteld. De benaming van Op-

zieners en Oudften heeft , in de i\postolifchc fchrif-

ten , betrekking tot het beftuur der gemeente , fchoon

'er onder hen ook waren , die tevens arbeidden in

de leere, dat is, die het ambt van leeren en onder-

wijzen tevens waarnamen i tiimoth. V. 17. Zoo-

danige Opzieners en Ouderlingen of Oudften zijn,

gelijk wij boven (^Bladz, 184.) gezien hebben door

de
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de Apostelen aangefteld (handel. XIV. 23.). bij eene r

•'.euze der gemeente , die door het opfteken der hand ^?}^

^efchiedde. Bij clemens van Rome {^) is eene plaats, Hoofdf?.

vaaniit blijkt, dat de voorltelling van nieuwe Opzie- i"C.G.

lers toen , ten minften in fommige gemeenten
, gefchied- ij

'

de , door • de Oudften , terwijl de gantfche gemeen-

te , door hare toeflemming , de voorgeftelde perfonen

goedkeurde. Zij werden vervolgends ingehuldigd ,

onder gebeden en vasten , door oplegging der handen ,

eene plegtigheid, die reeds bij de Jooden in gebruik

was. Voords droegen de gemeenten zorg voor het

onderhoud van deze hunne Opzieners , geUjk uit

I KOR. K. en I TiMOTH. V. 17, 18. blijk-

baar is.

Hos en bij welke gelegenheid , in de gemeente Diako-

te 'Jerufakm , Dïakonen , ter bezorging van de
'^*^"*

armen en behoeftigcn in die gemeente , aangefteld eii

verkozen zijn , hebben wij beven ( Bladz, 155,

volgg. ) gezien. Men ftelde zoodanige Diakonen

ook fpoedig aan, in andere gemeenten; ook had

men Dlakonesfen^ vrouwen, welke arme weduwen

enz. bezorgden. De verëischte hoedanigheden in de-

ze Diakonen en Diakonesfsn befchrijlt paulus

insgelijks , in zijne Brieven aan timotheus en

TITUS. ( t )

De

(*) Epht. ad. Corinth. J. 44,

(f) MosHEiM Kerk. Gefch. I. Deel. Bladz. 139.

denkt, dat de Jongelingen Hand. V. gemeld, die het

ügchaam vnn ananiSs wegbrachten , Diakonen ge-

weest zijn. Dat zij zskere bedienden der Apostelen wa-
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t De Christenen kwamen, in liet eerst, genoegzJiaiil

BOEK claaglijks, bij malkander, in bijzondere huizen; te

Hoofdfl:. '^^criifahm verkeerden zij ook veel in den Tempel,

«nC.G. ton minflen zoo lang de afzondering der Christenen

J"''^
'°°

' van de Jooden nog niet voltrokken was. Te we-

Bijëen tcn, de Christenen hadden, in 't eerst, geene open-

komften
[j^j-g Gebouwen , geene Kerken , waar zij hunne

der
*"

Christe- vergaderingen konden houden, maar aanzienlijke he-

nen, den leenden hunne huizen; in groote fteden , en

waar gelegenheid was , gebruikte men echter ook ge-

bouwen , die tot leerfchoolen waren ingericht , ge-

lijk dus PAULUS te Efeze , in de openbare leer-

plaats van zekeren tyrannus , daaglijks onderwees

(hand. XIX. 9.)

Gods- In deze bijëenkomflen , werd de Heilige Schrift

dicn.st-
^^g Ouden Testaments, en naar mate men van de

tingen in Apostelen fchriftcn ontving, en die als Godlijk er-

dczclve. leende en aannam , ook deze , voorgelezen. Die

de gave en kunde van onderwijs had, leerde, ver-

maande, en wekte op tot geloof en deugd, waar-

omtrent de Apostelen alleen voorfchrijven , dat alles

met bctaamlijke deftigheid , zonder verwarring , zou ge-

fchieden , als ook , dat de vrouwen niet in het

openbaar f])reken zouden. Men deed verders het

gebed met dankzegging, en zong, met Pfalmen en

geestelijke liederen , den lof van God ; ook gaven de

Apostelen een voorfchrift, om, bij zulke geleg£n-

he-

ren, knn ik geloven, ninai.* , dut zij in die betrekking

tot de Christengemeente gedaan hebben, als de Diako-

ucn, is nier bewezen.
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heden, anlinocsrcu 1';i;ini te breni;;cn. Verders hield t

men famen lielclemaaltijden , waartóe de meervermo- ^^f
genden de kosten droegen, en men vierde het Hei- Hoofdfl:.

litr Avondmaal, ter c-edachtenis van tesus lijden.
"^'C.G.

Door den Doop werden zij, die de leere vanjESus;I_
.

aannamen i, in de gemeente ingelijfd. Echter kmr-

nen wij, bij gebrek van duidelijke berichten, niet

bepaaldelijk zeggen, met welke plegtighedcn het één

en ander j in het bijzonder, verricht is. üf men, bij

voorbeeld, den Doop altijd bij indompeling, dan

ook 'reeds bij befprenging, heeft bediend V Van den

Doop van kleine Kinderen vinden wij geene duide-

lijke voorbeelden , alleen lezen wij , dat geheele huis-

gezinnen gedoopt zijn geworden; Dewijl de Chris-

tenen, volgends de leere der Apostelen, verre wa-

ren van alle Bijgelovigheid, is omtrent de omftan-

digheden van den eeredienst veel aan de vrije be-

fchikking der gemeenten overgelaten, gelijk ons, on-

der anderen blijkt, uit het formulier der belijdenis,

waar op de Doop gefchiedde, waar bij de, Aposte-

len zich niet letterlijk, of bijgelovig, aan de ^voorderi

van jESUS hielden, maar 'zich fomtijds vergenoeg-

den, /// den naam van jesus teDoopen^ het welk

in de zaak het zelfde was.

'Et. komen nog eenige voorfchriften voor, die dé Andere

Apostelen aan de Christenen gegeven hebben , welke ï°°f' ^

.

echter voornaamlijk betrekking hadden tot die tijden der Apo^-'

en omftandigheden , in welke de Christenen toen '^*^'^"'

verkeerden. Een voorbeeld is de verordening def,

vergadering^ te Jerufalem gehouden. (iiaNd*' XV.)
Dus wilde paüluSj dat de Christenen hunne ori-^



^8 K E R K E L IJ K E

I dcrlinge vcrfchillen niet, gelijk zij te Korinthe dec-

BouK jjgi^^ YQor de Heidenfche overigheid zouden bren-

Hoofdft. S^'""? ^^^1* onder mallcanderen, door bekwame lie-

naC.G. den, zouden beflisfen en afdoen. Dus fchrijft de

^J^
^* Apostel JAKOBUS voor; als iemand onder hen krank

was , dat hij de oudftcn der gemeente bij zich ontbie-

de, opdat zij voor hem bidden, en hem^ in 's Mee-

ren naam, met olie zalven; met toezegging, dat

het gelovig gebed den zieken zal beliouden , en de

Heere hem gezond zal maken; zelfs, zal de zon-

de hem vergeven worden. Dit voorfchrift , het welk

tot herftelling van den Kranken wordt voorgefchre-

ven, en duidelijk genoeg, op de gave der gezond-

making, in de eerfte Apostolifche tijden, betrekking

heeft, is naderhand veranderd in eene voorbereiding-

van ftervenden tot den dood , waar uit het laatfte.

oliezel is ontdaan.

Gcbrui- Volgends de vrijheid, die de Christengemeenten

ken uit hadden en oefenden, had dan ook onderfcheid plaats

,

dendom ^^ ^^ onderfchciden gemeenten; die, welke uit de

jirnge- Jooden afkomftig waren, hielden vele plegtigheden

houden.
^^^^^ ^|jg ^ij te voren, als Jooden, hadden waarge-

nomen ,
gelijk, integendeel, zij, die uit de Heide-

nen overkwamen, vele dingen, die voor onverfchil-

lig gerekend werden, in acht namen. Schoon het

een en ander al vroeg onheilen in de Kerk heeft

aangericht, gelijk wij reeds daar van een voorbeeld

gezien hebben, en 'er in het vervolg meer ontmoe-

ten zullen.

Zondni,^ Deze vrijheid der Christenen was ook niet be-

paald , ten aanzien van Feestdagen , of befi;enide vas-

ten-
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teiidagen. Gelijk zij danglijks bij malkanderen kwa- ï

men , wanneer de gelegenheid zich aanbood , zoo ^^^^

Vastten zij Godsdienftig , wanneer de omftandighe- Hoofdf!,

den hun zoodanige plegtige onthouding en afzonde- »^C.G.

ring aanraadden. Alleen zijn 'er reeds vroeg blij- ^\

ken, dat zij niet verzuimd hebben, op den Zon-

dag, of eerften dag der Week, hunne bijeenkora-

ften te houden, welke dag reeds ^ in de Openbaring

van joaNNES, de ^ag des Heeren heet; waar toe

de Opftanding van jesus eene gefchikte aanleiding

gegeven heeft. Evenwel werd de Zondag door de

Christenen , tot aan de tijden van konsTx-intyn

éen Grooten toe, behalven hunne famenkomst, be*

(leed aan den daaglijklclien arbeid des levens, zoo-

dat zij den Sahhath der Jooden niet op den Zon»

dag overbrachten , het welk ook door hunnen gees-

telijken Godsdienst niet gevorderd werd. Ondeitus-

fchen bleven velen , bijzonder uit de Jooden overgeko-

men , den zevenden dag der Week , den Sabhath , nog

lang vieren , voornaamlijk bij de Oosterfclie Kerken ^

bij de \\^esterfche Kerk ook tot in de derde eemv ,

wanneer .zij dezen zevenden dag tot een' vastendag

maakte.

