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KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

TWEEDE BOEK.
BEVATTENDE HET TWEEDE TYDPERK; VAN DEN

DOOD VAN JOÜNNES, DEN LA.\TSTEN DER APOS-

TELEN, TOT AAN DE REGEERING VAN DEN

KEIZER KONSTANTYN DEN GROOTEN ,

IN IIET BEGIN DER VIERDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.
Cefchiedenis der Chrisfenen , onder de regering van

den Keizer Trajanus.

JLXet einde van het voorgaande cerfle , en het begin ïï

van het tweede Tijdperk, opende gunllige vooruit- "°j;'^

zichten voorde Christenen; zij moesten wel, met UoofdfT»

den dood van joünnes, den laatftcn der Apostelen, 'iJiCG.

het mondeling onderwijs, en onmidlijk bcRiiuv, vanjQtjj^^*

onfeilbare leerüaren ontbecren ; doch de fchriften

van TOÜNNES en zijne Mede -Apostelen, welke alleni^s
^"'^'ding

•' ' ^ ' ^ tot de i;e-

meer algemeen bekend, en wier gezag weldra bo- ichicJc-

ven allen twiifel geftcld werd, waren voldoende, om "'^^vmi

,,,..,, ^. . , . liet twee-
de belijders van het Christendom, ten aanzien van^l^.|i,J.

hun geloof en wandel, voor te lichten, en te be- pcilc.

U. Deel. A Uuin



4 KERKELIJKE
n ftuurcn. Indien de Christenen flechts getrouw en

OEK veribndig beleefden, het geen zij, in deze fchriftcn

Iloufdft
der Apostelen , leerden, konden zij, niet alleen op

naC.c! eene beftendige dnurzaamhcid, maar ook, op eenen

Jnarioo.
^^g^^j^ voortgang en uitbreiding van jesus Gods-

ill— 'dienst, volgends zijne beloften, en onder den ia-

vloed van zijnen Geest, Raat maken. Niettegenftaan-

de den tegenftand der Jooden , en de licvi-e fchok-

ken, welke de Christenen, onder de dwingelanden

isjERO en DOMiTiüAN , hadden moeten vcrduiu-en

,

was de leere van jesus reeds in alle werelddeelen

,

zoo ver het Romcinfche Rijk zich uitllrekte , en

zelfs verder, verbreid, en had, hier meer daar min,

duizenden aanhangers en belijders verb'egen. Onder ver-

feheiden goede Vorsten, die, veiTolgends, het roer

van regeering in iianden hadden, maakte de Gods-

dienst der Christenen verder Oost- en Wcstwaards

goede voortgangen , zoodat 'er geen zoo afgelegen hoek

der wereld ware, waar de 'dienst \Tin den waaren

God niet doordrong ,
geen volk van zoo woeste ze-

den, het welk niet, door het omhelzen van dezen

Godsdienst , tot deugdzame werken gelenigd werd. (*)

Evenwel genoten de Christenen niet beflendig, noch

overiil, rust, zelfs niet onder de beste Vorsten ; het ge-

meen, opgeftookt door de Priesters der Afgoden,

en verkleefd aan het Bijgeloof, was, op zeer vele

plaatzcn, zoodanig op de belijders van cenen Gods-

dienst ,

(*) Deze zijn de woonlon van i.actantius de Mort.

Perfecut. cap. 3. wanimede eusebius Hist. EccUs, IV.

a, 7. CU anderen overëeudeinuien.



GESCHIEDËl^lS. 3

«lïefist , die aan het Bijgeloof, door de verlichting der It

waarheid, den ondergang dreigde, gebeten, dat de "^^^^

gelijlvtijdige Kerkelijke Schrijvers meermalen klagen, Hoofdd^

dat de Christenen voor allerhande mishandelingen, naC.G*

en plunderingen, bij nacht of dag, blootftonden Q^y, ^^H^jl
dikwijls begeerde het volk, met onllnimigheid, hnn-—-=—

>

nen dood, waar in de overigheid bewilligen moest,

wilde zij geweld en oproer voorkomen
; (f) dik-

wijls werden zij openlijk aangeklaagd, als fchul-

dig aan veraclidng der Goden , ontheiliging van

den Godsdienst van den Staat, en Majefleitsfchen-

nis tegen den Keizer. Naannate dan de Stadhou-

ders en andefe Overheden of Richters gezind wa-

ren , werden de Christenen , op losfe befchuldi-

gingen , hard behandeld , en willekeurig zelfs ter

dood gebracht. (§) Wanneer foortgelijke mishan-

delingen voor de Keizers gebracht werden
, ga-

ven deze wel fonuijds gunllige antwoorden, maar

die niet zelden , te flaauw of twijfelachtig zijnde , niet

voldeedcn, om den haat van het gemeen, of de bij*

zondere vete van onbillijke Stadhouders , of Biigelovi-

ge Priesters , te beteugelen. Ook mogen wij hier bij-

voegen , dat niet alle Christenen zich altijd voor-

zichtig en befcheiden gedroegen. Sommigen vervie-

len tot dweepzucht, en waren, door hunnen ver-

keerden en kwaalijkgeplaatflcn ijver, nu en dan oor-

zaken, dat de haat der Heidenen tot daadlijke ver-

volgingen uitberstte. D^

() Mrlito Sardenps bij euseb. tlht. Eccles. IV. 26

(t) Ti:n.ri'Li.iAN. /fpologet. Cnfi. 35.

($^ Teiuuluan. ad scap. Cap. 3. en 4. enz.

A %
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H De regecring van den Keizer nerva was ,
gelijk

BOEK
^vli in het voorgaande Deel, gezien hebben, voor

uJm de Christenen gimlUg geweest. Deze prijswaardige

nnC.c: Vorst, welke twee anders ftrijdige zaken, de op-

J''''''°-perma<nvan édnen met de vrijheid van allen, had

:ii:i' we^n te verëenigen (*) , had alle de ballingen

Gunlligc
,,,,||,e domitiüan in ballingfchap verdreven had,

^•'d^n' ^'^ijllCKl gegeven, om te mg te keeren, en alle be-

onder fchuldigingen van gekwetfle Majcfteit verboden, bij-

^''^'''''
zonder, dat niemand, vooitaan, in rechten zou be-

trokken' worden , omdat hij op de ^oodfche wljxz

le-fde (t) "^et ^^'^^^^^ uitdmkking, buiten twijfel,

op de Christenen gedoeld wordt. Doch deze goede

Vor<t leefde te kort, dan dat de Christeliike Gods-

dienst van zijn zacht en bilTyk bcftuur alle gehoopt

voordeel trekken kon.

^„,,, Na cene regeering van flechts twee jaaren ovcrle-

msvo'lst den zijnde, had hij tot zijnen opvolger uLPirs tra-

heminde ,g dien hij tot Zoon had aangenomen. Deze

op'""^ bekleedde den troon van het Romcinfche Rijk, ge-

duurende 19 jaaren, van het jaar 98 tot 117, der

Christeliike Tijdrekening, zijnde van alle zijnc 011-

derdaanen gelicht en bemind, zoodat de Romeinen

hem eenparig den eernaam van den Besten gaven.

Men kan zijn karakter \Tij naauwkcurig opmaken,

liit veifcheiden Drieven, welke de jonge tlimus,

als Stadhouder van Bithymiu , aan hem gcfchreven

heeft en uit zijne antwoorden op dezelve. Hij ver-
'

fchijnt

(*) Tacit. AV/. A^ricohic. Cap.Z

(t) Diü cAssius /// Excerptii,
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Icliijnt daar in, als een lieftalig en \Tiendelijk Vorst, u
zeer gezet op recht en billijkheid. De gemelde pli- ^°^'^

Nii's heeft ook zijnen roem , in eene fchoone lofre- HoofdlT.

ÓQïi (*), vermeld, en aan de nakomelingfehap over- n?. C.G.

gebracht. Merkwaardig is vooral het gezegde van ^^l ^^2'

dezen Keizer, het welk eutPvOpius (f) verhaalt; ,.

wanneer zijne vrienden hem berispten, dat hij al

te vriendelijk was jegens ieder eenen, gaf hij hun

dit bcfcheid : „ dat hij zulk een Keizer wilde zijn je*

5, gens de burgers, als hij, burger zijnde, gewenscht

„ had , dat de Keizers jegens hem waren." Hij heeft

vele en zwaare oorlogen gevoerd, en ten Noorden

en Oosten verfcheiden landen, als wingewesten, aan

het Romeinfche Rijk gevoegd, welks paaien hij uit-

breidde tot aan den Tign's en Indifchen Oceaan,

alhoewel de meesten dezer landfchappen , toen hij,

kort voor zijn' dood, naa Italië terug keerde, we-

der afvielen , en zich aan de Romeinfche Heerichappij

onttrokken. Jammer is het, dat wij geene uit\'oerige

befchrijving van zijne verrichtingen hebben , zelfs

bezitten wij van dio cassius , die ze in het breede

te boek gefteld had , hier niét dan korte uittrckzels.

Onder eenen zoo prijswaardigen Vorst, als tra- Geenver-

JANUS , die tevens een voorftandcr was van geleerd- ^''^'«'-'r

heid en geleerden , gelijk dan ook aanzienlijke AVijs- tenen

'^'**

geeren en voorname Gefcliiedfchrijvers , onder zijne

regeering, gebloeid hebben, als plutarchus
, plinius

de Jonge, tacitus, scetonius, twz.^ konden de

Clu:is-

( * ) Panegijricut.

(t) Liby. Vlll. Cap. 2.

As
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II Christenen, met recht, rust en veiligheid vcrwach-

BOEK j£,^. ^.,^^ in. de daad, de Keizer zelve richtte geene

Hoofdft. vcivolging tegen Christenen aan, voor zijn perlbon

naC.G. was hij hun vijiind niet (), ook gaf hij geene wct-
Janrioo

iqo-qii hen. Het is dus, ten onrechte, wanneer
tot II/. ° '

».. men liem eene dcnJc openlijke en algeniecne vervol-

ging der Christenen te last legt.

Dieech- Desniettemin waren de Christenen, in bijzondere

ter, on- gewestenen fteden, door het oproerig geweld des

-fL^^lw volks, door valfche en losfe befchiddigingcn, en den
reiicciiiij^ ^ ^ i^ .r

bijzondc- bijzonderen haar van fommigc landvoogden en over-

re vervol-
j^^^:|^,j onder veifcheiden voorwendzelen, aan onder-

gingen '

geleden drukking, misliandeling en vervolging, blootgo

hebben, ([^{f^ (^-f)^ waar van wij ecnige merkwaardige voor-

beelden moeten aanvoeren.

SiMON, In het begin reeds der regccring van tp>.ajan'us,

Blsfchop y^QYd SIMON , Zoon van kleöpas , die , als
Véin Teru-

(slem ge- tweede Bisfchop van de yerufaJemfche Kerk , bij

kïyist, de Kerkelijke Schrij\-crs , te boek flaat , ter dood

gebracht. \\''aarümtrent eusebius ( ,§ ) ons , uit

HEGESippus , de volgende bijzonderheden bewaard

heeft. Wanneer 'er in Païacflina onderzoek ge«

daan werd , of 'er nog afflammelingen uit het

Koninglijk Huis van david overig waren , werd

deze waardige man, die den hoogcn ouderdom vaii

\io jaaren bereikt had, door cenige Joodschgezinde

Ket-

(*) Dit zegt TCRTULLiANus Uitdrukkelijk. Apologet^

Cap. 6.

(t) Ei'SF.B. ///V. Ecc/cs. UI. 32.

(§) //;;/. Lccks. III. 32.
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Ketters, bij den Stadhouder van Syri'é^ atticus, ver- lï

klaagd, als zijnde met jesüs vermaagdfchapt , en dus ^^j^'''

uit liet Stamhuis van david , en een Christen. Op lioofdd.

eene onwaardige wijze mishandeld en zwaar sepij- "^ ^* ^'
Jaarioo.

nigd zijnde, al het welke de giijsaart, met onbc- tot 117.

zvveken moed en Itandvastigheid , doorftond , tot ver- '

baazing van den Stadhouder en zijne Krijgsknegten

zelve, werd hij, ten laatftcn, bij vonnis van ^iczoxi

Stadhouder, aan het Kruis gehecht.

Dit voorbeeld kan eenigzins twijfelachtig fchijnen , Vervol-

dewijl de oude simeön, niet zoo zeer, ten minden ^'"g^^

niet alleen , als Christen , maar als afftammende uit ui©,

het Huis van david, befchiüdigd en ter dood ver-

wezen werd ; doch het geen , om dezen tijd , in

Bithynië,, een landfchap van Klein- Afi'è^ plaats had,

laat ons geen' twijfel over, dat de Christenen , als

Christenen , in fommige iandfchappcn , ven'-olgd
, ge-

(Irafi:, en gedood zijn geworden. Wij hebben, daar-

omtrent, een bericht , het welk boven alle tegen-

fpraak is, in den Brief van plixil's den Jon-

gen , toenmaligen Stadhouder van dat landfcliap,

aan den Keizer trajanus, gefchreven, in het jaiu:

104 , of volgends anderen , in het jaar 1 1 1 , terwijl

het antwoord van den Keizer ons het gevoelen vau

denzelven omtrent de behandeling der Clu-isteneii

leert kennen. Deze beide Brieven zijn zoo merkwaar-

dig, en geven ons, nopens de Christenen, zoo gc-

wigtige bijzonderheden aan de hand, dat zij liier

verdienen geplaatst te worden, plixius fchrijft aan

den Keizer dus ( * )

:

„ Ik

( * ) V.phïul. Lihr. X. El>iit. r}-.

A4



9 KERKELIJKE
II „ Ik ben gewoon, Ileere! alles, waar omtrent ik

^Y" ?9 twiifclaclitig ben, ter iiwcr kennis te brengen.