Voords vierden ook de Apostelen en eerlle Chris- Andere

tenen het Paaschfeest , insgelijks waarfchijnlijk het
^'^^"^^Q^-

Pinkfterfeest , en de andere Feestdagen der Joodfchc

Kerk, doch echter zonder krenking van der Chris-

tenen vrijheid in dezen.

De opzieners de»* gemeente moesten , gelijk wij Kerkefij-

zeiden, toezien, dat de leere en zeden der Christe- '^^ uicht.

nen zuiver bleven, volgends het doel van jesus.

Z a Daar
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1 Daar zij gcene wcreldliike magt noch heerfchapptj

^^If kenden, of volgends den aait van het Christendom
Al l

HoDicllh mogten oefenen, is het natuurlijk te vragen, welk

naC.G. i-nidcM hebben zij, ten dien einde, gebruikt? Hoe

^_
" was het gelegen met de Kerkelijke tucht? Wat de

j'Vpostclen, bij voorkomende gevallen, naar de bui-

tengewone magt, die zi.] bezaten, in dit opzicht,

enkele keeren hebben verricht , is ons boven QBIadz^

i295. ) gebleken. Doch, ten opzichte van het ge-

wone, zijn gecne andere voorfchriftcn voorhanden,

dan het gezegde van jesus (mattii. XV'III. 17.)

het welk men,' gemeenlijk, hier toe brengt, en de

voorfchriften der Apostelen , om zulke menfchen ,

die door hunne leere verwarringen veroorzaakten,

of, door hunne "flechte zeden , tot fchande vaw het

Christendom konden verflrekken, na vruchteloos be-

proefde vermaningen, uit de gemeenfcliap der Chris-

tenen te weeren , niet langer vertrouwlijk met hun

om te gaan , noch hen als leden der Christenge-

.meente aan te merken. En dit vinden wij dan ook

gefchied te zijn 5 gelijk de Korïnth'ifche gemeente

eenen onder haar, die zich aan bloedfchande had

fchuldig gemaakt , uit hare gemeenfchap weerde

,

het welk bij dezen man een gelukkig gevolg had.

Terwijl zulken, die van de cenvouwigheid der leere

afgingen , om zich te verliefl'en , deswegens ver-

maand en beflraft zijnde , zich wel . zelve van de

Christenen afzonderden. Dus had deze Kerkelijke

tucht bij de eerfte Christenen geene gedaante van

ftraföefening , maar flrekte alleenlijk, om de Chris-

teneu van den laster te bevrijden , als of zij alle

lec-
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ïeeringen en nllc ondeugden duldden. Nog veel f

iBindcr, v;erd iemand tot het geloof, of tot de recht- ^°|-!^

zuinigheid, in de kere, dour eenigen ban of vloek, rióofdfï.

als met geweld, gedwongen. AVanncer overtuiging i>:iCG.

en vermaning gcene uitwerking hadden , hield men "l^Üi^
i:ich te vrede, zulke menfchen aan zich zelven over

te laten, en 'er de Christenen voor te waarfchu-

ivcn , om hen niet als leden van hun genootlchap

te erkennen of te bejegenen.

. Nu is nog, overig de Kettergefchiedenis van deze Ketterge-

ccuw. De Kettergefchiedenis is in 't teemeen een ^'^'^i^^'^'t:-
^ ^

nis.
onderwerp, hetwelk alle aandacht en oplettendheid .

",

verdient. Zoo belangrijk dezeh^e is , zoo zeer is

zij', door paftijrchap, vooröordeelen , verkeerden ijver,

fn menschlijke driften, misvormd. Men onderfcheidt

,

in den Iverkelijkcn ilrjl,. Dwaalenden, Ketters, en

Scheurmakers , en zeker niets is noodzaaklijker , daij

dit onderfcheid, welks verwaarlozing tot vele mis-

vattingen aanleiding heeft gegeven.

Dwaalcn is mcnschlijk. Hoe duidelijk .en cenvou- Dw.-r.Ion-

wig ook de leere van den Godsdienst door jesus '^'^-'•

en de Apostelen,, zoo mondeling als fchriftelijk, werd

voorgedragen, hoe zeer de Apostelen, zoo lang zij

leefden, werkzaam waren, in het ontv^ouwen dezer

leere, en het verhoeden of verhelpen van misvattin-

gen, nogthans konden onkunde en onachtzaamheid

aan den éénen, of ingebeelde wijsheid en fcherp-

zinnigheid aan den anderen kant, onderfteund door

vooröordeelen , verbeeldingskracht , liefde tot het

zonderlinge, menschlijke hartstochten en driften, ja

zdïs een wclmeenend oogmerk , om ecnige \yaalv

Z 3 hcid
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T heid bevatlijker te maken , of een te verregaande

BOEK
j^jygj. yjQQY Godzaligheid, aanleiding geven, tot mis-

rioofdft. vorming der eenvoiiwige waarheid, en tot velerhan-

naC.G. ^Q foort van dwaalingen. Na de dood der Apos-

^
'

telen konden foortgclijke gronden van lieverlede een

afwijken van hunne waare leere te wege brengen,

en wel zoodanige dat men deze allengs ingeflopen

dwalingen voor de waare en rechtzinnige leere van

het Chüstendom aanzag, en zulkcn, die dezelve

aanwezen , hoe zeer ten onrecht, voor dwaalen-

den hield.

Ke:ters. Uit deze aanmerking , gelijk uit den aart der

zaak zelve, blijkt, dat niet alle dwaahngen in den

Godsdienst van dezelfde natuur zijn; fommigen ko--

men voort uit een goed , anderen uit een flecht hait

;

fommigen zijn meer, andere min, fchadelijk en ge-

vaarlijk voor de belangen van Godsdienst en deugd.

Al vroeg gaf men aan dezelven den naam van

/jare/is , een woord , het welk bij de ouden , in 't

gemeen , een gevoelen , mening , en verders eene

partij, gezindte, of aanliang, die zoodanig gevoelen

was toegedaan , aanduidde ; dat dus zoo wel ten goe-

de als ten kwaade genomen kan worden. Op deze

wijze word het in de fchriften van het Nieuwe Tes-

tament gebruikt. Wanneer wij het daar, in cenen

hwaaden zin , ontmoeten , betekent het een' gevoelen

en aanliang, die fcheuring en verdeeldheid veroor-

zaakt of bedoelt (i kou. XI. 19.) alwaar men het

best, door pnrtlifchappcn ^ vertalen kan. Een h(Rre^

iicus (tit, III. 10. en 11.) is een mcnsch, die,

4oor allerhande leringen en gevoelens , aanhang zoekt

te
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te maken, fchoon beter wetende, en dus zijne ver- I

keerdhcid tooncnde. Dit woord heeft men, in ha- ^^,^1

ter eeuwen, door Ketters vertaald, van Kathari ^ Hoofdfl:.

een' naam, dien zekere gezindte voerde, en deze
'"^"•^''*

naam Ketter is haatlijk geworden , omdat men daar
''"

mede, eigenlijk, zulke lieden willende betekenen,

die niet alleen dwaalen in gewigtige leerftukken ,

maar ook, fchoon men hun de waarheid aantoont,

hardnekkig daar bij volharden , en eencn aanhang

maken, denzelven vaak aan zulken gegeven heeft,

die ter goeder trouw dwaalden. Ja niet zelden aan

zulken, die algemeen ingeflopen dwaalingen, welke

reeds voor rechtzinnigheid gehouden werden , aan-

wezen en tegenipraken.

Van deze Dwaalenden en Ketters , onderfcheiden Scheur-

de Kerkelijke Schrijvers Scheurmakers , die Scheu- "'^'"'''^*^i"^'

ringen veroorzaken: Dan noemen zij Scheuring,

( Schisma , ) wanneer 'er tusfchen hen , die in de we-

zenlijke geloofsleere overeenkomen, verfchil ontflaat,

over eenig min gevvigtig iiuk, of over eenige pleg-

tigheid van den Godsdienst, of over iet, dat tot

het Kerkelijk beftuur behoort, welk zoo ver gedre-

ven wordt, dat de éénheid der Kerk verbroken zijn-

de, men geene gcmeenfchap met malkanderen oe-

fent. Dus is de groote Scheuring bekend tusfchen

de Oosterfche en Westerfche Kerk , dus zijn 'er

Scheuringen onder de Protejfanten.