Hoordü. 9» ^^ic toch kan mij beter bclhuiren, wanneer ik.

naC. G.
^^ iet niet waag te bellisfen, of wie beter mijne on-

j<^[ij-7." „ kunde ondemchtcn ? Bij gcrichtelijke onderzoc-

„ kingen,, omtrent de Christenen^ wnAi tegenwoor-

J"'^.„yj'" „ dig geweest zijnde, weet ik dus niet, wat of in

aanïRA-* „ hoe verre men ten dezen gewoon is te ftraflen,.

jAisus.
^^ ^^ j.g ^Tjigcn, Ook was ilc niet weinig onzeker^

„ of 'er eenig ondcrfcheid plaats hebbe, ten aan-

„ zien van ouderdom? insgelijks, of tedere peifo-

„ nen , hoe zwak ook , niet verfchillcn van (lerkc en

„ forsfche? of men vergiffenis fchenkt, wanneer ie-

„ mand berouw heeft, dan of het ^cn genen, die

„ eenmaal Christen geweest is, niets bate, zulks

„ thans niet meer te zijn? Of de naam zelve, al-

„ hoewel 'er geene euveldaaden mede gepaard gaan

,

„ dan of de euveldaaden, met den naam verbon-

„ den, te flraffen zijn? Inmiddels heb ik mij zei-

„ ven omtrent die genen, welke bij mij, als Chris-

y, tenen, zijn aangebracht, op de volgende wijze,

„ gedragen. Il; heb hen gevraagd, of zij Christe-

„ nen waren ? Indien zij dit bekenden , herhaalde ik.

„ mijne \Tiiag, voor de tweede en derde keer, hetr

y, met lijlTlratFe dreigende: die bij hunne belijdenis

y, bleven , liet ik ter ftrafle wegvoeren , alzoo ik

„ in liet geheel geene bedenking maakte, dat, wat

^ 'er ook war-o, van het geen zij beleden, eigen-

y, zinnigheid zeker en onbuigzame hardnekkigheid

„ gdh-aft moest worden. Ook waren 'er nog an-

,, deren, iL\x\ï oiizinnjg; doch welke ik, omdat zij

„ Ro.
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5, Romeinfchc burgers waren , heb opgefchrcven , IT

„ ten einde hen na Rome op te zenden. Verv'ol- ^°i^^

„ gends, toen deze misdaad, gelijic het gaat, ge- Hoofdft.

„ duurende dit tijdsverloop , zich verder verfpreid- na C. G.

„de, zijn mij meer bijzondere omflandigheden
^^^ jj_

„ voorgekomen. Dus is mij eene aanldagte ter '

5, hand gefield, zonder naamstekening, bevattende

„ de namen van vele lieden, doch, weke ontken-

„ den , dat zij Cliristeneu waren , of geweest waren ,

„ gelijk zij dan ook de Goden aanriepen, zoo als ik

„ hun vóórzeide , en voor uw beeldeiiis , dat ik , ten

„ dezen einde, met de beelden der Goden, had la-

„ ten voortbrengen, wierook en wijn offerden, ja

„ CHRISTUS zelfs lasterden; tot al het welk, men

5, zegt, dat zij, die v/aai'lijk Christenen zijn, zich

„ niet dwingen laten. Om deze reden heb ik ge-

„ meend, deze te moeten ontflaan. Anderen, die

5, van eenen aanbrenger genoemd waren , zeiden

„ wel in 't eerst, dat zij Christenen waren, docli

„ ontkenden het* terftond weder; fommige beleden,

„ dat zij het geweest waren, maar 'er affland van

„ gedaan hadden, eenigen reeds zedert drie, ande-

5, ren zedert meer, één zelfs reeds zedeit twintig

„ jaaren. Deze allen hebben uw beeldenis, en de

„ beelden der Goden, vereerd, en te gelijk ook

j, CHRISTUS gelasterd. Doch tevens verzekerden

5, zij , dat de hooftizaak van hunne fchuld of dwa-

„ ling hier in beflond , dat zij gewoon wa-

„ ren, op zekeren bejiaalden dag, voor zonne-op-

„ gang, famcii te konien, en met malkanderen een

„ lied, ter eerc van christus, als ccnon con , te

A 5 „ ^iJi'
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II „ zingen, en zich, tcu plegtigftcn, te verbinden,

^^^^ „ niet tot euveldaadcn , maar, dat zij gecne dievc-

Hoofdfb. 57 rij^n» roof-) "och ovcifpd plegen, hun gegeven

m C. G.
^^ vvoord niet bleken, nocli een aanbetroiuvd pand

cot 117. 9» loochenen zouden. Dit vcmclit hebbende, waren

„ zij gemeenlijk gefcheidcn , maar vervolgends weder

„ bijeengekomen , om fj)ijze te gebruiken , doch ge-

„ meene en fchuldeloze fpijze: en zelfs dit hadden

„ zij nagelaten, nadat ik, volgens uw bevel, alle

5, genootfchappen (Clubs') , bij plakaat , verboden had.

„ Ik oordeelde het daarom te noodzaaklijker, van

„ twee dicnaresfen , die zij diakomsftn noemden

,

„ zelfs door middel van de pijnbank, te onderzoe-

„ ken, hoe veel vvaai-licids deze belijdenis behelsde.

„ Doch , ik heb niets anders gevonden , dan dat het

„ een fnood en buitenfpoorig Bijgeloof is ; en om die

„ reden, de verdere rechtshandeling uitltellendc , mij

„ aan U vervoegd, om U raad te plegen. 'Trou-

„ wens, het onderwerp kwam mij alzins voor, raad-

„ pleging te verdienen, voornaamlijk, wegens het

„ aantal der genen , die daar door in gcvaai* komen

,

„ want velen van allerhande jaaren en rang, ook van

„ beiderlei kunne, treft dit gevaar, en zal het ver-

„ ders ti-elTen, dewijl de befmetting van dit Bijge-

„ loof niet alleen in de lieden, maar ook tot de

„ dorpen en het platte lantl , is doorgedrongen ; al-

„ hoewel het mij tocfchijnt, dat zij gefluit en gebe-

5, terd kan worden. Ten minllen, het blijkt genoeg,

„ dat de Tempels, die reeds bijkans ledig (londcn,

„ weder beginnen bezocht te worden, en dat men

,3 de plegtigc GodsdicnstvaTichtingcn, die lang wa-»

,, rca
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„ ren venvaarloosd 5 weder hervat, dat ook op nieuw ll

de offerbecsten alom verkocht worden, die nog ^^^^
9>

95

maar zeer zeldzaam kopers vonden. ^Vaar uit men Hoofdft.

ligt kan gislen , welke menigte van menfchen ver- "^ C. G.

beterd kan worden , indien berouw plaats mag vin-
^^^ ^^^

„ den."
'

De inhoud van dezen merkwaardigen Brief levert Aanmer-

ons llofFe tot verfcheide aanmerkingen. Vooreerst ^
^'"Sen

^
,

' over de-
zien wij dit , hoe , ten dezen tijde , in Bitkynië , zen brief.

en zeker niet min in andere landfchappen en gewes-

ten, waar de Apostelen, inzonderheid paulus, ge-

predikt hadden, het aantal Christenen reeds aanzien-

lijk geweest zij, en wel van allerlei ouderdom, {laat

en kunne. Ten tweeden : dit getuigenis is loflijk voor

de Christenen en den Christelijken Godsdienst. Een

Landvoogd , een plinius , een man van geleerdheid

,

en tevens een Wijsgeer, doet een fcherp gerichtelijk

onderzoek, bij afvalligen, die anders gewoon zijn,

de paitij, die zij verlaten, te bezvvaaren, maar ook

brengt hij tedere vi'ouwen, dienaresfen der Christe-

lijke Gemeente, op de pijnbank, om haar de waar-

heid af te persfen, doch hij vindt niets ten nadcelc

van de Christenen ; de Christenen komen , op een*

bepaalden dag, den Zondag, gelijk wij dit reeds in

het I Deel gezien hebben , vroeg in den morgen, bljc'én,

misfchien wel, om de naarfpooringen van luiinie vijan-

den te ontgaan, of ter gedachtenis van jesus op-

ilanding in den vroegen morgen van dezen dag. Zij

zingen een lied , een Pfalm , of ander loHied , ter ecre

Van CHRISTUS, als god, of als eenen con; ilit ver-

dieiit onzü opmerking , ten einde ile lecre dezer Chris-

te-
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71 teiicn aangaande jesus te verdaan, en zij vcrbindcif

*^^'^ zicli ten plegtigflieii , tot een deugdzaam leven — Sacra'^

Hoofdft. W(f///(7, flaat 'er, het welk men onk, met eenen eed

^

na C. G. zou kunnen vertalen. Misfcliicn wordt 'er gedoeld ^

^j ,i°°op f^c plegtighcid van het Heilig Avondmaal, waar

• bij de Christenen de gedachtenis van jesus dood vier-

den , en hunne plegtige \'Erbindenis tot den diensr van

God , en een godzalig leven , die zij bij den Doop had-

den afgelegd , ftaatlijk vernieuwden. — Ten derden , zien

wij, uit dezen Brief van PLiNius,dat, alhoewel hij en-

kel fpreekt van het aantal van zulken , die in gevaar

kwamen , en niet bepaaldelijk van zulken , die gedood

zijn , omdat zij Christenen waren , 'er evenwel velen , om
die belijdenis , ter dood zijn gebraclit , ja dat hij zelve

*er eenigen *van heeft laten ter dood brengen, welke

aanmerking licht verfpreidt, over het veifchil, no-

pens het groot of klein getal der martelaren en bloed-

getuigen. Ten vierden : fommigen in onzen tijd heb-

ben, ten einde voor de veivolgingen , die de Chris-

tenen onder de Heidenen hebben moeten ondergaan,

redenen te vinden , veel gefprokcn van de dweep-

zucht der cerflc Christenen, en van hunne h;ilfbr-

righeid, waar door zij de burgerlijke Overheid, als

tegen wil en dank , genoodzaakt heblien , om hard

met hun te werk te gaan, als met lieden, die zich,

onbuigzaam, verzetten tegen de wetten en bevelen

der Ovcrigheid. Doch, deze Brief van plixius geeft

ons een naauwkcurig denkbeeld, omtrent de handel-

wijze met de Christenen gehouden. Deze Landvoogd ,

trouwens, geeft niet duister te kennen, hoe willekeu-

rig men hen behandelde; zoo dat hij, door deze

wü-
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willekeurige handelwijze, zelve in twijfel ftond, of lï

men, ten hunnen opzichte, onderfcheid moest ma- ^^^^

ken, van jaaren, en kunne? of men die genen moest HoofdiL

fpaaren , die berouw hadden , en het Christendom ver- "^ ^- ^•
Taar lo»

Eaakten, dan niet? of de naam van Christen alleen -^'^^ u^^
misdaad genoeg ware , zonder dat eenige fchuld aan —

euveldaaden, oproerigheid enz. bleek? Dit alles

fchijnt te verönderftellen , dat de bijzondere overhe-

den of landvoogden de Christenen , naar himne wil-

lekeurige gezindheden, dus behandeld hebben. Ilij

zelve, een befcheiden, en anders weldenkend man,

liet Christenen ter dood brengen, alleen omdat 2ij,

niettegcnftaande zijne bedreiging, bij hunne belijde-

nis bleven, zonder dat hij eenig acht wilde flaan,

op de waarheid of het gewigt van het geen zij be-

leden, maar omdat hij dit voor hardnekldge hal-

(larrigheid hield. Hoe moet men toch zodanige han-

delwijze noemen ? Daar waren , tot hier toe , geene

bepaalde wetten , omtrent de Christenen , ook kunnen

gevoelens nooit , bij billijke wetgevers , de voorvveipen

van wetten wezen. Het kan nooit met de mensch-

lijkhcid, ik Iaat flaan, met de rechtvaardigheid, be-

ftaan , dat men kinderen , en nog onmondige jonge

lieden , op dezelfde wijze , als volwasfenen , zon be-

handelen; indien een Christen te zijn enkel als eene

dwaling des verflands te befchouwen, en 'er geene

misdaad tegen den Staat of de Maatfchappij mede

verbonden ware , wat kon men dan , naar billijkheid

,

jnecr vorderen, dan dat iemand zijne dwaling er-

kende, en 'er berouw van betuigde? JMaar zells eene

dwaling, als dwaling, kan voor tic wet, die over de

ge-
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Il gevoelens niet kan liecrfchen, nooit misdaadig zijn»

BOEic Daarenboven blijkt, uit het geheele beloop van pli-

ïloofdll.
^^^'^ gedrag in dezen , dat hij , bij zijne onderzoe-

naC.G. Idngen, zich niet heeft laten gelegen zijn, aan het

totVi7°* S^^" ^^^ Christenen eigenlijk omtrent den Godsdienst

j_. geloofden. Hij hield het Christendom voor een

dwecpziichtig en roekeloos Bijgeloof, waar voor het

in het gemeen van de Heidenen , die het niet kenden

,

gehouden werd, een Bijgeloof, het welk in zijne

oogen zoo fnood als fpoorloos was, omdat, naam-

lijk, het Christendom, uit zijn' eigen aart, het ver-

val en den ondergang van het Heidendom, of van

den Godsdienst van den Staat , met zich bracht,

zoodat, waar de Christenen vermenigvuldigden, de

Tempels ledig flondcn , de Godsdienstplegtigheden

verwaarloosd werden, en de ofFcrbcesten geene koo-

pers vonden. En het geen hij, bij zijn onderzoek,

van hunne lecre en gevoelens vernam , bevestigde

hem in deze zijne opgevatte mening , dewijl deze Ice-

re en gevoelens vreemd en ongehoord voor eeneii

Heiden waren. In dit gezichtpunt het Christendom

bcfchouwende , geloofde hij, dat men hetzelve moest

ftuiten en te keer gaan , opdat niet de Godsdienst

van den vStaat te grond gaan , en daar uit allerhan-

de verwaningen geboren mogten worden. De on-

billiikheid ondertusfchen van zoodanig een gedrag

flraalt elk in de oogen. — A^crders , waar in betoonden

toch deze Christenen zich als Dwcepcrs , die , door hunne

haldarrigheid , de overighcid noodzaakten , hen te (Ir.if-

fen? Immers, tlinius erkent zelve, dat zij hunne

licfdmnaltijden, want deze worden , duidelijk, door

hem
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hem bedoeld, hebben nagelaten, zoodra hij, bij pla- if

kaat, alle genootfchappen en broederlcliappen {cluhs) ^^oes

verboden had. Dus toonden zij hunne bereidvaar- Hoofdft.

digheid, om de bevelen der overigheid te gehoorza- naC.G.

men. Maar, zoo veel toe te geven is toch de gewoon- •''''^^ ^°°*
^ °

tot 117.
te van Dvveepers niet — 't Is waar , de Christenen ^ . -

weigerden, tegen de bedreiging van den landvoogd

aan , de beeldeii der Goden en de beeldenis des

Keizers , te verëeren , en cmusTus te lasteren , ter-

wijl echter fommigen daaromtrent toegaven, en het

een en ander, naar het voorfchrift van plinius , ver-

richtten ! Hier op is aan te merken , dat deze laatflen ,

die zulks deeden , of geene Cliristenen ooit geweest wa-

ren , of het Christendom yeriaten hadden , maar zij

,

die waarlijk Christenen waren , konden tot niets

ran dit alles gedwongen worden; omdat, naam-

lijk, hun Godsdienst hen leerde, dat men alleen

God , en geene beelden , gecne fchepzelen , aanbidden en

verëeren moer. Zoodanig iet van hun te vergen,

was hun geweten te dwingen, het welk nooit vcr-

fchoond kan worden. In zulk een geval geldt deze

verldaring der Ajtostelen: Men moet Goeie meer ge-

hoo/zamen dnn den inenfchen ! Eene verklaring

,

welke soKRATES zelve heeft afgelegd en beweerd.