De Kettergefchiedenis is, doorgaands, het duister- Oorzr-

fte en meestverwarde gedeelte der Kerkeliike Ge?-
'j'-'-/:-^

Icaiedenis. De oorzaak van deze duisterheid is terheid

niet ver te zoeken , wanneer men weet , dat deze ^^"^ "^-'

Z 4 Ge-
'"^=
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r Gefchiedenis , doorgaands, moet opgemaakt worden,

'vff *^^^ ^'^ fchriften vaii hmi, die de Ketters hebben

no!)fd(l. wedcrlegd , welke niet vrij waren van partiifchap

,

naC.G. en ügtgelovig of genegen genoeg, om alles in de
Irpr I cc»
• zoogenaamde Ketters ten kwaade te duiden, of aan

fchiede- *^^^ vertellingen ten hunnen nadecle geloof te geven.

i:ij. Ons ontbreken veelal de eigene fchriften der oude

ICetters , welke zelfs wcl,.misrchicn met een goed oog-

nierk , opdat de Ketterijen- niet zouden wórden voortger

plant , verdonkerd aijn geworden, maar met een

ongelukkig gevolg, alzoo wij even daar door bui-

ten ftaat zijn, om het echte gevoelen van deze lier

den, in het verband,, op te njaken, en te beöorr

dcelcn. •

Ketterge- , , 'Wat de Kettergefchiedcnis der eerfte eeuw in 't

.miedf-
^j^wonder betreft; indien wij op een getuigenis van

pcrlle HEGESiPi'US bij EUSEBius .(*) afgingen, dat de

eeuw.
lieïk den gantfclien leeftijd der Apostelen eene maagd

zonder vlek of. rü^npel is gebleven, zouden wij moer

ten denken, dut geene Dwaalingen, Ketterijen, en

Scheuringen of verdeeldheden hebben plaats gehad.

j*xaii - den anderqii.vkant vermenigvT-üdigden anderen

Jiet aantal der Ketters dier eeuw reeds bpven mate.

.Uit de eerfte eeuw hebben wij geene gelijktijdige

^hrijvers, Uit de tweede eeuw ontbreekt het ons

niet jum berichten . omtrent de Ketters, maar wij

ontmoeten die enkel in fchrifteii, die tegen de Keïr

ters gcfchreven ,zijn, om hen te wederleggen,' onder

\ycjke de fchriften van ireneus de vooraaftmfien

2ijn

;

(*) //;>;/. Ecf.'es. III. 32. IV. 7,
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^Ijn; docii zoodanige fchriften zijn doorgaands be- r

Hemd, om de partij, die wederlegd wordt, in liet
^^Jj^

ongeliik te ftdien; en olfchoon men ze ook van op- noofdft.

zetlijkcn haat of partijzucht vi'ijplcite, echteï heeft n^CG.

menschlijke zwakheid in twistichriften te veel de {^ ^

overhand, dan dat zij ons een volledig en naauw-

keurig verflag van de gevoelens der wederlegde par-

tij aanbieden zouden. Ook hadden de , meesten de-,

zer vScluijvers geenc kennis en wetenfchap genoeg,

om bijzoudei' de gevoelens, die in de Oosterfche

Janden gpkwamen, en veifpreid werden, oordeel-

kundig te vatten en voor te dragen ; ook hebben

zij dikwerf de bijzondere namen, welke zekere ge-

zindheden voerden , voor zoo vele bijzondere ge-

zindiieden genomen. Uit dit alles kan men ligtelijk

reden geven van de tegenfti-ij).iige verhalen , die wij

,

nopens de pi^de Ketters , bij de Kerkelijke Schrijver^

aantrell'en.

Even gelijk vele Schrijvers himne tafereelen van Jood?eh-

den zedelijken tocftand der Christenen , ten tiide
^^^'."'^*^

der Apostelen, al te overdreven hebben opgefchikt-j r.cn.

even of alle de leden der eerfte Kerk enkel

deugdzame en waarlijk Godzahgc menfchen waren,

^OQ kan men ook niet geloven, daf zij van .dwar

lingcn en verdeeldheden , zouden vrij geween zijn;

Ook blijkt ons het tegendeel uit de fchriften der

Apostelen zelve. 'Wij hebben reeds QBlndz. 185.

volgg. ) een voorbeeld gehad van verfchil van ge-

voelens , en eenen verregaande twist , in de gemeente

te Antiöch'ü ontdaan, en ter naauwernood door de

wijsheid der vergadering van '^fcriifakm beteugeld,.

Z 5 Ki.t-
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I Niettcgenflaande deze verftandige uitfpraak van de

^YU j^erufnkmfche Moederkerk , bleven de Christenen

Hoofdft. ^'^^ ^^ Joodeii nog fleeds hunne ^oodfcke vooröor*

naC.G. deelen aanhouden. De Joodschgezinde Christenen
^^"

bleven 'er op aandringen, dat men de plegtigheden

van den Mofaifchen Godsdienst moest eerbiedigen,

houdende de gehoorzaamheid aan de wet van inioses

noodzaaklijk, om voor God rechtvaardig te wezen,

ja zii oordeelden, dat men zelfs de Heidenen, die

tot het Christendom overkwamen, door befnijdenis,

eerst in de Joodfche Kerk behoorde in te lijven

,

waar door tevens de waardigheid der Joodcn be-

waard kon blijven, waar dit volk zoo veel mede

ophad. Hun ijver was zoo buitenfporig , dat zij aan

PAULUS de waardigheid van zijn Apostel -ambt be-

twistten , omdat hij een voorftander was van de

vrijheid der Christenen, en hem zelfs lasterden en

alle verdriet aandeeden. Ook was het overeenkom-

ftig de Joodfche vooroordelen , dat fommigen van

deze lieden zich fchaamden over het kruis van

CHRISTUS, en niet gecrn van zijn lijden en dood

fprakcn, omdat de Jooden zich van den biessiüs

andere voorftellen en verwachting maakten. De

kracht dezer Joodfche begrippen werd gebroken ,

toen de verwoesting der Stad en Tempel van jFe-

rufalem^ met de daad, toonde, dat de Mofalfche

wetten een einde genomen hadden , en met het

Christendom niet beilaan konden. Sommigen, ech-

ter, bleven desniettegenftaande met deze vooröor-

deelen bezet, en hel>ben zich , onder de naamcn

van Nazanên of Nazareenen en Eblóniten^ van

de
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de overige Christenen afgezonderd, gelijk wij zien T

zullen.
^^If

Vele Christenen , die uit de Heidenen overkwa- Hoofdft,

men, brachten ook hunne vooröordeelen mede. Zij n^C.G.

hoorden prediken, en lazen, in de fchriften van ^
°

*

PAULUS voornaamlijk, dat men, alleen door het ge- Hei-

loof, zonder de werken der wet, voor God recht- ^'^"?*^^'

gezinde
vaardig is , en dat ook de grootfte zondaren , door 'chnste-

het geloof in je sus , behouden en zalig worden. "^"»

Onder het Heidendom hadden zij ongebonden ge-

leefd, zij wilden hun geweten bevredigen, en na-

men het Christendom aan, maar meenden, dat de

Christelijke leere hunne ongebondenheid wettigde ,

dus vierden zij hunne lusten en driften den vollen

teugel. JUDAS en petrus hebben bijzonder tegen

deze misbruiken in hunne Brieven geijverd ; ook

hebben jakobus, joaNNES, en paulüs zelve, daar

tegen gewaarfchuwd.

In de gemeente te Korinthe^ de hoofdflad van Ver-

Achaje^ ontrtonden vrij fpoedig, na derzelver ftich- ^^'eldhe-

tins; door paulus , verdeeldheden, die tot fcheurinff n-ImAr.nr»

dreigden over te liaan. Daar deeden zich lieden van Ko-

voor , die het Christendom , als eene wijsgeerige ge-
^'''"^^*

zindte, in eenen fchoolfchen trant begonnen te on-

derwijzen, en PAULUS manier van leeren in min-

achting zochten te brengen. Deze maakten zich

weldra een' aanhang, en de Christenen van Koriu-

the begonnen zich , door bijzondere benamingen ,

naar aanzienlijke leeraaren, te onderfcheiden. W'aar

tegen paulus zich , in zijnen eerllen Brief aan dé

Korintheren , ten fterkilen verzet. Ook
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I Ook waren aldaar vele misbruiken iageflopcn.

^x\f
Terwijl fommigen zeer naauwgezet \varen , zelfs in

Hoolüft. onverfchillige dingen , waren anderen daaromtrent

naC.G.
^i te, los. Zij aten niet alleen onbefchroomd van

' vleeseli van ofFerbeesten , aan de afgoden geofferd,

maar gingen zelfs in hunne Tempelen; ook had

men, gelijk wij gezien hebben , in deze gemeente

een voorbeeld van bloedfchande.