3k zwiige nog, dat, toegedaan zijnde , dat men

grond hnd , om dweepzucht bij deze Christenen

te vennoeden, dan nog eene goede ftaatkunde al-

le middelen van geweld zou afkeuren, opdat die

dweepzucht niet te meer werde aangezet en aange-

vuurd. De llotfom van alle deze aanmerkingen is,

dat ikzQ. Brief van plinius voor de Christenen van
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Il zijnen tijd, en voor het Christendom , nis zooda*

uoF.ic jjjg^ QQiy vercerend gcdciikiluk is, waarin een tegen

Hoofdft. h^" vooringenomen man , dien men als hunnen vij-

nnC.C. jind kan aanmerken, na gedaan richtcrlijk onderzoek

,

,^//t^-
" verldarcn moet, geene misdaadcn rc^en den vStaat of

tot II/. ^

» tegen de goede zeden in hun te hebben kunnen op-

fpooren ; terwijl zijn eigen geweten licm overtuigt

,

dat men te hard en onbillijk met hun handelde,

waarom hij zijnen OppeiTorst desu-egcns raatiplcegt,

en dien eenen zachten en racnsclilijken voorflag

doet.

/^nt- Het antwoord van den Keizer op dezen Brief was

:

woord
^^ Qij hebt, bii het onderzoek der zaak van die

van TRA- ,. ," ^1 . 1 ..
1 , 1

jANLs op 59 S'^'ien , dic , als Ch.ri?tciien , bij u verklaagd waren ,

«lenzel- „ recht gehandeld., zoo als het behoorde. Men
^^"* „ kan toch hier omtrent niets in het algemeen vast-

„ ftellen, hetgeen, als 't ware, eene bepaalde vorm

5, van Procedeeren zou uitmaken. Men moet hen

„ niet opzoeken , maar , wanneer zij aangebracht en

j, overtuigd worden , moet men hen fh-atfen ; zoo

„ nogthans , dat , wie ontkent , een Christen te zijn ,

„ en zulks met de daad openbaar doet blijken,

„ door naamlijk aan onze Goden te olTercn ,' uit

„ hoofde van zijn berouw vergiffenis geniete, iioe

„ zeer hij ook, ten aanzien van liet voorledcne,

„ verdacht moge wezen. Doch , beichukligingen

,, zonder naamstekening moeten, bij geene misdaa-

„ den, hoegenaamd, in aanmerking genomen wor-

5, den. Dit toch geeft een zeer Hecht voorbeeld,

„ en komt met dai aait van onze regecring niet

„ overeen.'*
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Wanneer wij deze iiitfpraak van trajanus in II

-overweging nemen, kunnen wij het den Christenen ^^^

van dien tijd geenszins ten kwaade duiden , dat zij Hoofdft,

zich daar over bezwaren, als een vonnis, het welk, naC.G.

.gelijk TERTULLiANUs (*) zich 'er over uitlaat , •[^'^
J
°J*

„ niet anders dan als verward en tegenfh-ijdig kan »

„ eeücht worden te zijn. Hij wil niet, dat men Aanmer-
T>7 s j j 7

kingen

„ hen zal opzoeken , als zijnde onfchuldig , en lij over dit

„ beveelt hen te (Iraifen , als wai'en zij fchuldig, ^"^

„ Hij verfchoont, cu is wreed te gelijk, hij wU niet

„ van hun weten , en hij ilraft hen. A\'aaröm we-

. „ deifpreekt gij u zelven , met cieze uwe uitfpraak ?

„ Indien gij hen veroordeelt, waai-om zoekt gij hen

.,, niet op? Indien gij hen niet opzoekt, waarom

„ fpreekt gij hen dan ook niet vrij?" In de daad,

naardien het bleek, dat de Christenen geene deug-

. nieten, nocii ook gevaarlijke onderdanen van den

.Staat waren, hadden zij alle recht op het genot van

..verdraagzaamheid en vrijheid van
.
gevoelen in het

;(i,odsdienilige. Doch , de Keizer belchoiiwde de

^-Godsdienstgevoelens der Christenen , als gevaarlijk

voor den openbaren Godsdienst van zijn l^jk, hij

Z2-g hunne ilaiidvastigheid voor hardnekkigheid aan,

en was, buitendien, een zoo groot vijand van alle bij-

zondere genootfchappen , dat hij zells niet wilde dulden

liet oprichten van een gild van tinmicrlieden , te AntiÖ'

ch'i'è^ om, in geval van brand, tot het blusfchen van

jdenzelven gebruilit te worden (f_). Soortgelijke ovcrwe-

gin-

C*) ^pologct. Cap, 2.

., r,t) P'-iN. i--i>'^t' ^/'^- X. Epi'j. 43.

. II. Deel. JLi
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7t giïf.^s" kunnen het anders onbefhanbartv befluit van
BOKK TRAJANUS begrijpclijlc maken , bet welk, van den

iloofdfl. ^^''16" ^^^^ ^vel naar mensclilievendheid neigde, en

nnC. G. ook, in de daad, vele Christenen hot leven behield,

totiw' *^^^'^ ^'^^
'^^"f

^"^'^^"^" "^^'^^ ^^'"'^ opcnc deur liet,

. voor allen , die goedvonden , de Christenen door be-

Ichiildigingen en veivolgingen te kwellen, zoo veel

te onrechtvaardiger.^ omdat de Christenen, hoe zeer

door hunnen Godsdienst het Heidendom afbreuk

leed, echter daartoe gcene andere wnpenen, dan lee-

re en bewijzen bezigden , tegen welke lijtsttrarten

een even onredelijk als onmenschlijk middel van ver-

dediging waren.

Martel- Het is een groot ongeluk voor de Kerkelijke Gt~
aoodvan

f^.|-,jcf^enis ^j^r Christenen, d;it wij, in deze \Toeger

Ls,Bis- eeuwen, flcchts weinige, zoo echte en duideHike,

fchop van gcficnkllükken bezitten, terwijl van zoo velen, dié

chic bovendien voor handen zijn, de onechtheid onloo-

chenbaar blijkt , of de echtheid ten minften zeer

twijfelachtig geniaalst kan worden. Een voorbeeld

hier an kunnen wezen de Gefchiedenis van den

marteldood van ignatius, Jjislchop van A/itiöc/jië,

welke onder trajanus heelt plaats gehad, en de

, Brieven , die door dezen bloedgetuigen gefchre\'en

zullen zijn. ignatius was, volgends EUSEBius,de

tweede Bisfchop v;in Jntiöchi'ê , gelijk wij in het

Ille Deel Rlaclz. 274. gezien hebben ; indien wij den

fabel fch rijver niceforus willen geloven, zou hij één

der kinderen geweest zijn , die ciiristus op zijne

armen nam en zegende; ook zou hij, gelijk fommir

gcnmeencn, jesus, na zijne opllanding, gezien en

aan-
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^ftnfchouwd hebben, doch de plaats in zijnen Brief II

aan de Christenen van Smirna (*), waar uit men ^oes

dit heeft afgeleid , geeft ziilks niet te kennen : de Hoofdft.

woorden zijn: „Want, ik weet ook, en geloof, naC.G.

„ dat hij (jESus ) na zijne opibnding in het vleesch KqH^^
„ geweest is

,
" dat is , eene menschlijke natuur ge-

had heeft, het welk hij, te dier plaatze, tegen de

genen, die eene waare menschlijke natmir in jesus

ontkenden , verder bewijst. Hoe het zij , hij woDdt:,

nis een leerling der Apostelen , bijzonder van den

Apostel joJiNNES, met recht, onder de Apostoliichc

vaders geteld, en zijn Gods\Tucht, ijver, en deugd,

door de Kerkelijke Gefcliiedfchrijv^ers, ten hoogfterï

geroemd. In de opfchriftcn zijner Brieven draagt hij

den naam Theoforos ^ als of men zeide. Godsdrager ^

-omdat hij jEsrjs en cod ftecds in zijn hart en belij-

ïdenis omdroeg, ten ware men deze benaming een-

vouwig \\\ de betekenis van Godsdienaar behoore te

iiemen.

Als TRAjANTTs, iu hct jaar to<5, of 116, want

dit blijft onzeker, zich te Anti'ikhie bevond, werd

ïCNATius gevangen , over wien de Keizer het von-

Tris uitiprak , dat hij , onder eene wacht foldatcn , naa

Kome gevoerd, en aldaar, ten fchouwfpel voor het

volk, aan de wilde beesten zou worden voorgewoiv

pen, v/elke dood de waardige man, in den open-

baren fchouwburg, moedig en llandvastig , zijn ge»

loof getrouw blijvende, ondergaan heeft.

Dit verhaal van den dood v;vu jgnatius vindt Annm^r^

<•) C^A 3.

13 z

m^ '^'"^^^"
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' wen dus hoofdzaaklijk bij eusebius ( * ) , welk^

BOCK echter zijn vcrliaal aanvangt, met een, men zegt

y

ITootcffl. ^1^ bijiiiÜRONYMus (t): Wij hebben zcifs eene bijzon-

na C. G. dcre iiirv-oerige Gelciiiedenis van zijnen marteldood

,

tüYii'7'
^^ '^^^ voorkomen iieeft, als ware zij van eeneiï

•• ooggetuigen opgelteld. (§) Docli, wanneer wij naar

üverde- g^;,^jrre omÜandigheden onderzoek, doen, rijzen 'er

bcdenldijkheden , die zich niet ligt uit den weg la-

ten rnimen. Behalven de onzekerheid des tijds,

wanneer ignatius ter dood zou gebracht zijn, ont-

moeten wij geen reclit bclcheid, nopens de aanlei-

dcnde gelegenheid, bij welke igxaïil'S in gevan-

genis gekomen is. Sommigen zeggen , dat , als

TRAJANUS, ter cere van zijne Goden, wegens zc-

Jtere overwinning, een d;inkfeest hield , ignatius

•hem deswegcns zelfs oi)eniijk in d^n Tempel be-

ttralt zou hebben. Indien dit zoo ware, zou men

iiem niet van verkeerden ijver en dweepzucht kun-

nen vrij plijtcn; anderen zeggen, dat, cene zwaaiv

aardbci^ing grootc fchade te ji^iiti'ócht'è . aangericht

liebbende, het volk, opgcftookt door de Ileiden-

fclie Priesters , de ichuld van dit onheil
, gdijk

meermalen gcicliiedde^ op de Christenen hcbbc gc-

-Woipen , en geroepen , dat men hen , als vijanden

der Goden , ter dood moest overgeven., Zoodur

nigc aardbeving is, inde daad, ^/;//öc//;>" overgekq-

^nen, in het jaar 115, doch, het is niet zeker, dat

de

(*) Hist. Ecch'S: \U. 7,6.

et) De vin's ilhntr. Cup. i<5.

(§) y« CüTELERii Patr. Jpouol. rol. II. pag. 157,
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tïe dood van ignatius in dat of het volgende ir

jaar geplaatst kan worden. Even min kan men bij ^'^^^

iemand de reden opdelven , waarom trajanus den Hoofdig.

Christen - Bisfchop niet te y^ntiöchi'é ter dood bracht, na C. G.

maar hem na Rome deed voeren, ten einde hzm^^^H^^'

daar zijne llrafFe te doen ondergaan ? ( * ) De Ge- ..

,

fchiedenis van zijn martclaarfchap geeft daar van

deze reden , dat trajanus , door deze veiTe reize

,

en aanhondendende kwellingen op dezelve , hem heeft

willen afmatten, ook opdat hij , te Antïóchi'è ge-

dood wordende, de gelovigen aldaar niet in het

geloof verflcrken , en onder hen roemrijk fh-ijdeii

en fterven, maar te Rowe^ onbekend onder onbe-

kenden, als een kwaaddoener, zou omkomen. An-

deren gisfen, dat zulLs gcfchied zij, opdat het om-

voeren van eenen zoo ijverigen Lecriiar door ver-

fcheiden gewesten des Rijks, en zijn openlijk ter

dood brengen in de Iloofdftad, des te meer tot

fidchrik voor de Christenen zou verfb-ekkcn. vk-

kema edv'ent daar hi eene bijzondere bclchikking

van Gods Voorzienigheid, opdat zijn marteldood

des te heerlijker zoude wezen, en de Christenen

niet alleen te Rome , maar ook onder vele gemeenten

,

door welke hij heen gevoerd werd, in hun geloof

zouden bevestigd worden. Nog verhaalt men eene

zeer onwaarfchijnlijkc omftandighcid , te weten, dac

IGNATIUS een gefprek met Aqu Keizer zal gehad,

en hein 'tn hetzelve de leerc van den \vaireu

God

(*) Jm. scAUGKn ad euskb. Cnon. pag. 207. hoeft

deze zwarigheid recils geopperd.

B3
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II God en den IlcUand der Wereld verklaard zal heb-

lloofclft. ^^^ alles, en wat liler meer zou kunnen biige-

naC.G. voegd worden , fielt de geheelc gebeureiüs, van
laar loo.