BijzcMi-
, Onder de Dwaalingen, of, zoo men wil, Ket-

dwaal- '^^4i'^» van de Apostolifche eeuw, kimneu geteld

leeranrs. worden , het ontkennen van de opftanding der doo-

HYMENE- ^QYi^ ^vclk leeriluk , door paulus, om die reden,

/NDER, ppzetlijk betoogd, en tegen alle bedenkingen gehand-.

jFiLETus. haafd wordt (i kor. XV.) In zijnen llden Brief

aan timotheus (II. i8.) noemt paulus, alshoofd-

leeraaren van deze Dwaaling, zekeren hymeneus en

FILETU5, die van de waarheid waren afgeweken^

door te bcweeren, dat de opflanding alreeds ge*

fchicd was , waar cioor zij velen in hun geloof ver-

bijsterd hadden. Zo deze hymeneus dezelfde is,

die door paulus ( i timotit. I. 20. ) gewaagd

wordt,, benevens eenen alexander, rekent dczo

Apostel hem onder die genen, die Mm goed gcwe--

ten hebbende laten vnaren , even daar door ook

fchipbreuk geleden, hadden aan hun geloof, en wel*

ke hij, naar zijne Apostolifche magt, den satan

had overgegeven , opdat zij Iceren zouden , het

Euangelie niet te lasteren, epifanius heeft deze lie-

den ook op zijn Kettcrlijst geplaatst. Welk Inm

eigenlijk gevoelen geweest zij, wordt verichillend

be-
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begrepen: vitringa (*) meent, dat zij Sadduce'ên l

zijnde, de onftcrflijkheid der ziel, en het leven na
'^^'ff

dit leven , zouden geloochend hebben ; mnar venema pioofdf^.

heeft bewezen, dat hunne dwaling alleen de opftan- naC.G.

ding des lichaatns betrof, en als zij zeiden , dat de
;[_[ .

opftanding reeds gefchicd was, kunnen zij dit van

eene geestelijke opflanding uit den zedelijken dood

der zonde verftaan hebben, of van ecnige andere

oneigenlijke opftanding. Waarfchijnlrjk zijn zij

Joodschgezinde Christenen geweest uit de Sadduce'ên y

die de opftanding der doodeii voor onmogelijk, en

daarom ook voor een al te onwijsgeerig leerfiiuk

gehouden hebben , waaröm zij hen , die hetzelve

leerden, hebben befchimpt en gelasterd.

DioTREFES (UI. joaNN. VS. p. ) en demas, van Diotre»

welken paulus (2 timoth. II. 4.) klaagt, dat ^^t ff

deze hem , uit te groote liefHe voor dit leven,

verlaten had , worden insgelijks ^ door epifanius

en anderen , onder de Ketters dezer eeuw ge-

rekend. AVij vinden nogthans, wanneer wij de aan-

gehaalde plaatzen inzien , geene blijken , waarom

men hen voor Dwaalleeriiaren of Ketters zou hou-

den. DIOTREFES wordt gekenmerkt , als een laat-

dunkend en lasterziek mensch, die veel hoogmoed

en ongastvrijheid jegens \Teemdelingen 'openbaarde;

en van dej.ias wordt alleen gezegd , dat hij de tegen-

woordige wereld lief had gekregen , welke woorden

eenvouwig aanduiden , dat hij , uit liefde voor het le-

ven ,

(
* ) Ohfervr.tt. Sacr. Lihr, IV. png. ppo.
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I ven, niet flandvastig bij paulus gebleven is, in ^
BOEK

lajxtde gevangenis van dezen Apostel.

Hoofdft. Met even weinig recht km men den beruchtcn

na C. G. siMON den Toveraar onder de eigenlijk gezegde Chris-
Jaarioo .

^^^^^^^ rekenen , alhoewel de Kerkelijke Schrijvers hem

SiMONde den Kader der Ketters noemen. Wij hebben van de-

Tove- 2en Volksbedrieger boven (bladz» i6i—163) ver-

haald, het geen ons de echte gefchiedenis van lu-

KAS meldt , en bladz. 262 , het geen de overlevering

,

van zijnen twist met petrus te Rome, beuzelt, bij-

gebracht. Te weten, men wendt voor, dat simon,

zijn oogmerk niet hebbende kunnen bereiken, om
voor zijn geld, van de Apostelen, het vermogen

te kopen , om de wondergaven van den Heiligen Geest

mede te deelen, dra tot zijne vorige bedriegerijen

v/edergekeerd zijnde , in gezelfchap eener hoer of bij-

zit, HELENA genoemd, in de Oosterfche Landen heb-

be omgezvv^orven , en eindelijk te Rome aangeland zij.

De verhalen, aangaande dezen man, bijiRENEUS,

TERTULLiANUS , den Schrijver van de Confiitutiones

ApQstoUc(£ , de Recognitiones Clementis , en de C/(?-

mentina, als ook bij eusebius, zijn zoo fabelach-

tig en dikwijls tegendrijdig , dat men naauwlijks iet

daarvan met zekerheid kan geloven; waarom ook ve-

le laatcr Schrijvers, en onder deze venema, sijion

étn Toveraar, van wien lukas fpreekt, en simon

den Aartsketter, onderfclieidcn , en voor twee perfo-

nen gehouden hebben; zekerlijk het beste middel,

ora de fere der Kerkvaderen in dezen te redden,

maar niet genoeg gellaafd met gefchiedkundige bewij-

zen 3 ora het te volgen.

Even
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Even verward is, het geen de Ouden van de leere, I

door siMON gepredikt, gemeld hebben , waarvan mos-
^^^f

HEiJM echter een geregeld famcnflel gemaakt heeft. De Hoofdft.

hoofdleeiflukken zullen deze zijn : Hij erkende eenen "^ ^* ^*

j • /-. j 1
laar 100.

goeden en eeuwigen God , maar ook tevens cene [ .

eeuwige booze ilofFe ; en uitvloeizelen of voortbreng- Zijne

zelen van beide ,
goede en kwaade geesten , die hij

^^^^^*

ook j^onen of eeuwen zal genoemd hebben. Deze

^onen waren fommige manlijk, andere vrouwlijk.

Booze ^ons zijn de Scheppers van deze Wereld

geweest, en hebben de zielen, die van goeden aart

zijn , in het floflijk en dus booze ligchaam , als in

eenen kerker, opgeflooten. Om dezelve daar uit te

verlosfen , heeft de hoogfte goede God goede ^onen

gezonden; maar de booze Wereldfcheppers doen hun

best , om de zielen gevangen te houden , waar toe zij

de wetten , zoo der Jooden als van andere Volken , ge-

bruiken , welke de zielen beletten , zich tot God te ver-

heffen. Door deze verheffing keeren dezulken , die ze op-

volgen, tot God, die in het lichtruim woont, weder,

en anderen moeten zoo lang , door verfcheiden zielsver-

huizingen , rondzwerven , tot zij daar toe ten laatftcn

geraken. Wanneer allen weder met God verëenigdzijn,

zal deze wereld verwoest worden. Zich zelven zal hij,

voor den grootflen onder alle jTlonen , hebben uitge^

geven , voor de groote kracht Gods , gezonden , om de

lïiagt der Wereldfcheppers te vernietigen , en de

menschlijke zielen te verlosfen. Zijne vrouw, of

volgends anderen, zijne bezit, helena, of wel se-

LENA {de Maan^ gaf hij uit voor eene vrouwlijke

JJLon, en wd voor de Ennoia ^ (de Rede,) de

Moe-
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T Moeder der Wereldfcheppers , die haar mishandeld^

^9^^ , en in de ftolFc, als eene gevangenis, opgefloten s;e->-

All "

Hoüfdd". houden hadden, tot hij gekomen was, en haar verlost

naC.G.
iijitl:,. Ik ben," zal hij, volgends niëRONYMUSj

tl ' gezegd hebben ; „ Ik ben het woord Gods ^ ik de

„ heerlijke, ik de trooster, ik de almagtige, ik

„ Gods al!" Volgends ireneus, zal hij voorge*

geven hebben, dat hij in Samaria^ als de hoogfte

Vader; onder de Jooden, als de Zoon van God;

en bij andere volken , als de Heilige Geest,- ver-

fcheenen vi^as*

Karakter. Eene wilde en verbijsterde verbeeldingskracht

,

zucht, om aanzien bij de menfchen te hebben, en

voor iet groots gehouden te worden, eenige kennis

van de lecrflellingen , met welke de Oosterfche Wij-

zen, Joodfche Kabbalisten, en ook fommige Griek-

fche Wijsgecren, den oorfprong van het kwaad in

de Wereld poogden te verklaren, en haat tegen deri

Christen Godsdienst, dewijl de Apostelen hem open-

lijk ten toon gefield en bellraft hadden, waar tegen

hij zich zelven , in de plaats van jesus, (lelde, en

de vcrlosfing der Wereld , die de Christenen aan

jESüS toekenden -, aan zich zelven tpefchreef

,

fchijnen de hoofdtrckken van dezen bedrieger uit-

gemaakt te hebben.

Annhan- Hoe ongerijmd ook de voorgcvcns van simon
^^'^^* waren, hij had echter zijne aanhangers, die hem en

zijne HELENA, gelijk men verhaalt, Godlijke eere

bewezen , toverkunften geoefend , en zich aan alle on-

deugden overgegeven zullen hebben. Waarfcliijnlijk

vond SIMON deze aanhangers eerst en meest onder

dg!
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Se ligtgelovige en onnozele Samaritmien ^ naderhand I

echter moeten zij ook onder de Christenen ingeflo- "^'^l?

pen zijn ^ ten minden , 'er waren 'er onder de Chris;- Hoofdft;

tenen nog teil tijde van origenhs (*), doch wei- P^^-^*

nige , zoodat men 'er geen 30' tellen l:on , insgelijks , , «

kende eusebjus ze nog in zijn' tijd' (f) Zij fchij-

nen eenige dweepzieke , onkundige , en fommigett

hunner zelfs zedenloze menfchen geweest te zijn.