,

^

. . ,

.

lot II". iGNATius, op last van trajanus van ^ntiocht'è

— naa Rome gevoerd, en daar ter dood gebracht, <))>

losfe fchrocvcn ; waarom 'er ook zijn , die , dezelve

verwei-pende , liefst denken , dat hij , in \Tcde , te

Ant'wchVè^ overleden is. (*)

De Brie- Lidien de Brieven, welke men zegt, (\at igxa-
ven van ^j^s , op zijne reize naa Rome

, gcicinx'ven zal
ICiNATIUS.

, ,,
"

1. j ^.
hebben , en die nog voor handen zijn , onget^vlJ-

feld echt waren, gelijk ook de Brief van poly-

KARPus, Bisfcliop van Smïrua ^ zijnen tijdgenoot»

kon de zaak geen twijfel lijden, polykarpus ver-

maant, in den gemelden Bnef, de Christenen te

FU'ippi^ aan welke dezelve gericht is, om de ilaiid-

vastigheid na te volgen , „ die zij met oogen ge-

„ zien hadden, in den zaligen ignatius, en ZOSI7

„ MUS, en RUFUS ; als ook in anderen onder

„ hen." Doch te gelijk is het zeldzaam, dat hij,

in het flot van dezen Brief, fciriijft ; „ V\''araicer gij

5, iet zekere weet , van ignatius , en die bij hem

„ zijn, zoo fchrijfl: het ons," even als of hij nog

in leven ware , ten zij men dit moete verilaan»

van eenige nada^e bijzonderheden van zijnen dood,

doch , welke polvi^arpüs , in allen geval , zoo

fchiclijk en naauwkeurig te weten kon komen, als

da

(*) C. ouniNus Comment. de Sript&r, et fcn'pt. Ec»

tlci. Tom. I. Sect, II. O//). 5- 12.
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de FiUppi'èrs zelve. Verders maakt polyivAPvPUS ir

gewag van eenen Brief, door ignatius aan hem ^^^

en de gemeente te Smirna gefchreven , met nog Uoofdd.

andere, welke hij te gelijk met zijnen Brief aan de naC.G.

Christenen van Filippi overzond. toTuT.'

Ignatius zelve meldt , in de gezegde Brieven , indien —

.

zij echt zijn, verfcheiden bijzonderheden van zijne

wegvoering na Rome : „ De ben Gods graan ,
"

fchrijft hij in zijnen Brief aan de Christenen te

Rome (*), „en zal, door de tanden der wilde

„ beesten vermalen worden , opdat ik een reüi brood

„ van CHRISTUS bevonden worde. Van Syrië af

„ tot Rome toe , heb ik met wilde beesten te kam-

„ pen , zijnde aan tien luipaarden gebonden ; " daar-

mede de foldaten , die zijne wacht uitmaakten , aan-

duidende, hoewel deze zeer verzacht moeten zijn,

zou hij anders, op de reize, i\:.zq: en de andere

Brieven aan de Christengemeenten gefchreven heb-

ben, en gelijk hij doet, aan de gemeente te Efe-

ze (t), beloven, dat hij, in eenen naderen Brief,

hun bVeeder zou verklaren, „ de Godlijke huishou-

„ ding omtrent den nieuwen mensch , jesus chkis-

„ Tus , door het geloof en liefde 'm hem , ten min-

„ ften, indien de Hecre het hem openbaarde." Zijn

geheele Brief aan die van Rome is ingericht , ora

iien te verzoeken, dat zij geene pogingen aanwen-

den , ten einde hem te bevrijden van den maiteldood , tut

Welken hij bereid is , naar welken hij verlangt.

„ Nicis,

(*) C^^ 4. en 5.

(DC^/». 20.

B4



&S K E R K E L IJ K E

ÏT „ Niets , zegt hij , van zichtbare of onzichtbare din-

^'V^ „ gen, kan mij bekooren, opdat ik jesus ciiris-

HüoicllT. 9ï TU3 deeliichti^ worde. Laat vuur, het kruis, de

na C. G. ,, woede der wilde beesten , het verbrijzelen der

iozn°' " beenderen , het verbreken der leden
, ja de RraffeiT

»> „ der duivelen mij overkomen , indien ik Hechts

„ CHRISTUS deelachtig worde" En wat ver-

der: „ Mgne liefde is geb'uist. (*) Daar is geen

„ \iiur in mij, dat de (lof! e (het zichtbare) be-

„ mint; maar een levendig water, het welk in mrj

„ fprcekt, en tot mij zegt: Kom tot den Vader." enz.

Dan aan de echtheid van deze Brieven, zoo vaii

POLYKARPus, als die van ignatius, wordt, om ge-

wigtige redenen , ftcrk getwijfeld. Van den Brief

van POLYKARPUS zullen wij zulks in het vervolg

zien; van de Brieven van ignatius is het hier de

plaats, kortelijk a:^n te wijzen, wat 'er van derzel-

ver echtheid of onechtheid zij.

Zijn Onder den naam \'an ignatius leest men 15 Brie-

iirüuiw-
Y'cn; drie van dezelvcn, zijnde ccn aan de Maagd

Inksvcor ' '
• ^

°

echt re MARIA, en twee aan den Apostel jounnes, die en-

Jjoudcn. i^el in het Latijn voor handen zijn, worden alge-

meen voor onechte ftulcken erkend , en verdienen

geene verdere aanmerking. \'*an de overige twaalf,

ëic hl de CrievfcJic taal vervat zijn, worden 'er nog

5 iï^s-

(*) Dc7:c woorden kiinrcn betekenen: „Mijne genc-

„Ijenheid voor de wereld en zichtbare dingen, " of

„ jr.si's, het voorwerp mijner liefde, enz." In deu lar.tflcn

zin wordiMi zij gemeenlijk opgevat; de ccrlle fchijnt ccU-

ler in het. verbr.nd de HaUiurliikflc»
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5 insgeliiks vrij algemeen verworpen , zij houden aan II

zekere Christin MARia , aan de Christenen te Tar- ^^^

fiis^ Fllippi^ en HïèrapoUi ^ en aan den Diakon HoofdiT.

HERO te Antlöchlë ; maar de overir^e zeven , die !}^ ^" ^*

, Taan co,
reeds bij eusebius bekend zijn (*), aan ae ge-

tot 117.

meenten te Efeze^ Magnep'è^ Tralies^ Rome ^ Fila- —

delfia^ Smirna, en aan polyilirpus , Bisfchop te

Smirna^ welke alle door ignx\tius zullen gefchre-

ven zijn, geduurende zijne rcize, en vervoering van

Syrië naa Rome , hebben aanleiding gegeven tot

eenen flrijd over derzclver echtheid of onechtheid,

eenen ftiijd, die des te heviger gevoerd is, omdat

de inlioud dezer Brieven geacht werd beflisfend te

2ijn-, omtrent de oudheid en Godlijkheid der Bis-

fchoppelijke waardigheid in de Christen - Kerk , als

ook in den twist over het gezag der overleveringen ,

en de leere omtrent het Heilig Avondmaal. Ten

einde zich, bij dezen twist, een duidelijk begrip te

maken , moet men weten , dat i.\czc. Brieven , in eene

dubbele uitgave , tot ons gekomen zijn , eene lan-

gere en eene kortere. De laatfte, of kortere uitga-

ve werd eerst, in eene Latijnfche vertaling, door

JAKOB usher(usserius) in het jaar 1644, en twee Jaa-

Ten na hem , in den Griekfclien Tekst , door js. vos-

sius , uit handfchriften in het licht gebracht. Reeds

hadden voorname hoofden der Kerkhervorming de

cerfle of langer uitgave als onecht verworpen , maar

nu de korte Tekst in het licht verfchecn, nam de

twist eerst recht zijnen aanvang. Het verfchil loopc

over

(*) Ilht. EaUi. III. zC^.

B S
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11 over twee vragen: vooreerst, over de eclitheid dc-

lOEK zer Brieven , in hot gemeen ; ten tweeden , indien men

Hoofdft. ^^^^e echtiieid alerkenne,of mendande wijdlopigcr dan

naC.G. wel de korter uitgave dcrzelven voor echt te hou-

totiir.' ^^^ hcbbe? Wat dit hiatfte betreft, men heeft,

' ' aan den ééncn kant aangemeria, dat de langer uit-

gave zoo gezwollen en woordrijk opgeflcld onnioog-

lijk firooken kunne met de omltandiglieden , in welke

ir.NATius verkeerde, toen hij deze Brieven zal ge-

fchrcven hebben; behalvcn, dat 'er veifcheiden bij-

zonderheden in voorkomen , die laator zijn , dan de

leeftijd van dezen waardigcn man, als ook dat de

Godheid van jesus ciiristus , in dezelve , niet recht-

zinnig, geleerd en voorgedragen wordt. Daartegen

wordt, van den anderen kant, ingebracht, dat de

koitere uitgave vele gapingen heeft, door welke het

verband gebroken wordt, welke uit de grootcr uit-

gave licht ontvangen, zoodat de koiter niet anders

dan een overhaast gemaakt uittrekzel uit de grootere

fchijnt te wezen, misfchien wel vervaardigd, omdat

men de grootere niet reclitziunig genoeg keurde.

En, welk middel is 'er, om hier met grond te be-

flisfcn , alfchoon de waarfchijnlijkheid ten voordee-

le van de korter uitgave overhelle? Wat de echt-

heid der Brieven , in 't gemeen , betreft , tegen

dezelve dienen veifcheiden ilerke , zoo uit- als in-

wendige , bewijzen. Wat de lüt^vendige bewijzen be-

treft, ons ontbreken oude en zekere getuigenisfen , dat

iGNATius deze Brieven gcfchrevcn heeft. iiul.\eus (*)

(*) /f./)', /ur, V. 28.
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haalt wel een gezegde aan, dat ook in deze Bric« If

ven voorkomt, maar hij meldt het, n\s een gezegde '^^^^

va/i éénen der onzen , gelijk hij zicli uitdrukt , zon- Iloofdll.

der iemand te noemen, alhoewel eusebius r^^naC.G.
j 1 .. .. T. • laar loo,

zegt, dat hy van ignatius en zijne Brieven ge-
tot 117,

waagt; vvaarïn deze Gefchiedfchrijver mistast. ori- ———«-.

GENES is de eerde, die cene plaats uit den Brief

aan de Efezlèrs aanhaalt, doch, insgelijks, zonder

den Sclnijver te noemen , fprekendc alleen van eenen

'Martelaar in \ gemeen. Zij fcliijnen aan clemens

van Alexandrie ^ en tertulliüan, onbekend te zijri

gebleven, en eusebius zelve, gelijk wij reeds ge-

zegd hebben , laat voor deze Gefchiedenis een , men
zegi^ voorafgaan. De inlioud en llijl der Brieven

is, over het geheel, gezwollen, dweepachtig, en,

wat men ook anders zegge, veel veifchillende vaii

die eenvoiivvigheid , welke men in eenen onmidde-

lijkcn leerling der Apostelen verwachten zou. Zij

vertooncn ja eenen groeten ijver voor den G(jds-

dienst , en warme liefde voor jesus , doch de drift , om
eenen Martelaar te wezen , in dezelve is grooter , dan met

de Christelijke leere en de lesfen van jesus bellaan-

baar is. Zij ftrekken, om de Christenen te beves-

tigen, in de leere der Apostelen, en te gelijk ze-

kere Joodschgezinde en andere dvvaallceraaren te we-

derleggen; dus verklaren zij zich tegen de verklcefd-

heid aan de Joodfche gebruiken en plegtighedcn
;

tegen het vieren van den Sahbath , aanfpooivn-

dc, om naar des Ilecren leven te leven ^ dus de vie-

(*) Hiit. Ecclcs. III. 36. V. g.
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11' ring van dcii Zondag benoemende, die des 'HcsvtH

^^ dng genoemd werd. Merkwanrdig is de volgende

Hoofdft^ plaats (): „Ik heb gehoord, dat fommigen zeg-
HaC. G. gg^. j^]5 11^ |j(,f j^5^>j j,^ jjg Archieven," C liever,
Jaarioo. ^ ° > v »

<om7. ^^^'* ^^"c andere lezing, /;; de oiiden^ „vinde, ge-

" """ „ loot' ik het Euangelie niet; en als ik hun zcider

„ dat het gefchrcven rtaat, gaven zij ten antwoord:

„ deze liggen voor ons ! Mijne Archieven ( mijue

9, Ouden ) zijn JESUS Christus , mijne onvewalsch-

„ te Archieven , zijn kruis en dood , en zijne opftan-

„ ding , en het geloof door hem , door welke ik

,

^, onder uw gebed , wil gerechtvaardigd worden.
**

In deze plaats handelt de Schrijver tegen Joodschgc-

2inden , die het Oude Testament en de oude Gods-

dienstplegtigheden wilden aanhouden. Elders verzet

de Schrijver dezer Brieven zich tegen (\\<i dwaalleer-

aars , welke beweerden , dat jesus enkel in fchijit

een mensch geweest zij. Ondertuslchen is hij tegen

de dwaalleeraars al te Itei-k in zijne uitdmkkingenr

Zij zijn heesten in menschJijke gedaante^ fchrijft

hij aan die van Smirna. Verders is de leere des

Sclnijvers nopens jesus, als God, doorgaands over-

ëenkomftig de leere der Apostelen, alleen wordt,

in den Brief aan die van Smirna (f), jesus Chris-

tus de Zoon van God genoemd, nnar den wil en

tiiagt van God ( § ). Van het Heilig Avondmaal

fchrijft

(*) Aan die vnn FilaJcJphia Cal>. ?.

(t)Gr^I.

(§) K»li6 ^e\rf4X y.iti SvvxfAiv ^m^tcn zij 'er eene

andere lezing wr.rc , kxIx ^tinfl» xan i-Afxptiv , uaur
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fchrijft hij (*).„ Draagt zórg , dat gij gemeen- n
^, fchaplijk ééjie dankraaaltijd (Euchansim'jgébtVükt; ^°j^

5, want het is één vleesch van onzen Meere jesus HoofdfT.

„ CHRISTUS, en ééne drinkbeker tot verëenigmg ziins "^C.G.

„ bloeds, " Zoo fchrijft hij (f) van valfche- ^T-^^^y^j'

aaren, „ die het nachtmaal en het gebed rnict- ge- r-—r^
„ bruiken; dewijl zij. ontkennen, dat het nachtmaal

j, het vleesch van onzen Heiland, jesus christüs

„ 4s, dat_,yoor on^c.zonden ggledcai, en hetwelk de

„ Vader, naar zijne goedertierenheid, opgewekt heeft.'*

Voords wijst de Schrijver telkens op het EiiangeUe

en de Appsteiena wanneer, hij "de Chri^teneivon^öent

ée leer& wil onderrichten, \vaar.;iiit men eus&bius

kan ophelderen, als hij fchrijft (§), dat ignaxjeus

de Kerken., waar hij dqoiTüisde-,_ vermaOiiiii^ ^b^bbe,

jdat zij .-de oyerlevering der. .Apostelen zonden T^st-

liouden, p,. welke hij , .zekerheids halven ,- al?, «eri

^, getrouw getuigen nodig geoordeeld hebbe, fchrifte'

5, hjk .£c fi^Iiejzen-," waar inotle eusebius d^idejijk

op .dezC'lirieven doelt. Wanneer. -de S(;lu-ijver dexeg

Bricvcn-.van den eerbied en < onderw£q>ing , welke,d^

Christenen aan hunne, Bisichoppen en Oudfljei>' y^j;-r

Jcliiildigd zijn , fpreekt , gaut ^Jijnc uitdniklsing ^^illc

maat te buiten; dan wil hij, dat zij op den Bis-

de Godheid en kracht. JVJep zie vvf;s6JiA Hiitt^ B(CU%.

Tom. III. pag. 410.

(*) Anii die vnn Filippi C//>. 4. , , ,

(I) Aan die van Smirva Cap. j.
>

(tj) ///;/. EiJiS. lil. 35.
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lï fch(fp zien moeten^ ah op deit Ilcere (*), dat zy

»oEK vcipligt zijn, den Bisfchnp zoo na te rolfren^ als

Hoofdft. J^^^* ClFnusTUS zijnen f^ader; en de Oudften ^ ge-

naCG, h'Jk de apostelen {\); en wie iet zmidér voorweten

SViT*'""' ^" Bisfchöp verricht^ die dient daiDuivel (^\
»r- '- Tot een voorbeeld van zijne 3f\/iikerij\ ny^n de

volgende plaatzen fti-ekkcn': In ém Biïcf aan de

Efiziêrs (** ) fpreekt de '^Schri^iVÖf vian „ de drie

„ verboi^enbeden des' gerocps, die' in* een'Godlijk

„ {ülzvvijgcn volbracht zijn, en van-vvèlke de Voi-st

^, dezer Wereld niets wéct, den mangdelijken ftaat

;, van mariji , ïiaar baaren , en den dood des Hèe-

j, ren.''^' Ih'dcn Jlriof aaH die vm Trdlles (ff).

^,'ïk'zóli II -ook \vd van hemelfche dingen fchrij-

^,'Ven', 'K*war ik diichte, dat gij mij niet Nfatten zult;

5^ Waflt^de rangfebikkingeri dèv Eiigeléft , «n de in-

,', richtingen van hunne Vorflendommen^ ziclitbarè

j^ en <>nzicbtbare diiigcn , zijn mij niet zoo oribe-

„ kendt maar dnaröm ben ik nog niet volkomen."

enz. Eindelijk ,'VvaHt'aHés Wj té T>rcr»genV duldt

óns beflck niet, ih den Brief aAn de M/i^eziers (§§)

noemt de Sdinj\'er jKSrrs ciiRTSTfS , „ het eeuwig

5, woord des Vaders-, met voóitgeUomcn uit de Stü-

(*) Ann die van Efezc Cap. 6.

• ^f) Aan die vm'StkthiaCap.S,

(§) Aldaar Cap. 9

(**) Cap. 19.

(n)o/^5.
C§§; Cap. 8.
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,', te of Stilzwijgendheid, (Sigee) en die zijnen Zen- Il

5, der in alles behaagd heeft." In deze plaats is ^°^*

de toefpeling op Sigee ^ ééne der JEonen ^ ofnoofdi?.

eeuw - vvezens van de Gnostieken al te diüdeliik, naC.G.

dan dat men de woorden in ecnen ander-en zin, zonder \q, j
j^'

verdrajing , fchijnt te kunnen opvatten , maar deze •

benaming (Sigee') wordt eerst, na den leeftijd van

iGNATius , in het leerflelzel van valentinus , ge-

vonden.

Om nu alles, wat uit den inhoud geenszins voor

iGivATius van Anti'óchië fchijnt te voegen, waarom -

derhalven de echtheid dezer Brieven , met recht , ver-

dacht wordt gehouden , op te losfeii, neemt me»
vvd zijn' toevlucht tot de onderftelling , dat deze

Brieven , met d(m tijd , vele veranderingen , door tu&-

fchenvoegingen en inlasfchingen , geleden hebben;

doch , men hceit , bij diQze Brieven , geene vaste re-

gelen, volgends welke men die onechte bijvoegzelen

van het echte werk van igxatius onderfcheiden

kan; die genen , welke in oude gefchriften hunne ge-

voelens inlaschten , of hunne eigene opflellen aan cu-

<ier Schrijvers toekenden, waren niet altijd zoo on-

kundig en onbekwaam, dat men dit bedrog zoo ge-

ï^nldijk ontdekken kon. Na alles , komt het my
voor, dat deze Brieven niet van ignatkjs , maar

van eene laater hand, vvaariijhijnlijk uit het midden

van de derde eeuw, oori'pronglyk zijn , wanneer men,

opzetlijk, zijn werk maakte, om het gezag der Bis*

(clioppen op te vijzelen. Ondcitusfchen , al wüdc

men de echtheid dezer Brieven erkennen , zou nog-

thaus het vcrfcjiil ovi<r den oorfprong der Biafchop-
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Il pelijke infliclling, uit dezelve weinig licht ontvangeit»

^'^^^ alzoo men 'er niets meer uit zou Icei'cn , dan dat

Hoofdd. iGNATius voor zich de BisfclKippclijke waardigheid

xizC.G. voor eene inllelling van Christus en de Apostelen

^jQ^j,°°' gehouden hebbe.

«. m h het nu zoo oiizekcr, of de Gefchiiedenis s^n

Martel- IG^'ATIüS, die, met zoo vele bijzonderheden, tot
dood van

. , . , . , ,

CLFMF.Ns pns gekomen is, vvaarncid zij, men zal dan geen

vanllo- gewigt kininen hechten aan laater verhalen , die vaa

TÜ.!'!!>?,' alle gezag der Ouden ontbloot zijn, nopens ande-

zeker. ren , die ^ onder den Keizer trajanus , ter dood

zuüen gebracht zijn, ondei' welke, volgeiïds fommi-

gen, GLEWENS, de Romein, zal behooren, die, na

Chirfonq^ aan A^w PQntus Enxiniis oï zwarte zee,

gebannen zjjnde, 'toen iiij' dat; geh.cele landlchap tot

het Christendipm bekeerde, in liet derde jaar van

TRAJANUS, in Zee gevVorpeii en verdronken zal zijn.

Voort Zekerer is, jbet gceii eusep.ius ons verhaalt, (*)
planting y^u den Vernieuwden ijver en ongcmeene. pogingen.

Christen-
^'^^^' '^^ Ciiristenen , ten dczén tijde , aangewend

,

do:ii. om den Godsdienst van jhsus voort te planten. Ve-

len van hunne lecriiars, wel goeiie mannen van ge-

leerdJieid, maar echter in de lecre der Apostelen er-

vaaren , hunne bezittingen ten behoeve der armeji

verkopende, verlieten hun Vaderland, en predikten

het EuüngcHc onder Heidenfclic volken, die van het

zelve nog niet gehoonl hadden , met eenen voorfpoe-

ijigen uitflag. Overal, waar zij den groml van eene

nieuwe gemeente gelegd h.idden, lieten zij, naar het

voor*

. (•; Hp. J^celes.'lW. 37.:.

•1
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voorbeeld (Ier Apostelen , andere leeraars achter, om op H
dezen grond verder te bouwen , terwijl zij zelve zich ^^ir'^

raa verder afgelegen gewesten begaven, eusebius Hoofdll,

N'ocgt 'er bij , dat hunne ondernemingen verzeld gin- °^ ^* ^•

ijen met , en ondcritcund werden door , wonderwerken , {^r £ 17/
welke nog fomtijds door de Christenen verricht wer- -»

den, doch welke allengs verminderden, naar mate

de gewoone hulpmiddelen van onderwijs , algemeener

bekend geworden, genoeg toereikend waren, en het

Christendom meer vastigheid bekomen had. De
Gefchiedfchrijver meldt ons wel niet lütdruldijk ,

welke landen door deze Zendelingen bezocht zijn

geworden, doch, uit volgende berichten, mag men

gelooven , -dat zij , in het Oosten , tot buiten de

Grenzen van het Romeinfche Rijk gekomen zijn ;

en zo het Christendom niet reeds te vooren , in

eenige Steden van Ga/h'ë , ( Frankryk , ) en zelfs tot

in Germanié, Q DuitsMand ^') t(^n minften in de

volkplantingen der Romeinen langs den Rhyn , is

doorgedrongen , dan is dit waaifchijnlijk thans ge-

4'chied,

Onder de Christen -Leeraars van dezen tijd, heeft Paptüs

zich, bijzonder, eenen naam gemaakt PAPias, Bis- ^'^^^ï"?

Ichop van Iherapolls ^ m hrygie ^ die door iRE-rapo/is,

NEUS (*), „een oud man, leerling van joaNXES, '^'^"c«"

„ en vriend van polykarpus , " genoemd wordt, yj-^r^rUk,

door welken joünnes, eusebius (j ) niet den Apos- en is Ue

tel,

(•) yldren. h.tres. V. 33.

<t) Jlist. t2cclcs. UI. 3Ö. 39. Men zie echter veni-

AiA Iliit. Ecclci, Tom» lil. pag. 515, ^iC.

ü. D££L, C
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II tel , vrn dien naam , mnar eenen anderen Ou 'Wen , of0//-

^'^^^ dc:-lhig joaxNES, verJhan wil hebben. Deze papiüs

Hoofdff. '^v'^s zeer gezet, en ijverig, om bijzonderheden, zoo

tin C.C. van gezegden als vemchtingen , van jesus en de Apos-

toc II-* ^'^'^'^ ^V "^^ fpoorcn ^w^sQ-OrerJemingeu hij bijëeuver-

•- zamelde, en uitgaf, iii vijf bucken, onder den Titel

:

vader
^^"^p^gfj^iarins: der Qodlnke redenan. Daar hij een man

overIe\'e- / j

ringen, 'was, cie, met alle zijne eivarenheid en kunde, ech-

ter, volgends eusebius, een zu-ak oordeel bezat,

was hij niet m (bat, om altijd belioorlijk het waure

van het valfche , het echte van het onechte , te

fchiften en te ondeifcheiilen. Alles , ( gelijk het

gaat , wanneer men de natuurlijke neiging,, om al-

le kleine omftandigliedcn van gezegden of daaden

Van merkwaardige pertbnen te weten, onbehoedzaam

involgt,) was hem welkom, wat men hem daan'^ntrent

mededeelde , hoc vreemd en ongelooflijk het ook ware j

Waar in hij te veel nagevolgd is van andere Christe-

nen, nog min kundig dan hij, cie weldra van deze

nutteloze dingen meer werks maalvten, dan van het

onderzoeken en beoefenen der Iccre van jesus en

de Apostelen , zoo als die in hunne echte ichrif-

ten begrepen is. eusebius merkt ook , als eenc

blijlc van 's mans zwak oordeel, aan, dat hij, naar

de letter, geloofd heeft , dat ^tesus op aarde een

Koningrijk zal oprichten en befitiuren, wanneer de

Jooden bekeerd, Jcrtifnkm herbouwd, en de Mar-

telaars of Bloedgetuigen ten leven zullen worden op-

gewekt, welk Pvijk duizend jaaren zal duuren; zoo-

dat TAPiiis, volgends eusebius, de eerste zal ge-

weest zijn, die een aardsch duizendjaarig Rijk van

JE-
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ÏKSUS zal geleerd hebben, over welk onderwerp tort It

daai- ïu onder de Christenen hevige verichillen ont> ^^^^

ïlaaii 2ijn, gelijkwij vervolgcnds zien zullen. Al- HoofdfV»

hoewel wij mogen twijfelen, of eusecius, die me-JiaC.G-

de m dezen twist paitij trolv, het gevoelen van pa--^,^;. „^^
fiiis naauwkeurig begrepen hebbe.

Indien papiüs , al te zeer aan de letter verkleefd , Voort-

zijne te verregaande geneigdheid , om uit de over-
^;„^^.^j-^,

levering bijzonderheden van gezegden of daaden van keiu

jESus en zijne Apostelen op te fpooren , te veel

toegaf , tot een ander nitedte ven'iel de waan-

wijsheid van zulke betweters , die on hunne iiit-

muntenJe ^vetenfchap en kennis roemden , waar

naar zij den naam van Gnostieken voerden , en

waarmede zij zich onderbonden, een lamenftel te

ontwerpen van (k.\\ oorfprong van het k\vaad , en

van de wereld der geesten , waiir toe zij de Jood-

fche Kabbala en i leiden fche Mythologie of Fa-

belkunde , benevens de in het Oosten reeds van

ouds bekende leere van twee beginzelcn, het goede

en kwaade, of gecst en ftolTe, misbruikten, en daar

naar het Christendom misvonnden.- Zij waren , ge-

lijk wij in het ecrile Deel gezien hebben, al \Toeg

onder de Ciiristencn ingellopen, doch, onder de re-

' 'jcring van trajaan , en voornaamlijk van zijnen

opvolger AoiuÜNiJS of iiAniiriiAA', begonnen zij meer

openlijk te voorfchijn te komen , hebbende cenigc

Iccriiars aan luin hoofd gckragen , welke in het Oos-

ten, en bijzonder in Ef^ypte ^ landen, waar ccne

verwilderde verijeeidingskracht de vruchtbare UKjeder

was van allcj-lumde l<.)oit van gecstdi'ijverij en dwree-

(' 2 ^5>
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TI perij , eenen grootcn toeloop hadden, en gantfche

BOEic aanhangen gedicht hebbon.