Meer kunnen wij van lum niet zeggen.

Van eenen anderen Snmaritaanfchen zc^Ogehoem- Dosi-

den Ketter, dosithe us en zijne aanhangers, zij;i
^'^^^''''

de berichten nog meer verfchillende en onzekercr;

j)lleen kunnen wij dit vastftellen, dat hij veel meer

een Dweeper en Geestdrijver, dan Ketter, verdient

genoemd te worden. Gemeenlijk befchrijft men

hem, als een' Samaritaan ^ fchoon nnderen willen

5

dat hij een Jood geweest zij. Men is hèt Ver of

na niet eens, waniieer hrj geleefd hebbe. Volgends

EPiFANius (§), zou hij reeds voor Christus ge-

leefd hebben, en de flichter der Sadduceefche ge-

zindte zijn. In 't gemeen, plaatst men hem, tert

tijde van Christus, en hij ftant, als een leermees-

ter van soiON den Toveraar, te boek, doch filas-"

TRius maakt hem eenen leerling van denzelven,;-

tiiëRONYMUs wedeifpreekt zich zelven , omtrent de-

zen DOSITHEUS. Nu eens plaatst hij hem, in het'

begin der Christelijke Tijdrekening, dan zegt hij 5^

(*) Contra celeum. Ï. 5;-.

(t) Hht. Eccles. II. I.

(§) Hares. 13.

Asi
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,
I dat hij de geen geweest is , die de Samaritanen

BOF.ii overgehaald heeft, om de Profeetifche fchriften dc9

Iloordll:. Ouden Testaments te verwerpen; in welk laatfle ge-

naC.G. val hij veel ouder zou moeten ziin. Volgends het
Tnar 100. 1 t 1 ^ ^ n 1

\,
zeggen der Jooden ( * ) zal do sitheus eén van

die Jooden geweest zijn , die van Bahel na het

Joodlche land werden gezonden , om de nieuwe

volkplantclingen in den Godsdienst van dat land te

onderv/ijzen. mosheim gist, dat hij tot de Esfe'én

behoord zal hebben. Uit hoofde van alle deze ver-

warde berichten, maken ibmmigcn weder twee on-

derfcheiden lieden van denzelfden naam dositiieus,

eenen ouderen en eencn lateren. Doch, onzekerhe-

den genoeg.

Zijne Wat zijne leerftellingen betreft; lilj zal beweerd

rnli
hebben, de MESSias te zijn (f), of, gelijk ande-

ren, dat hij eene Godlijke kracht was, nog grooter

dan si.^roN de Toveraar. Hij zal het Oude Testa-

ment hebben vervalscht, om daar uit bewijzen te

verzamelen, dat hij de imessiüs ware. Hij verwierp

de leer nopens de geesten, en (lelde de eeuwigheid

der Wereld; maar, volgends anderen, beweerde hij,

üat deze ^Vereld van zekere Engelen gefchapen was.

Het welk ik niet weet overeen te brengen. De

Sabbath Vv'as inzonderheid heilig bij hem; zoo als

de Sabbath iemand vond, in dien toedand moest

^ hij blijven, zouder zich te verroeren, het zij (laan-

de of liggende. Eindelijk zou hij ook eene gemeen-

Ichap van vrouwen hebben ingevoerd. Hij

(*) Bij DRUSius de Sect. Jud. pag. 281.

(t) Origcn. Contr. celsü.m Lib. 1. et. VI.
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ilij hnd 30 van zijne aanliangers tot zijne vertrouw- ï

lingen verkozen. Doch , zich den haat van den Op- ^^|f

perpriester der Samaritanen verwekt hebbende, was Hoofdfti

hij in een hol gevkicht, waar hij van honger en ge- "^C.G.
Taar 1 00,

brek omkwam. Van zijne aanhangers moeten 'er, i .

in de zesde eeuw, nog overig geweest zijn; altoos Zijne

PHOTius (*) verhaalt, uit de fchriftcn van eulo- ,^^^°^^^

"

Gius, die voor ons verloren zijn, dat, toen deze aanhan-

EULOGiüS Bisfchop was van Aïcxandri'è ^ in de ge- S'^''^*

melde eeuw, deze een e Sijnode of Kerkvergadering

heeft gehouden, waar op getwist is, wien moses

(deut. XVin. 18.) bedoeld hebbe, door den Pro-

feet, dien God zenden zou. Hier zullen de Samu"

ritanen deze woorden op josua, en de aanhangers

van DOSiTiiEus, op dezen hebben willen duiden,

maar de uitfpraak van het Sijnode was, dat de ge-

melde plaats van niemand, dan van jEsus, deil

MESSias, handelde.

Op DosiTiiEL^s mag iMENANDErv volgen. Ook Mejvam-

deze was een Samaritaan , en , gelijk men zegt ,
°^^*

een leerling van sotoN, met wien hij in gevoelens

overëengeftemd zal hebben. Alleen, hij beweerde,

zelve de messiüs, of déxv der JÉons te zijn, doof

God in de wereld gezonden, om de zielen te be-

lijden , en om aan de menfclicn de hoogfle God-

heid bekend te makcii, die zij tot liier toe miskend

hadden* Tot het den en ander moest een doop

dienen, welken hij, als eene geheimzinnige plegtig=

heid , verrichtte , en zijne Toverkunften , die hij Gnoo'^

f,

C^ Cod. 230.

Aas
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t Jts ( kennis , wetenfchap , ) noemde. Ami hiin^

^vTr^
die zich van hem lieten doopen , beloofde hij de

Hoofdft. ondcrflijkheid , ook zou hij de gemeenichap der

raC.G. vrouwen hebben willen invoeren onder zijne leer-
Tnar loo. ,. 11,,, j i

l
Imgen , en geleerd hebben , dat men , om den mar-

teldood te ontgaan , het geloof moge verzaken,

THEODORETUS (*) zegt , dat hij geleefd heeft,

toen de Apostelen nog niet geftorven waren, jus-

TINUS de Martelaar (f) verhaalt, dat hij, door

zijne bedriegerijen , te Antiochië vele leerlingen heeft

gemaakt. Doch, tertullianus (§) verzekert,

dat, hoe zeer hij ook aan zijnen doop zonderlinge

kracht tocfchrcef, hij echter weinig toeloop gehad

hebbe. Men ontmoet nog van zijne aanhangers in

de vierde eeuw (**). Alles wel ingezien zijnde,

zal men menander en zijne aanhangers eer voor
'

dvveepers en lieden van ontftelde hersfenen , dan

voor Ketters , moeten houden
;

ja zelfs daar inienan-

Der, simon en dositheus, het Christendom niet

beleden, maar zich , onder de Samaritanen ^ een

ligtgelovig volk , en erfvijanden van alles , wat

'^oodsch heette, veeleer als vijanden van jesus be-

toond hebben, zouden zij, in eene Kerkelijke Ge-

fchiedenis der Christenen , naauwlijks eene plaats

verdienen, indien niet, ten minfren fommigen van

hunne dweepzuchtige aanhangers, naderhand , gelijk

het

(*) ILcm. Fah. Libr. IL

(t) ^polog. I. (34. 73-)

( l^) De Anima.

(*••) El-sld. Hiit. Eaki. 111. 2i.
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het fchijnt, voor Christenen hadden willen gehou- i

den worden. ^^^^

Met meer recht mag cerinthus onder de ei- Hoofdd.

genlijk genoemde Ketters , in den Kerkelijken ftijl , "^ ^' G*

gerekend worden, dewijl hij den Christelijken Gods-_'_^ ,*

dienst ten grond leggende , dien , naar zijn goed- Cerin-

vinden, verklaarde, en 'er zijne gevoelens onder meng-
"^"^^^

de. Doch ook in zijne Gefchiedenis zijn eene me-

nigte van onzekerheden en zelfs flrijdiglieden. Som-

migen noemen hem merinthus , terwijl andereu

van CERixTiius en merinthus twee onderfchei-

den perfonen maken, cerinthus zal een Jood

geweest zijn, die te Akxandrië 'm Egypte zijne

dweepiichtige denkbeelden van God , de geesten , de

wereld , en de menfchen , fchijnt opgedaan te heb-

ben; van daar in Palaeftina gekomen, zal hij te

yerufalem , Caefarea , en elders , den Apostelen veel

moeite en tegenfland aangedaan , en vervolgends zijne

dwalingen in Klein -^AJie wijd en zijd verfpreid heb-

ben, tot hij, te Efeze^ door het inn;ortcn van een

bad, ^v^lar in hij zich bevond, zou zijn omgeko-

men. ( * ) De berichten nopens hem ftaan bij

IRENEUS (t), EPIFANIUS (§} Cn THEODORE-

TUS

(*) Dit IfintCe heeft een duitlelijk verband, met de

vertelling aangaande ze'cer gezegde van den Apostel jo»

aNNEs, boven Blndz. 289. gemeld, het één en ander

wordt , met recht , als eene ongegi'onde overlevering of

liever verdichtzel, aangemerkt.

(t) Adv. hceres. I. 2Ö. III. II.

(|) hieres. 28.

Aa 3
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I Tus (*) doch deze zijn zeer verward, en niet zel-

'^^!'j^ den met zich zelven onbclhianbaar.

Hooidft. Zijne leergevoelens worden, op de volgende wijze

,

na Cu. opgegeven. Hij erkende eenen hoogden God, die

^'^ van eeuwigheid uf eenc oneindige lichtruimte , de

volheid genoemd , hewone. Deze heeft vele /Eonen ,

Eeuwen^ of onftcrflijke geesten, voortgebracht, van

.welke de Engelen afftammen, cdn van welken de

wereld en de mcnfchcn gcfchapcn hebbe. Deze we-

reldfchcppcr was de God der Jooden. De hoogde

God was aan de mcnfchcn onbekend gebleven;

doch , om dezen aan de menfchen bekend te ma-

ken, en hen tot zaligheid op te leiden, heeft de

hooge God eenen der voornaamfte JKonen ^ Chris-

tus, of den LOGOS, in de gedaante eener duive,

doen nederdalen, op zekeren raensch jesus. Zoon

van MARIA en josef , welke daar door de kennis

¥an den hoogcn God, en de magt, om wonderen

te doen, ontving. Dit verheven wezen, de Chris-

tus, verbleef met den mensch je sus, op die wij-

ze, als oudtijds de Geest van God op de Profee-

ten rustte; en dus verkondigde jesus, door den

invloed van den ciiristus , den hoogden God.

Tpen de Jooden, door aandoking van hunnen God,

^en Wcreldfcheppcr , hem vervolgden, kruisten, en

ter dood brachten, had de ciiristus zich van den

inensch jesus afgezonderd, zoodat de laatde, en-

|iel als een bloot mensch , gekruist , gcdorvcn , en

weder opgedaan zij. Evenwel zal, bij de algemee-

ne
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ne opflmiding der doodcn, de Christus zich wc- T

der met den mcnsch je sus verëenisrcn , en dan een ^''^'^^^

XII
Koningrijk oprichten, hetwelk, gcduurende duizend uoofdfl'.

jaaren, enkel geluk en vermaak in zich zal bevatten. nnC. Cl.

Omtrent de Godsdienstoefening fchreef hij , aan zijne
•'"

navolgeren , de befnijdenis , en de onderhouding van de

voornaamfte plegtigheden van den MoüVifchen Gods-

dienst , benevens de geboden van jesus , voor. Hij

erkende geen gezag van eenig Boek des Nieuwen Tcs-

tanients, bchalven het Euiingclie van imattiieus, en

dit nog verminkt en verwrikt. Men zegt, dat joaN-

NES zijn Euiingelie opzetlijk tegen dezen cerinthus

gefchreven, en hem ook in zijnen eerllen Ijricf be-

doeld zou hebben. (*)

Zoo veel kan men uit deze opgave zijner gevoe-

lens opmaken, dat deze dweeper Joodiche vooröor-

deelen, met Heidenfche leergevoelens over de we-

reld der geesten, in het Christendom overgebracht,

en het zelve daar naar misvormd heeft. Van de

Jooden had hij zijne befnijdenis en de onderhouding

van iNiosES wet, en waarfchijnlijk zijn duizendjaarig

rijk, waaromtrent cajus , de ouderling van Jlo-

ine ( t ) , hem befchuldigt , dat hij dcszelfs verma-

ken, in de zinlijke genietingen van alle ligchaamllj-

ke wellusten , zou hebben doen beftaan , doch , wel-

ke bcfchuldiging misfchicn te overdreV'Cn is, door

den ijver van dezen cajus tegen het gevoelen van

een

(*) Zie wnt wij daar omtrent hebben aaugCLCkcnd

Bhidz. 94. en 309.

(t) Bij EUSEB. Hht. Fccles. III. 2S. VIL -5.

Aa 4
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ï eeii tkiizciidjarig rijk, het welk echter reeds vroeg

^

^° j'?- Dok onder reclitziiiiiige Christenen
, plaats had , die het

lioot'dll. zelve toch niet van cerinthus zullen ontleend

"'l9"^* litbben. Omtrent zijne gevoelens zeggen de oude

^^ _* Kerkvaders, dat hij gedeeltelijk met de Gnostieken,

gedeeltelijk met de E blommen , vcd gemeen heeft ge-

had; alhoewel ancferen meenen , dat hij niet de

Gnostieken niets gemeen gehad heeft, dan deze bij^

i:onderheid, dat de wereld niet door den hoogden

God, maar door Engelen , zou gcfchapen zijn. Dit

zal duidelijker worden, uit het gene wij van de

Qnosiiken en Ebioniten melden zullen , na alleen

hier nog bij gevoegd te hebben , dat de aanhan-

gers van CERINTHUS zich, wijd en zijd, door

Klein - ^ft'è verfpreid hebben ; het welk ons des te

min behoeft te verwonderen, alzoo Jooden en Hei^

denen, in zijne gevoelens, hunne oude vooröordee-

len , voor een groot gedeelte , behouden , en het

Chustendom daar naar vormen konden.

Q„Q<;tio- Over de Gnostieken is zeer veel gcfchrcven, meq

kpn. ftelt hen voor, als een' aanhang van dwaalgeesten

,

die reeds , in de eerfte eeuw , den leeftijd der Apos-

telen, zijn opgekomen, hunnen oorfprong hebbende

uit eene zekere Oosterfchc Wijsgeerte, en die de

aandftcht der Apostelen reeds hebben opgewekt,

welke hen, in verfcheidcn van himne fchriften, be-

doeld en vvederlcgd zullen hebben; men onderfcheidt

liai in Theoretifche of befpiegelende , en Practi/che.

of bcpefl^ncndê, JNIen heeft de gevoelens der eer-

jflcn tot een volledig üunenflel pogen te brengen

^az, Doch. als men bedenkt, dat het geen n;(:n
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van ecne zoogenoemde Oosterfche Wijsgeerte heeft I

gezegd, op zijn best genomen, ten hoogden onze- '°j?

-ker is (*)? e" tevens opmerkt, dat de benaming iioofdd,

van Gnostieken, ontleend van het Griekfche woord "^C.G.
Jaar 100»

Gnoojis , ( i^ennis , wetcnfchap , ) zoo wel ten goede _,

als ten kwaade genomen kan worden, gelijk dan de

rechtzinnige Christenen zich van de waare Gnoofis

of kennis beroemden, en dat deze benaming eerst

in de tweede eeuw, op zekere aanhangen, bij voor-

beeld , der Vahntini'dnen , Badlidianen enz. , is

toegepast, wordt het zeer twijfelachtig, of 'er wel

ooit een bijzondere aanhang en famenflel van Gnos-

tieken geweest zij, ten minften vóór valentinus

enz., in de tweede eeuw; de zaak fchijnt eenvou-

vvig deze te zijn : Men heeft , zedert de tweede

eeuw^ de benaming van Gnostieken gegeven aan

alle die genen, welke , voor en na , omtrent God en

zijne eigenfchappen , omtrent de wereld der geesten,

de ftoffe, den ooifprong van het kwaad, en de mid-

delen, om daar van bevrijd te worden, van eene

hoogere en meer verlichte kennis zich beroemden;

dus heeft men siaiON den Tooveraar, dositheus,

jsiENANDER cuz. , ichoou zij uict ccus ondct de

Christenen behoorden , Gnostieken genoemd. Te

weten , velen , het zij dan uit de Joodfche Kabba-

la^ het zij uit Heidenfche overleveringen nopens de

Theogoniën en gellachtrekeningcn der Goden , hunne

droo-

(^) Zie boveu Bkdz. 38.

Aa 5
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j droomerijën ontlcenende, wilden de Godlijke natuur

uoEK en eigenfchappen , de werkingen der geesten, den

H ofdft
oorfprong der wereld, en des kwaads, verklaren; fom-

naC.G. migen, het hoofd vol hebbende van booze wezens,

Jaar 100.
jjjg ^^^ oorfprong aan de wereld zouden gegeven

hebben, en van de eeuwige ftofte, die kwaad zij,

dreeven, dat men, door eene heel ftrenge levens»

wijze, het vleesch behoorde te vermeesteren en te

tedvvingen , waar in de dvveepiichtige Esfeën hen

reeds waren voorgegaan; terwijl anderen zich van

de wet ontflagcn rekenende , als welke van het boo-

ze wezen , dat de wereld gefchapen had , oorfprong-»

lijk was , een geheel zedenloos leven voerden. Bei-^

derlei foort van menfchen , die zich , om deze re-

den, op eene hooger wetenfchap en kennis beric^

pen, ontdekken wij, in de fchriften der Apostelen.