Hoofdfl:. Onder dc/^e leeraars der Qmstieden^ ten dezen tij-

na C.G. (je^ wordt, in de eerfle plaats, genoemd saturninüs

to/117'^^'^ iSjr/ïr, gelijk men verhaalt, een leerling van

« MEXANDER (*), dic zich mcest te Antiöchi'è ont-

Satl'r-
j^je|(]^ Zijne voornaamfte leerftcllingen waren: De

allerhoogfte God, die wijs en goed is, en de vStof,

zijn de twee bcginfelen van alles, wat bellaat. De

Tdlerhooglle God heeft vele Engelen, Aards -engelen,

en Krachten voortgebracht. Zeven van deze Enge-

len , bcftum-crs der zeven dwaalllarren , hebben , buiten

weten der hoogde Godheid, en, tegen den \vil van

het floflijk beginfcl, deze wereld en de menfchen ge-

fchapen; evenwel zag de goede God dit werk met

goedkeuring aan, en alzoo de Wereldfcheppcrs aan

de menfchen alleen eene dierlijke ziel hadden kunnen

mededcclen , fchonk hij, uit ontfemiing, hun een vonk

van het hemelsch leven , welke de redelijke ziel is. De

Wereldfcheppcrs, van God afgevallen zijnde, deelden

het beftuur der wereld onder malkandcren , maar

één hunner, de God dei- Jooden, matigde zich de

heerfchappij over allen aan , gelijk hij ook de men-

fchen verleid heeft, van welke 'er twee foorten zijn,

goede en kwaade , aan welke laatften de Satan bij-

iland fchenkt. Om alle deze u-anördens te hcrdel-

len, heeft God christus, zijnen Zoon, gezonden,

die den fchijn van een menschlijk ligchaam aange-

nomen , en daar in op de wereld verkeerd heeft

,

(*) Zie van dezen I. Led Bladz. 365.
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gelijk hij ook, alleen in fchijn, gekruist is gewor- II

den. Deze chiiistus heeft aan de redelijke zielen ^'^^^

den weg aangewezen , om tot God weder te keeren ; Hoofdft.

deze weg is moeilijk; men moet zich, ten dien naC.G.

einde, onthouden van wijn te drinken en vleesch ter"'',^°°*' -^
tot 117*

eten , maar ook van het huwlijk , met één woord , . ^

van alles, wat de zinnen ftreelen, of het ligchaam

vergenoegen kan. Langs dezen weg, keert de re-

delijke ziel, die vonk des hcraelfch.cn levens, weder

tot God, waar in het zalig leven bedaat. Aan eene

opftanding van het vleesch of ligchaam, is niet te

denken. (*)

Men ziet uit deze opgave , hoe onvolledig dezel-

ve ook zij , dewijl wij geene eigene fchriften van

hem overig hebben, dat satürninus, met andere

aanhangen der Gnostieken , gemeeu heeft gehad , dat

hij den oorfprong van het kwaad heeft willen ver-

klai-en, en fchoon hij het kwaad niet, met anderen,

uit het floflijk beginzcl alleen
, geloofde te moeten

afleiden, waarom hij den afval van de \\'ereidfchep-^

pers en den Sntan lecriiarde , en ook tvveederleië

fooit van mcnfchen onderileldc , evenwel hield hij

de ftoffe voor kwaad, waarom, hij beweerde , dat

CHRISTUS geen waar mcnsch, maar alleen een mensch

in fchijn ,
geweest is , welk gevoelen onder de Gnos*

licken vrij algemeen was , van waar zij ook

deu

(*) Me» vindt de opgnve dezer lecrUelIiiigen bij

iRENEUS ad)', liares. I. 24. tertullian. de aniw/t. C.

23. EusEu. llist. Ecclcs. IV. 7. TlPifan. litei-ei. 23. eo

TUEODORETUS Fab, lixvct. \. 3, Cl]/..

C5
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Il den nnam van Dóeeten , Phanlajtasten enz. voer»

BOHK
j|^,,^ ^ omdat zij jesus befchoiivvden , als alleen

KooWll. een menscli in fchijn of verbeelding. Zijn bewijS^i

naC.G. dat de zeven Engcleii de wereld gefchapen heb-

iot: ijT.l^en, ontleende bij uit de woorden ( c;en. I. a6. )

•———- Zrt'^/ ons ivenfchcH tv/iken ; doch , deu'ijl l)ij te-

vens beweerde , dat zij den niensch naar Godjf

beeld liadden gcfcbapcn, wierp hij-, in de volgende

vvr)ordcn, nriar ons beeld ^ bet woofdjen ons weg^

gelijl; hij alle de rroleeiilclie Hoeken diCS O. TestH-«

ments verachtte , oimlat zij met zijn leèfftelzel ftrc-

den. Schoon nu dit zijn Icerllelzel , bijzonder' doof

zijne firengb.eid in bet verbod van vlecsch en wijn,

ev>nige • aanhangers , bijzonder onder den gemeenei!

man, kreeg, fchijnt het zich echter niet biüten Syri'é

vérbreid te hebben.- - ' *

Basili-
* I^ '^gyP^'^ leefde, omtrent dien zelfden tijd, ectl

lif-i. ander Dweeper van dezelfde foortj basilIdks, een

i/^lexandHnef. Deze nian 'fei^onnde het leerflelzel def

Gnost-ieken wedci'-,-q") zijne wijze; zoodanig, dat

fcijn leerilelzel even min, als dat van sATURMixusi

den naam 'van Christelijk voeren kan, alhoewel hij

voor een Christen wilde gehoiideiT wezen, en vóór-

wcnllde, zijn leerflelzel van cenen leerling der Apos*-

teleiv" geleerd te hebben. Waarlchijnüjk was hij door

zijne verbeelding aangaande de hooge wijsheid van zijn

leèi-flelzel zoo ingenomen , dat hij, hoe zeer getrollea

door de waardigheid van den Christen -Godsdienst,

£chter niet heeft kunnen bcfluiten , om zijne flelHngen

aan dcszelfs cenvouwighcid oji te offeren. Men heeft

nog eenige weinige brokilukkcn van zijn werk, het

welk
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welk hij eene Uitlegging van hei Euangelie noem- II

de, bij CLEMENS van -Akxandri'è (*), als. mede ^^J-^

cenige uitirel^els uit de fchriften van zijnen Zoon HoofdlT.

isiDORUs , die zijns Vaders lesrfleliingen heeft voort- naC.G.

geplant, bij denzeJfden (f); doch het iéxï en an-|^^j'^j°^J

der veripreidt zeer weinig licl:it over zijn geheele •

leerrteizel, het welk wij uit de oude Kerkvaders,

IRENEUS , CLEiNiENS van Akxandri'è , euseeius ,

EPiFAMus-, en THEODORETus moetcH opmaken

,

welke echter niet met malkanderen overeenkomen.

Wij zullen, het waarfchijnlijklle opgeven.

Hij wendde voor, het famenllel der JEonen^ of Zijn leer-

Eemv-yvezens in ecnc betere orde te ];unncn fchildven ,
^^^^2*^^*

en groote geheimen voor te dragen. Volgends zij-

ne fchikking, had de hoogUe Vader ztvm ALónen

voortgebracht , welke door hem genoemd worden

Nom^ (het verftand). Logos
^ (het woord), Phro^

neefis ^
(de voorzichtigheid), Sophia

^ ( de wijs-

hdcl ) , Dynamis , ( de magt >, Eireue, ( de vrede),

en Dikee^ (de gerechtigheid), welite met hem het

vulmaakte Achttal uitmaakten. De IFijsheid en de

Magt teelden de
,
eerfte Engelen , welke voor. zich

weder eenen hemel ter woning maakten, en insge-

lijks andere Engelen teelden. Deze voortteeling hield

liflud , tot dat 'er 3Ó5 fuorten van Engelen , en e\^;n

zoo vele hemelen ontftaan waren, welke lleeds ge-

ringer en onvolmaaliter werden. De Engelen van

den laatllea Hemel hebben deze aarde , en dtw.

rnenich

(*) Stromnt, Lihr. IV. p. <^%6. ec). Co!on, lóÖiJ.

(t) Lilir. li. j>. 40^'. Libr. III. -y.tg, 427»

C4
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lï mcnsch gefcliapen, naar het beeld, dat zij van de

BOKK Jj^onen ontvingen: doch, iils zij aan de mcnfchen

Hoofdfl. i^t meer dan cene dierlijke of zinüjke ziel konden

naC.G. medcdcelen , fchonk God liiui eene redelijke ziel,

cót
117'^vclkc altijd met nialkandcrcn in twist zijn. De ^Vc-

———— reldfcheppers verdeelden onder zich de hecrfciiappij

der Wereld, en nu verkreeg de voornaam tic onder

lien de heerfchappij over l:ct Joodfche volk. Doch

als deze ook de andere Wcrelddeelen aan zich wilde

onderwerpen , geraakten zij daar door in oorlog , 'm

welken ook de menfchen deel namen , zoodat de

kennis van den waaren God meer en meer verlo-

ren ging, en cene algemcene u'anörde ontftond. Om
deze wanorde te doen oph'"»nden , zond de ho(:)glle

God zijnen eerstgeboren Zoon, iVö//^, (het ver-

ftand), denzelfden als Christus, in de Wereld,

om de menfchen, die in hem geloven zoudeu, uit

de magt der Wereldfclieppers te vcrlosfen, en we-

der tot de kennis van God te brengen. Deze werd

van den God der Jooden vervolgd, tot dat hij van

de 'Jooden is gela'iiist en ter dood gebracht. On-

deitiisfchen is i\Q.7.t Godlijke gezant niet wezenlijk

gefl:or\'en , maar alleen de mcnsch jesus , met wien

de CHRISTUS zich verëenigd had, of, gelijk fommi-

ge Kerkvaders zeggen , de jfooden hebben simon

van Cyrene omgebracht, meenende , dat zij cimis-

Tus kruisten. Wie nu de leere van Christus ge-

hoorzaamt , diens redelijke ziel keert weder tot God

;

maar de zielen der overigen verhuizen zoo lang in

de ligchamen van andere mcnfchen en beesten , tot zij

van alle onreinheid gezuiverd zijn , doch de ligchamen

(taan nooit weder uit de dooden op. Om-
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Omtrent de zedenleere , welke basilides voor- Il

fchreef, verlchilleii de oude Schrijvers. Sommigen ^'^^^

Hellen hem voor als iemand , wiens zedenleere eer Hoofdfl.

llreng dan los was, terwijl anderen hem befchiüdi- naC.G.

gen, de driiren en wellusten begunftigd, en alle on- ^^j. jj-*

gebondenheden v<3r()orloofd te hebben ,
gelijk dan ^ -

ook zijne aanhangers zedcnloze en fj^oorloze men- ^^^"*^ ^^'
^ ' denlcere.

fchen zullen geweest zijn. Deze flrijdige berichten

behoeven ons niet zeer te verwonderen. De leer-

ftelzels van deze en de meeste aanhangen der Gms-

tiekeii toch waren van die natuur , dat dweepers dezel-

ve, ligtelijk, naarmate van hunne natuurlijke geneigd-

heden , ol" tot buitenfporigc irrcngheid of tot alle ze-

dcnloosheid, misbruikten. Delcere, dat het ligchaam

g(t£.\\ fchepzel van God is, en men het zelve, op

alle mooglijke wijzen , moet verllooren , dat men

God niet moet vreezen, maar alleen liefhebben, en

foortgclijke , konden dweepachtige menfchen tot het

één of ander iiitedlen vervoeren. Omtrent de JNlar-

tclaren of bloedgetuigen ,
geloofde hij ,

gelijk uit de

weinige broktlukken , die van hem overig zijn

,

blijkt, dat zij hunne folteringen en dood ondergin-

gen , wegens hunne grooter en zwaarer zonden ,

waar aan zij fcbuldig waren , het zij met wil of

met daad , het zij vó(jr hun beftaan in dit leven

,

of geduurende dit leven, gepleegd, zoodat zij eene

moeilijker en zwaarer reiniging behoefden. Hij ver-

gunde zijne aanhangers, ten einde de vervolgingen

der Heidenen te ontgaan, met dezelve deel te ne-

men in hunne offermaaltijden en leesten. Deze ver-

dunning kunnen wij ulleiden , uit zijnen waan van

C ^ huo-
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II hoogere kennis^ nopens ilc vrijheid der Christenen.

®^J''^
Ja, hij ftond zelfs zijnen aanhangcren toe, chris-

Hoüfdft. "Jfus? of zoo als hij ^ich iiitdnilvte, den gckruisten

nnC O, te verloochenen. Te weten, volgends ziine. leere,
Jaar 100. . . .. "

.

tot 17. ^^^^ cimisTus niet gckrmst, gelijk \vi] gezien heb-

ben, maar alleen de mensch jesus, of wel si.mon

van Cp-ene, Oj) dezelfde wijze, zou hij hun heb-

ben kunnen veroorloven , te ondvcnnen , dat zij Chris-

tenen waren.

Zijne Hoe dweepachtig en bijgelovig hij ware, daar v.m
dweepe- ^^\^i ^\q gclieimzimiige naam Abraxas of Abrafax
rtj met 00 j

dennnam t^i blijkc, aan welke hij zekere toverkrachten toe-

Mraxas fchreef , en dien hij en zijne aanhangers ten dien

y;^ ^-^ einde op' zekere cdclgeftecnten dceden gniveeren ; hoe-

danigen 'ér nog overig zijn , doch omtrent weiken

de oudheidkundigen opmerken , dat zij niet allen van

dë ÈnplidVdnen kunnen wezen. Men mag dan den-

ken, dat BASiLiDES dezen naam , en dfiszelfs gehei-

me la"achten, van de Heidenfchc Eg^'pteiiai'en zal heb^

ben overgenomen ; hij verilond door Abraxas of

Ahrafax de opperfle Godheid, of wel den Schep-

per des ecrften hemels. Waaifchijnlijli is.de naam

geheimzinnig, en de zeven letters, waar uit hij bedaat,

zullen zien op de zeven Engelen , Scheppers der

Hemelen ; de letters van dezen naam , in het Grieksch

gefchrcven, maken het getal van 3Ó5 uit, het getal

der hemelen , volgends basilides , maar ook het

^eta! der dagen van het Zonnejaar, abraxas kon

dan de Godheid aanduiden, als den oorfprong des

tijds, die door de Zon bepaald wordt. Even gelijk

het woord Mithras^ bij de oude Perfïanen , en bij

de
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de oude Galliërs^ het woord Beeknus , welke in^ lï'

gelijks, naar de talletters, het getal 365 aanwijzen. ^'^^^

Behalven dit, zal hi> nog een ander geheimzinnig- Hoofdft.

woord gehad hebben, Ahrncadahra^ aan het welk ''^C.G.