Zoo v/aarfchuwt paulus ( i toioth. VI. 20.)

tegen de fpitsvinnigheden eener ten onrecht zooge-^

fjoemde wetenfchap , door welke zelfs fommigen

reeds geheel van het Christendom waren afgeweken

;

( I TiMOTH. I. 4. ) gewaagt hij van zulken , die

veel ophefs maakten van fabelen en eindeloze ge-f

flachtrekeningen'^ i korintii. VIU. i. fpreekt hij

van eene kennis, die opgeblazen maakt enz. en i

TIMOTH. IV. van zulk eene flrengheid van zeden,

die gepaard ging met onheilige en oudvvijffche fiibc-

len , en gelijk hij zich elders uitdrukt , die , onder

cenen uitwendigen fchijn van godzaligheid , de kracht

der waare godzaligheid verloochenden. Van huu, die,

on-»
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jondcr het voorwendzel van vrijheid, zich nan alle ï

^oorloze ongebondenheden overgaven, Ipreken de ^^^?-

Apostelen petrus (2 petr. U. iS') judas (jud. Hoofdft.

VS. 12.; en joaNNES in zijne Openbaring i^]l^ 14.) nnC.G.

vergelijkende hen bij den ouden Waarzegger BiLEaiM.-
'"

die zijne waarzeggerijen voor beloning veil had.

Men heeft van deze lieden ook al een' bijzonderen

aanhang van Ketters gemaakt , onder den naam

van Bileamhen , daar het ondertusfchen genoeg blijkt

,

dat deze lieden menfchen waren , die zich meer dan

anderen verlicht en kundig rekenende, zich niet alleen

veroorloofden, met de Heidenen het Afgoden -oiFer

te eten, maar ook alle deugdzame werken gering

achtten. Deze fchijnen dezelfde te zijn, die joaNr

KES Antichristen noemt, die tegen christus over-

-llonden , om dat zij den vvaaren. geest van het Chris-

tendom miskenden. De aangehaalde plaatzen uit

de Schriften der Apostelen geven genoeg te ken-

nen, dat zij eer- en heerschzuchrige lieden waren,

die , om zich eenen naam te maken , zich dni

van de Christenen hebben afgezonderd. VergeJ.

I joANN. IV. I. iSIet hunne ingebeelde weteu-

fchap veel op hebbende, fchijnen zij ook, omtrent

den perfoon van ji^sus bedenkingen gemaakt ,

en hem voor een bloot mensch gehouden te

hebben , doch , op wien een hooger Geest van

den Hemel was nedergedaald, waar in zij met de

Ehi'i}niten overcenflemden.

Nicola'iten fchijnt eene benaming te zijn, welke ivjc^iaï-

insgelijks tot duze fooit van menfchen behoort, en t^''^«

het
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I het geen de Kerkvaders ireneus (*) en cleimenS
BOEK y^f^ Jlexandrië (f), en na hen augustinus.
All

Hoofdft. THEODORETUS, en EPiFANius van eenen bijzonde-

na C, G. ren aanhang , NicoJa'iten genoemd , gefchreven heb-
^ ben, fchijnt enkel ooifpronglijk te zijn, uit hunne

opvatting, van het geen openb. II. 6. en 15. voor-

komt, ahvaar eene melding gefchiedt van de leere

der Nicola'iten; alhoewel het zeer waarfchijnlijk is,

dat deze naam Nicola'iten , welke' , in betekenis , met

den naam Bileam overeenkomt , in dit Boek , zoo wel

geheimzinnig te verdaan zij, als de gemelde naam

JBileam^ en de naam Jefebel^ welke ter zelfder

plaatze, in eene geheimzinnige beduidenis, genomen

worden; zonder dat men daar uit kan afleiden, dat

'er, ten tijde der Apostelen , eene afzonderlijke gezindte

of aanhang van Nicola'iten beftaan hebbe. Onder-

tusfchen bericht ons de overlevering, bij de boven-

genoemde Kerkelijke Schrijvers , dat zij hunnen naam

en oorfprong gehad hebben van nicolaus, éénen

der zeven cerfte Diakonen in de yerufalemfche Ge-

meente. HANDEL. VI. Evenwel is hun verhaal

nopens dezen eerwaardigen man ver van eenftemmig

te wezen. Volgends ireneus, heeft hij , door

zijn eigen buitenfpoorlg levensgedrag een flecht

voorbeeld voor zijne navolgers gegeven, welke zich

aan

(*) Adverf. ILer. II. 27. III. 11.

(f) Stromat, II, 9j en 111. 4. en uit hem eusebius

fjist. Ecclcs. III. 2p,
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nan de fnoodfte ondeugden hadden fehuldig gemaakt 5 1

maai' volgends clemens van Alexandrie , was ni- ^^^
coLAus een man van eenen onbefproken heiligen en Hoofdfï^

christelijken wandel. Hij had eene heel fchoone huis- i^aC.G.

vrouw, over welke men hem nagaf, dat hij jaloersch-',_ ^
ware. Dit vernemende, fcheidde hij zich van haar,

met bijvoeging van deze redengeving , dat men het

vleesch hchoore te misbruiken^ willende te kennen

gev^en , dat een deugdzaam man zijne hevigfte drif-

ten moest weten te overwinnen. Dit zijn gezegde

en gedrag hadden zijne leerlingen en aanhangers

misbruikt , daar uit afleidende , dat onkuischheid en

ontucht geene zonde ware, de hoererij voor geoor-

loofd verklarende, en de vrouwen onder malkande-

ren gemeen makende. Dit is het verhaal van cle^

jsiENS van Alexandri'è ; zeer onwaarfchijnlijk zeker.

Volgends EPiFANius en anderen, zullen zij aan God

vreemde namen gegeven, en vreemd luidende woor-

den in hunne Dienstboeken gebruikt , en ook de

Godheid van jesus ontkend hebben. Alles over-

wogen zijnde , komt het waarfchijnlijk voor , het

geen wij zeiden , dat men aan die liederlijke Dwee-

pers , welke de vrijheid van het Christendom mis-

bruikten, uit de Openbaring van joaNNES, den naam

Nicola'iten hebbe gegeven, en veivolgends naar den

ooifprong van deze benaming zoekende, zich nico-

LAus, onder de eerlle Diiiconen te bhinen gebracht,

en dien als (lichter dezer gezindte aangenomen

hebbe , terwijl de gemelde lieden dezen eerwaardi-

gen man geern daar voor erkend, en den hun gege-

ven
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T ven naam van hem zullen hebben afgeleid ; kunnen-

•^"^'^ de het één en ander met zoo veel te meer waar-

Hoofdft. ichijnlijkheid gefchiedcn , omdat nicolaus oor-

iinC.G. fpronglijk een yoodengenoot ^ en dus, uit den aart

j" * der zaak zelve een voorftander van de Christelijke

vrijheid zal geweest zijn , welke zoo ligtclijk mis-

bruikt werd. Hoe bet zij, het is te minder nodig

ons langer met deze onzekerheden op te houden ,

naardien deze gezindte van Nkoïa'iten , indien zij

ooit befiiaan heeft, tocli in de Christelijke Kerk zel-

ve geenen opgang gemaakt , noch op het Christendom ^

als zodanig, eenigen verderen invloed gehad heeft

j

gelijk zij ook van geen duur geweest is.

Nr/:?rec- Van eenen geheel anderen oorfprong en na^

^*-""* tuur, dan de voorgaande ^ waren de Naznreenen

en Ehïóniten , van welke wij nu nog moéten fprc-

ken.

De naam Nazarenen^ of Nazare'èrs ^ was, voor

dat de belijders van jesus te Antiöchie Christenen

begonnen genoemd te worden , algemeen aan allo

Christenen , gelijk jesus zelve de Nazarener ge-

noemd werd ; bijzonder gebruikten de jooden en

Heidenen denzelven geern
;

(vergel. handel^ XXÏV.

5i XXVIIL 224) Doch, nadat de naam Chrh-

tenen ontilaan, en in meer algemeen gebruik geko-

men was, is de naam Nnzarenen , of gelijk an-

deren dien ook fchrijven , Nazare'èn^ bijzonder ei*

gen gebleven , aan de Christenen uit de Joodeii

,

t\z\\ in het Joodfche land onthoudende ; waar uit

men afleiden kan , dat de Nazarenen 5 ten onrechte ^

op
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op de lijst der Keitercii geplaatst worden* Zij wa- ï

ren Joodscligezinde Christenen, van welke wij bo- ^^^^f

ven gefproken hebben, en die met hunne vooroordeelen Hoofdft.

omtrent het aanhouden der Toodfche plegtigheden ,
n^C. G.
Ttisr I oo

en de noodzaaklijkheid der Mofaifche wetten , lang \
*

in de Kerk als broeders erkend zijn , hoewel men

hen, als zwakke broeders, aanmerkte, gelijk zij ook

in de daad waren, alzoo zij toonden, in den waa-

ren geest van den Godsdienst van jesus, welke niet

in uitwendigheden bedaat , weinig te zijn doorgedron-

gen ; maar Ibnmiigen van deze lieden gedroegen zich ^

door eenen verkeerden ijver , zoo haatlijk en onver-

draagzaam jegens de Christenen uit de Heidenen,

dat eene fcheuring bijna onvermijdelijk werd , voor-

naamlijk , toen yerufalem nu verwoest zijnde , en-

kel haldarrighcid fommigen hunne Joodfche vooröor*

deelen deed behouden, welke, van dien tijd af, zich

van de andere Christenen hebben begonnen af te zon-

deren, en ter ondericheiding Nazarenen genoemdi zijn.

geworden , welke zich , vervolgends , fpoedig weder in

twee takken hebben gefcheiden , de Nazarenen en

Ebioniten , welke laatfte nog verder van de leere van

het Christendom zijn afgeweken
, gelijk wij zien zullen.