,.., j /• 1
Jaarioo.

insgeliiks een groot vennogen werd toegelchr^ven. {"q^ „-^

Met zulke geheimen en den fchijn van wijsheid in -

ziine J-Icmelgefchiedenis maaicte hij zich vele aan-

hangers; doch, door de Christenen deftig tegenge-

gaan en wederlegd, was deze gezindheid in de vier-

de eeuw reeds geheel te niet gelopen.

Een tijd- en landgenoot van BASiLroES was car- Carpo-

pocRATES , insgeUjks een Alexandrïér , het hoofd ^R-aies.

van tQ.wt\\ aanhang van Omstreken , welke we-

gens hunne fnoodheden het ergst van allen beracht

zijn. Het famenftel zijner lécrè 'kivam, genoegzaam,

met dat van saturninus en basilides daar in

overeen, dat 'er een hoogde God en \'ele van hem

geteelde ALoncn zijn; dat de \\'^ereld van Engelen

gefchapen' is, <iié zich den Godlijken eerediénst Iieb-*

ben aangematigd, en dat itï'het kwaad zijnen oor-

fprong uit de lloliv heeft.' Maar jEsus hield hij

voor een bloot mensch , naar den gewonen - loop def

natuur, uit josef en maui.v geteeld, wiens uitmun-

tendheid alleen daar in bellond, dat hij eene'llcrket

en zuivcrer ziel had dan andere menfchcn , welke

zich wist te herïuucrcn, wat zij, voor hare verëeni-

ging met het ligchaam, in hare verkcering met God

gezien had. Te weten , het voorbedaan der zielen

had hij, uit de Wijsgeerte van plato, met meer an-

dere liellingen, overgenomL^l. Daarom hadCrddook,

this vervolgde carpockatks, aan jesl-s de kiaclit

me-
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11 medegedeeld , ons zich aan de magt der Wereld-

BOEK fciieppers te onttrekken, en tot God weder te kee-

Hoofdrt. rc"* Het oogmerk van jesus komst in de Wereld was,
naC.G. de kennis en vcrëering van den waaren God te her-

ito't 1

1°°*
^cl^cn : ook verkrijgen die menschlijke zielen , wel-

ke, even als hij, de Wereldfcheppcrs verachten, ge-

lijke kracht, en kecr^jn tot God weder, terwijl de

andere zielen in vericheiden ligchamen moeten om-

zwerven. Geloof en liefde was het middel tot za-

ligheid.

Ondertusfclien werd deze UefJc op zoodanige wij-

ze door CARPOCRATES en zijne aanliangers verklaard,

dat zijne zedenlcere eenc mengeling van alle fnood-

heden en ongebondenhcden uitmaakte. En dit we-

ten wij, niet alleen uit de bericiiten der Kerkvade-

ren, bij welke men onkunde of partijzucht zou mo-

gen vermoeden, maar zelfs uit een nog overgebleven

brokftulc eenes boeks van zijnen Zoon epifanes , over

de rechtvaardigheid^ welke hij bepaalt , te zijn gemeen-

fchap met gelijkheid. Hij nam allo onderfcheid van

zedelijk goed en kwaad weg , als beflaande dit onder-

fcheid, volgends hem, alleenlijk in de verbeelding der

menfchen. Hij gaf zijnen navolgeren volkomenc vrij-

heid, om naar hunne begeerten 'en driften te leven #

als welke van God onze natuur ingeplant, en dus in

zich zclven onfchuldig zouden wezen , zonder iet

misdaadigs in zich te hebben. Hij beweerde, dat al-

les aan allen even gelijk gemeen behoorde te zijn,

zonder daar van iet, zelfs niet de vrouwen, uit te zon-

deren, het waren alleen de burgerlijke wetten, die

het bijzonder eigendom onder de menfchen haddeu
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ingevoerd. Eindelijk, de menschlijke zielen konden II

niet gelukkig worden, voordat alle lusten, tot den ^^^^

laarften penning toe, voldaan waren; indien zulks in Hoofdfl.

dit leven niet gefchiedde, moesten zij zoo lang in naC.G.

andere ligchamen verhuizen , tot dit alles volbracht ^^^'^j
°°'

ware; daar toe, op eene \Teemde wijze, het gezegde »

van JE sus (?»iatth. V. 26.) misbruikende.

Het is , ia de daad , bijna ongelooflijk , dat iemand

zoo onbefchaamd leerftellingen zou hebben voorge-

dragen, welke alle godloosheid zoo openlijk begunfli-

gen , het is derhalven geen wonder , dat men gedacht

heeft, of dat de Kerkvaders carpocrates bezwaard

hebben , met hem dezelve toe te fclirijven , of dat men

zijne voordellen eenen verdraaglijker zin behoort te ge-

ven, dan zij,* in d^n eerllen opflag, fchijnen te hebben,

te meer, omdat men zich verbeeldde , dat zijne leere van

God , van den oorfprong en beftcmming dermenschlijke

zielen, en het oogmerk van jesus zending, met eene

zoodanige roekeloze ongebonden zedenleere zou firlj*

den. (*) Doch, waar toe vervoert niet de dweepe-

rij den mcnsch, die zich verbeeldt, eene hooger wijs-

heid , dan het gros des m.enschdom.s , te bezitten ? De
leere van de StoIFe, als de oorzaak van alle kwaad,

eene verkeerde verbeelding van den eigen aart der

zuivering van de zielen , en van de vrijheid en gelijkheid,

kon, itidedaad, aan zoodanigen verwaanden dwee-

pcr aanleiding tot zulke buitenfporigheden geven, die

hij, waarfchijnlijk, als hooge geheimen aan zijne na-

volgers zal hebben doen voorkomen , waar toe mis-

fcliien

(•) ScuRüCtt Kit.kl. (Jefih. II. Th. S. 35^.
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!I fchieii behoort, dat zijne eclite .lanhangcrs , gelijk

BOEK
vj^i-hiijiia wordt , zich , nis ijigewijden , door een

Hoofda. hrandmerk op liet oor onderfclieiden hebben.

, : naC.o. fjoe i^^t ^x^ ^ ^^i \^ j^^j cenparie bericht der Kerk-
Tanr loo.

tüt 117. vaderen, dat ile Carpocratinnen een lasterlijk leven

geleid, en zich alle Iboiten van ontucht en oukuisch-

kjoslie'kl
^^^^ veroorloofd hebbeu , zonder eenige de minlle

van zijne fchaanite te vertoonen. Zij worden ook befchuldigd

aanhnn- ^tj,ji tooverkunilcn geoefend, en de beelden van i'VTiia-
gcren.

• GORAS , PLATO , cn audcrc Heidenfche Wijsgeeren ,

rsiaast dat van jesus geplaatst en vereerd te hebben-,

liet welk overeenkwam met een leerftuk van hun-

nen leermeester, dat vele zielen van menlchen de ziel

-van JESUS in flierkte evenaarden , ja zelfs over-

troffen. Tüt licn zal bchocjrt hebben de gezind-

te, die men Aduimten noemde, omdat zij, ten ein-

de AD.V3I in het Paradijs na te volgen , hunnen Gods-

dienst moedernaakt zullen geoefend hebben. Doch,

dewijl dit bericht alleen op het gezag van epifanius

(leunt, zal men 'er geen groot gewigt aan kunnen

hechten , ja zeifs fciiijnt het , dat het gerucht de

•fpoorloosheden iler Carpocratiancn niet zelden heeft

vergroot, alzoo ireneus zelve erkent, dat de fchen-

daaden , aan luin toegefchreven , hem ongelooflijk

toefcheencn.

Deze aanhang wilde zich onder de Christenen ge-

rekend hebben , CARP0CRi\TEs zoclit zclfs , gelijk Wij

daar van een v(.)orbeeld hebben bijgebracht , zijne lec-

re te handhaven , door het vcniraajen van den zi;i

der Euüngeliën, maar voc^riil beriep hij zich op ze-

ker geheim onderwijs , het welk jesus aun zijue leer-

lin-
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fingen zou geï?even hebben, en het welkflechts mon- Il

deling' zou zijn voortgeplant. Zeker een gefchikt ^^^^

middel , om alle ongerijmdheden aan ligtgelovige Hoofdlt.

meuichen op te dringen, waar van echter, in het"^^**^'

vervolg, zelfs leeraars der Christenen gebmik ge-
j^^ „^J

maakt hebben. Niettegenftaande deriialven deze on-

gerijradheden openlijk llreden met de vvaare leere van

CHRISTUS en zijne Apostelen, en deze Dweepers

niets min waren dan Christenen , namen echter de

Heidenen uit hun gedrag en levenswijze aanleiding ,

om de Cliristenen in 't gemeen te lasteren, en hen,

onder anderen, te befchuldigen , dat zij bloedfchan-

de pleegden met hunne moeders en zusters, en men-

fchenvleescli tot fpijs gebruikten. Gelijk de oude

Christenrchrij\'ers zich daar over beldaagd hebben. (*)

Deze gezindte, die te Alexandrie haren oorfprong

had genomen , werd , door den ijver van zekere

vrouw JWRCELLIXA , uaa Rome overgebracht, alwaar

z'j, toen AXicETLTS aldaar Bisfchop was, vele aan-

hangers maakte, epifanes. Zoon van c.-vrpocra-

TES, bij zijne vrouw alexatxDria, welke uit her

Eiland Cefalonia gebooitig was, plantte deze leer-

ftellingen op dat Eiland vooit, alwaiu* hij zelfs, in-

dien wij CLEMENS yan Akxandrïè gelooven, God-

lijke ecrbewijzin '];en zal verlcrcgen hebben. Evenwel

duurde diUZG. gezindte niet langer dan tot het begin

van de derde eeuw, na welken tijd wij 'er niets meer

van vinden. De vermaardfte leeriing van carpo-

CRATEs was zekere prodicus. Of de Borboriien,

of

(*) Elsed. //;;/. EcJts, IV. r.



4« KERKE L IJ K E

II of Borhoridnen , bij filastrius gcinekl , die liim-

BOKK
j-,(,,i naam vaii liet woord /3o^5'öfof, f'tjk^ zulkn

Üoofdft. Iicbben , omdat zij in alle lusten , als zwijnen in het

nnC.Cl. flij]^^ wentelden, ook tot deze of eenc andere gezind-

,^, TI-' te der Giios! 'teken behoord hebben, is onzeker.
IOC I !/• '

' Buven allen, die als Giwsiickai (of BctH'ctcrs ^')

Valen-
ij^-i^^ini 2i)ii ceworden, heeft, in vermaardheid en

TIKUSZIJ-
J o > -y

ne lecrc. fchranderheid iiitgeminit valentinus , een hgypte-

fiaar^ geen gemeen man^ gt^lijk origemis, een ge-

leerd man^ gi^lijk HiëRONVMus hem noemt. Deze

heeft het leerdelzcl der Gnostieken in een kunilig

famenftel zoeken te brengen, en de geheimen der

Geestenwereld, als ook van den oorfprong en wor-

ding aller dingen, met fchcrpzinnigheid , te verklaa-

rcn. Hij had zich, te y^/Vxi7;/Jr/ë, in de AVijsgeerte

geoefend, zoo als die daar oiuler de Jooden plaats

had , zijre aanhangers hebben naderhand voorge-

wend, dat hij zekeren thei:dades, die een gemeen-

zaam vriend \-m 'So.w Apostel paulus geweest zal zijn

,

tot leermeester heeft geliad. hidien wij tertul-

LIÜNUS geloven (*), zal hij, in zijne uitzichten,

om Bisfchop bij de Christenen te worden, te leur

gefield zijnde , door verdriet en wraakzuciit gedre-

ven , begonnen hebben , de leere der Christenen open-

lijk te beilrijden, en zijn lecrfl-elzcl voor te dragen.

Dit deed hij eerst te Alexanchiè ^ en veivolgends te

Rowe^ wei-vvaards hij, volgends ireneus, gekomen

is, t(ien iiYfiiNUS Bisfchop was, zijnde aldaar ge-

bleveii, tot dat anicetus die waardigheid beldeedde;

HY-

(•) Jdrcn. ralcvtiu. C. 4.
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HYGiNUS was Bisichop te Rome , van het jaar 122, If

tut 126. ANICETUS aanvnar(?tle deze waardigheid in ^^I"^

Iict jaar 142, onder den Keizer antoninus pius. Te fjoof^jf^^

Rome zijne leere onder de Christenen verbreidende ,
"-t C. G.

werd liij van hun, tot driemalen toe, uit hunne
g<^- toj'^i

°7*

Bieenfchap uitgefloten ; waar uit wij zien , hoe de -

Christenen befteiidig van hun recht hebben gebruik

gemaakt , om die genen , welke hunne leere vervalsch-

ten, niet voor Christenen te erkennen, maar tevens,

hoe bereidvaardig zij zich toonden, om dwalenden,

die zich fcheenen te verbeteren , weder aan te ne-

men. Van Rome begaf valentinus zich naa het

Eiland C^prm , alwaar hij vele aanhangers ki'eeg ,

welke deze gezindte, tot het einde der \ierde eeuw

toe, hebben doen ftand houden.

Valentinus heeft niet alleen mondclijk , maar Zijne

ook Ichriftelijk, jzijnc gevoelens verkondigd, tertul- ^ ^^ *^"'

LiAxcs maakt gewag van een gcfchriic , genoemd

Sophia i)ï JVijsheid^ van (^c\\ ander. Over het vleesch

rail CHRISTUS, en van zijne Pfalmen of Liederen»

Uit zijne Lecn'cdenen (^Homili'én^ flaan fommige brok-

•ihikken bij clemens van Akxandri'è , en cene ver-

liandeliug van hem bij origenes tegen aiarciox.