MOSHEiM, en andere nieuwe fchryvers , ftcllen echter

den oorfprong dox Nazareenen^ eerst inde II eeuw,

en wel na het jaar 136 onder den Keizer HADRiaAN;

wanneer de Joodfche oproeren gedempt zijnde , de

ftrenglle wetten tegen de Jooden werden vastgefleld,

en de Christenen , die tot de oude Jerufalemfche

gemeente behoord , en tot nu toe altijd opzieners

uit
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I uit de Joodfche Christenen gehad hadden , voor het

feor.K ggj.g^ eeiien markus, eenen vreemdeling, die vï>n

Hoofdrt. Heidenfche afkomst was , tot Bisfchop en Opziener

nrC.G. verkozen, waar door de fcheuring voltooid werd,alzoo

1.' fommigen, daar door geërgerd, in Perea, of deland-

fchappen over den Jordann , afzonderlijke vergaderingen

hebben opgericht (*); doch, de plaats van sulpi-

cius SEVERUS j waar op zij zich gronden ^ zegt

geenszins duidelijk , dat toen eerst deze afzondering

der Nazarenen haren ecrftcn aanvang genomen

heeft.

De Nazafenen , of Joodschgezinde Christenen

,

waren daar in met de Christenen eensgezind , dat zy

de boeken des O, T. aannamen en voor Godlijke

boeken erkenden, doch zij fchljnen van de fehrifteR

des N. T. geene andere gekend te hebben, dan tet

Euüngelie van iniattheus , het welk zij, in dè

Hebreeuwfche j of liever Arame'lfche ( Chaldeemv-'

fche^ taal, en waarfchijnlijk in eene overzetting,

welke hier en daar veranderingen ondergaan had , be-

zaten (t) ; zij erkenden de hoofdwaarheden van

den Christelijken Godsdienst, en fchoon epifanius

hen fchijnt te befchuldigen , dat zij jesus niet voor

den Zoon van God erkend hebben, evenwel weten

wi)

(*) SuLPicius SEVERUS Ilist. Èccks. II. 31. vergelelieii

met EusEB. Hist. Eccles. IV. 5.

(t) Dit is het Eiian^elie, dat gemeenlijk het Euün-

gelie der Hebreen gencemd wordt, wnar van wij boven"

gefproken hebben Bladz. 2pp. en 323,
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Wij uit HiëRONYMüS, die omgang met hun gehad j

heeft, dat zij in Christus geloofd, dat is, jesus boek

voor den Zoon van God erkend hebben (*'). Hun- „-^^r,^

ne hoofdllelling , die hen van de andere Christenen naC.G.

onderfcheidde , was, dat zij geloofden, dat de on- J"^'!" 100.

derhoiiding van moses wetten even noodzaaklijk zij

onder het Nieuwe, als onder het Oude Testament,

en dat men, zonder deze onderhouding der v/et

,

voor God niet rechtvaardig kon zijn, dat men der-

halven den Christen - Godsdienst moest aannemen,

in zoo ven'e hij den Joodfchen onderflielde, en daar

mede overeenkwam , met één woord, zij bleven

Jooden , doch erkenden jesus voor den waarcn

MEssias. Ten tijde van augustixus en hicro-

NYMUS, waren zij flechts weinige in getal overig»

en ook, in meer dan één opzicht, afgeweken van

de leerftellingen hunner vooi-vaderen , zijnde toen

reeds meer genaderd tot ds Ebiöniten.

Deze , gelijk wij zeiden , waren een tak der Na- Ebioni'

zarenen^ waar door zij ook meermalen met dezel-
^^"*

ve verward worden, arnold ( f) ontkent voltlrekt,

dat 'er ooit , ortder de Christenen , eene gezindte van

Ebiöniien zou geweest zijn, meenende, dat epifani-»

us deze gezindte enkel verdicht hebbe , om met hun

t3

(*) Te weten, de benaming cHrusTUS worJi: bij de

Kerkelijke Sc'iirijvers, in de IVde eeuw, bijzonder , vnn de

Godlijke natuur van jE.«us gebrui'st. Zie venema flisf,

Èscles. Tom. III. pag. 332.

(1} Kerk- en Ketter- Hiito"ie I. Deel Bht.h, 28.

Bb
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I te kunnen twisten , en hen te kunnen wederleggen. Het

^^^^j is zoo, wanneer epifanius alleen (lant, kan men
All

Hoofd fl. weinig op zijn getuigenis aan, doch, dewijl ire-
iiaC. G. ]ST£us , TERTULLIANUS , EUSEBius hcu iusgelijks

\^ ' kennen , kan men het beflaan dezer gezindte niet

j

in twijfel trekken; hoe zeer deze Schrijvers onder-

ling , in verfcheiden bijzonderheden omtrent hen ,

verfchiilen. Dus is men onzeker over den oorfprong

van den naam Ebloniten', Dezen zullen zij ontvan-

gen hebben van eenen eriön , die één hunner

leeriiaren , en hun ftichtcr , zou geweest zijn. Deze

naams - afleiding is zeer eenvouwig , en zou niet

behoeven in twijfel getrokken te worden , indien

niet alles , ja zelfs het beftaan , van dezen ebiön

onzeker ware , en van fommige ouden zelve ontkend

werd, die den naam Ebloniten hebhen afgeleid van

een . liebreeuwsch woord , Ebjon , het welk eenen

armen betekent, zoodat zij dus genoemd zouden

zijn van hunne armoede^ het welk de Ebloniten

zelve voorgewend hebben , hunne waare naams - oor-

fprong te wezen, omdat zij, naamlijk, echte af-

Ibmmelingen waren van de eerfle Christengemeente

te 'Jerufalem^ die op aardfchen rijkdom niet te roe-

men hadden, en zelfs gewillig hunne goederen en

bezittingen , ten dienfte der armen , verkochten.

Ivlaar, hunne partijen hebben deze benaming ver-

• klaard van hunne armoede van geest , waar door

zij geringe gedachten hadden van je sus , dien zij

echter als den messiüs beleden. Te weten , zij

ontkenden zijne Godlijke natuur, en hielden hem

voor



GESCHIEDENIS. 5^1

*'oor een bloot mensch, alhoewel zij daar in on- I

derling niet overeenkwamen, of zij hem cenc gcwo- ^jj

11e en natuurlijke ffeboorte uit josef en maria , HoofdfT.

dan wel eene buitcnsewone en bovennatuurlijke uit
""^'

*
^ -^

Janr 100.

niARiA door den Heiligen Geest, moesten toefchrij- _^_—

,

ven. e
* ) Voords waren zij nog fterker ijveraars

voor de plegtigheden der Mofaifche wet, dan de

Nazarenen zelve, en wilden die ook aan de Hei-

denen, die tot het Christendom overkwamen, op-

dringen. Deze hun ijver boezemde hun eenen af-

keer in tegen den Apostel paulus, wiens fchriften

zij voornaamlijk verwierpen , omdat hij in dezelve

zich een' zoo fterk voorftander van de Christelijke

vrijheid betoond had. Alleen hadden zij, met de

Nazarenen , het Hebreeuwsch of Chaldeeuwsch

Euangelie van mattiieus, het welk zij voor het

oorfpronglijke hielden. Deze gezindte beflond ook

nog tot in de IVde eeuw, en had zelfs fommige

geleerde aanhangers. Zoo ftcrk waren de vooröor-

deelcn , met welke de Jooden aan hunne voor\'ader-

lijke wetten en zeden verkleefd waren!

Daar worden bij de Kerkvaders nog wel eenige

bijzondere perfonen, of geheele partijen, als Ket-

ters of Dwaalenden , in deze Apostolifche eeuw
, ge-

meld, bij voorbeeld, varisuus , cleobius, theo-

DATUS, THEOBUTUS, Gortheaneu ^ Mashothea-

nen , Entycheten , Can'isten , Adrianhten , doch

,

de-

(*) EusEB. Iliit. Eccles. III. 27. ORiGEN. Cotiïra,

CELS. II. 55.

Bb 2
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ï dezQ waren of yoodfche leeraars, of enkel anderfi'

BOEK benamingen van die gezindten, van welke wij ge-

rioofdd. fproken hebben , of geheel onbekende lieden , van

iia C. G. vvelken ons niets dan de bloote naam bekend is ^

£j__^* of ook namen, die uit eene verkeerde lezing ont-

ftaan zijn , gelijk dus Adr'ianisten gefchreven is

voor Menatidrianhten , aanhangers van menan-

DER ; zoodat wij ons met dezelve niet behoeven

op te houden (*), maar den Le^er hier een rust-

punt aanbiedende, met het volgende Boek kunnen

voortgaan, de Kerkelijke Gefchiedenis der Chris-

tenen van het tweede Tijdperk te befchrijven.

(^*) Men zie van deze allen: Het ontwerp eener

volledige Gefchiedenis van de Godsdienstgevoelens der

eerjle Christen 'eeuw enz» Ifte Deel Bladz. 58. volgg.

Einde van het eerfie Deel,
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