Deze bruklliikken leveren blijken op, van het vernuft

van dezen man, welk zijne verwilderde verbeeldings-

kracht niet geheel had uitgedoofil , terwijl zij tevens

\\\ ons <X^\\ wensch opwekken, dat wij deze ichrifteri

\\\ het geheel mogtcn bezitten, ten einde zijn (Klzel

te bet«r te kunnen beöordeelen, het welk ons dt)or

de Ivci'kvaders zoo weinig famenhangende wordt be-

iciircven, d;it het waarfchijnlijk is, dat zij het Ilelzel

il. Djü:i.. o vau
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II van vALENTiNus hebben vcnvard met de bijvocfüZc-

BOEK
Yen en veiTnecrderingcn van zijne leerlingen, welke,

Hoofdft, gelijk gemeenlijk, iii hunne biiitenrporiglicid veel ver-

na C.G.
(J^.J. zullen gegaan zijn, dan Inm leermeester. In één

to: I r-.' dezer broktlukl^en , bij voorbeeld, hu:idelcnde van

'• ' den oorfprong van het kwaad, zegt valentinüs, na

verfcheiden godlooshedcn verhaald te hebben , die lii)

onder de mcnfchen gezien had, „ Nn begon il; te

„ \Tagcn, van waar dit alles kome? Welk de grond

„ van dcrzelver beweging zij? Wie iet dergelijks te-

„ gen de menfchcn belchikt hebbe? V/aar de uit-

„ vinding dezer dingen te zoeken zij? En, wie ze

„ geleerd hebbe? God voor dcrzelver oorzaak uit

„ te geven, kon ik van mij zcjven niet verlu-ijgen —
„ Trouwens, dewijl hij goed is, brengt hij ook

„ het beste vcort, en 'er i^ riets kwaads in hem —
„ Ik achtc derhahcn , dit met hem te gelijk dat

o-ene beftaan hebbe, wat men de Stofe noemt,

„ uit welke hij , het gene is , gefchapen , het met

eene wiize kunst van ddn nf^^^ezonderd, en fchoon

opgefierd heeft: ja ook fchijnt het kwaade uit de^

zelve oorlprongüjk te zijn. Te weten , naardien

zij ncch gemaakt noch gevormd v\ as , en ook bo-

vendien, zender eenige orde, rondgedreven werd,

en de kunst van God nodig had , misgunde hij

haar dezelve niet, ook wilde liij niet, dat zij, al-

t:;d aan zich zelve overgelaten , dus rondgedre-

ven zou worden; hij befloot veel meer de Schep-

ping, en \\ilde de Ichoonfle deelen van de flecht-

Ite fcheidcn: en dus heeft hij ook werklijk gefcha-

., pen. Docli alles , wat in dezelve , terwijl hij

\j fchiep.

«9
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^, fohicp, flecht en vuil was, liet hij, als ongefchikt ^ ït

,, t(»t zijn werk, zoo als het was, nadeinaal het ^"j^^

„ geheel niet voor hem voegde. Uit deze deelen Hoofdig

vloeit, mijns bedmikens, het kwaad op de men- naC^G»

„ fchen voort. ;^^ ^^^^

Dit gevoelen , nopens den oorfprong v^xn het kwaad •

uit de Stoffe ^ heeft hij, aan eene vruchtbare verheel-
^n^elje*

dingskracht den teugel vierende, volgends de Kerkva-

ders, op de volgende wijze uitgebreid.

Vooreerst, met betrekking tot de Godheid, en de

wezens uit haar vooitgeilocid , kwam zijn verhaal

op het volgende neder. In het Lichtruim of de l'^ol^

heid QPleerooma^, welke de Gnostieken tot de wo-

ning of het verblijf der Godheid maakten, ftelde valen'-

TiNiTS dertig JEoncn , ( Eeuwen , of eeuw - we^

zens^^ oï Vi}id(ix\ paaren van beiderlei geflacht , man-

lijke en vrouwelijke, welke van malkaiideren waren

voortgeteeld , en welke hij in drie loorten verdeelde.

iler eerde en uitmuntendfte foort bevatte God zel-

vcn, dien hij ook den eerften Fader en de Diept

t

( Bijthos ) noemde , en aan vvien hij Sigee ( de Stilte ,)

of de Dcnkingskracht ^•:A^ z\]xi vvederpaar, toevoegde.

Van dezen, ging hij voort, was Nous (het Fcv'

fiand^') het volmaaktlle onder alle /Eonen, en de

IVaarheid geteeld. Dit tweede jiaar heeft «weder

{Logos') het ïVoord en het Leven ^ en ^czo. den

JM'jnsch en de Kerk voortgebraclit. Op dezelfde

wijze zijn van deze laatlien, en verder in geduurige

afftammiiig van malkanderen , de yEonen van do

tweede foort ontdaan ; tle Diepte en de t^crmenging
,

de Niet yeroudennde en ile Fer'iciiiging , de Foor
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II Z'C/ ze'f geborene , en dio. Lust of Begeerte , Je
*^'-*^ Ee:;geborene^ en de Zalige. Eindelijk maakten twaalf

Hoofdft. andere jiEonen de derde foort uit , onder welke de
naC.G. j^ygg eerfle, de Trooster en het Geloof, den IMensch
Jaar loo.

IOC 117.cn de A>/-X* tot ouders hebben: maar de overigen,

"" ' de Faderlyke en de Hoop^ de JMocJerlijke en de

Liefde^ de Altijcherfiandige en de Voorzichtigheid^

de Kerkelijke en de Zaligheid , de Vrijwillige ca

de JVtjsheid^ van deze, en onderling van malkande-

ren , afTtnmmen. I lier komen nog vier manlijke

JEojien bij: Ilonis of de Grens .^ welke de Grenzen

der Volheid cif van het Lichtruim bewaakt; Chris-

tus en de Heilige Geest, welke de andere JEouen

in hunne pligten onderwijzen, en jesus , die door

jille de o\'erigen gemeenfchaj"»pclijk geteeld en heerlijk

toegerust is, die oc^k vele Engelen tot zijnen dienst

heeft. I Jet Verfland werd van alle de JEonen ,

wegens zijne ongcmeene Wetenfchap , benijd, maar

meest van de IVijsheid, en dezen zouden, door de

hevigheid der drifien of gemoedsbewegingen, buiten

de Volheid in de Stofe gevallen zijn, indien Ilortn

hen niet teiiig liad gehouden.

Omtrent de Schepping en ooifprong des Ilcel- Als,

gaf VALENTINUS dit bcricht De jongde der

JEonen, Sophia , of de JVijshcid, kon hare bran-

dende begeerte , om het eeifle \Vezen te kennen ,

riet beteugelen; door de hevigheid dezer begeerte,

bracht zij ccne dochter voort , welke hij Achamot

of Enthijniefis noemt, en die uit het Pleerooina, of

de Volheid , in de duisternis der Stoïïe \iel , aan

*vdkc ciiKiSTUS , uit medelijden , zekere gedaante

me-
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mededeelde. Als zij vergeefs weder in het verblijf der n
jEonen zocht te komen, en het licht weder te \m- ^"^i"*

den, het welk haar ontbrak, wisfeklen, in dezen Hoofdfi-.

toe'rand, vrees, angst, en droevenis met lagchen mC. G.

bij haar af; en hare hevige begeerte naar het licht
^^^ jj

*

bracht de Ziel der Wereld, des Wcreldlcheppers

,

( Demiurgus ) , en andere Zielen voort ; uit hare

tranen ontfcond het water , de heller ftoffe uit haal*

lagchen , en de dichter uit hare droevenisfe. Zij

wendde zich vervolgends tot christus , die haar

jEsus toezond, om door hem met wetenfchap voor*

zien en van hare fmaite beviijd te worden. Hier

op bracht zij drie Zelfftandigheden of Wezens vooit,

eene Stoffelijke^ eenc Geestelijke^ en cene Zielfoor<

tige. Door de gedaante, welke zij aan A^zo. laatfte

gaf, ontltond de Demiurgus^ of de Wercldfchep*

per. Deze fcheiddc, met behulp van jesus en zijne

moeder, de Stojfdijke Zeïfjïandigheid van de Ziel*

foortige af, maakte van de laatflc zeven hemelen,

die verdand hebben , en van Engelen bewoond wor-

den, of zelve Engelen zijn; maar den bovenden van

<leze hemelen verkoos hij tot zijn verblijf. Naar-

dien de Stoffelijke Zelfjiandighcid uit de drie drif-

ten of hartstochten \\\\\ Achamoth , de \Tees , droe-

venisfe, en angst, faamgcflcld was, zoo ontllonden

uit de eerde de dieren, uit de andere de booze

Geesten , wier Vorst , de Wereldbehecrfcher , zijn

verblijf heeft onder i\(m hemel van den Demiurgus^

en uit de derde de met vnur vermengde Hoofditof-

11*11 dci" Wereld. Eindelijk vormde de Dewittrgus

D 3 uuk
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II ook den Mcnscli: deels iiit de Stofelijke Zeljjian^

boi:k dii^hcid ^ dccls iiit de Ziclfjortïgc'^ ook. gaf hij hem

Hoofdft. '^'-'^ ligchaam^ en Achaw.oi voegde liier, biüteii zijne

r;iC.G. weten, nog iet van de Geestelijke Zelfflandtgheid
janrio

. ^.. y)'xxx uit zijn deihalven drie dcelen \^\\ den
tot 1 17* •'

g, mensch vooitgckomcn ; het StoJJ'eUjke^ het welk vci-

ganglijk is en vcvderlt; het Zlelfoortige^ het welk

Zalig en ook Rampzalig kan worden ; en het Gees-

teVijke^ het welk, wegens zijnen hemelfehen oor-

rprong, niet verderven kan.

Eindelijk, leerde hij, met betrekkhig tot den Gods-

dienst en zedenleere, het volgende: De Dcmhirgus

wilde voor den waaren God aangezien zijn, en be-

reikte ook zijn qogmerk, door de Proiceten, die hij

tot de Joodcn zond , waai* in de Engelen der overige

hemelen hem navolgden. Da:u-öm vond God het

nodig, cHRiSTi's in de Wereld te zenden. ]Jeze

was uit de Geestelijke en Zielfoortige ZcIfJloHdigheid

fiiamgefteld, had een zielitbaar ligchaam , nit cene

fijne StolTc, en was, gelijk water door een kanaal, door

het hgehaam van tsiariü gegaan, zonder iet van haar

aan te nemen; t(jen hij nu gedoopt werd, verëenigdo

zich de yEö« jEsrs,in de gedaante eenerdiiive, met

hem. Hij leerde de menfchen de kennis van den

waaren God, en werd u-el eindelijk gedood, doch,

eer dit gebeurde, fcheidde ]Esrs en de Geestelijke

Ziel zich van hem af. Die Zielen, welke aan zijne

vooifchriften gehoor geven , znlkn eens in de nabij-

heid van Gods woning zalig zijn; maar de overigen

hebben ccn g'-heel vcrderrtc wachten. Wanneer, ton

lm-
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laatflen, nl het hemellche en geer^tclijke uit de Stoffe II

zal uitgetrokken zijn, zal de A:hamoth zicli in het ^^!^^

Godhjk Lichtruim met jEscs vercenigen; alwaar ook Hoof^dfl.

de Geestelijke Zielen der menfcliei komen; -de meer na C.G.

zinlijke blijven 'in de verblufolaits \T.n dei Z)^;;/;.;-'^^'' |°^*
' •' -^ ^ COC 1 17*

gus , en de gelieele Wereld zal door Vuur verteerd ^

worden. Sommigen van deze Icerfluldven fcheeneu

zekere uiterlijke ftrcnghcid van zeden te vorderen;

ook lieeft men aan valentinl^s zelven geen ondeu-

gend leven te last gelegd. JMaiu* zijne aanhangera

worden van onkuischheid befchuldigd , insgelijks

,

dat zij van de Afgoden -offcL-s aten, en leerden, dat

men niet verpligt zij, voor ^q.\\ Godsdienst te (Ier-

ven , ook zulle-i zj de lieidenfche fchouwfpelen

bezoclit hebben. En zeker, vele Icerflellingen van

VALENTixus gavcu mccr dan te veel aanleiding tot

alle zedcnlooslieid. Bijzonder b.'hoort hier toe het

onderfcheid, het welk hij maakte tusfchen de men-

fchcn , naar de drie dcclen , welke hij aan elk hun-

ner toefchrecf. Sommi»en noemde hij Geestelijken

( TFy-zKiiAccliKoi ) , welke n'jcdzaaklijk zalig moesten

worden ; en dezen waren de Vahntinianen ; de

overige Christenen waren alleenlijk Zielfoorüg ^
(4'y%<''-o09 welke, naar ma'c van hin gedrag, zoo
wel zalig als verdoemtl ki.nden worden; maar de

Heidenen waren bloot Sofel/jk en LigchaiDnlijk
^

( xo\kzi , cruuxJiKoi ) , en nKjesten volitrekt verloren

gaan. Men oordeele, hoe zeer zoodanii^e Iccrftel-

lingen , op welkc wijze men ze ook zou Avillen

verzachten, eene wijde deur opeiiilen, voor de Fa^
kntimaiien , oia de beöeiening der deugd gering te

1^ 4 aclw
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II achten , dewijl zij toch onmogelijk van God \cr-

Bonrc ti,,cind konden worden. (*)

Hoofdn-. Onder de oude Kerkelijke Schrijvers , hebben ire-

mC.G. >'Eus, in ziin werk tc^^cn de Ketterijen, en ter-
Trar loo.

tot 11-'. TULLiaxL-s, UI een opzetlijk daar toe ingericht gc-

fchriit , behalven anderen , hun werk gemaakt , (>m

AaniTier-
jj^ leerftclzel te wederlegcen : doch beide ireneus

kingen ^'^ '

over het cii tertulliüntts hebben niet alleen het ftelzcl

leerllcl- ^r^n valentinus en de bijvocgzelen van zijne lecr-

VALFN- ^^^^"^^ onder één gemengd , maar ook zich alleen-

TusLs. lijk toegelegd, de eerlle om ze op eene cmllige en

fcheipe wijze te wederleggen, en de ander, om ze

door vemuftige Hagen belagchlijk te maken , zonder

zich te verleuigen, om ten miiiften het (Iclzel win

VALENTiNi'S 111 cene behoorlijke orde op te ge\'en ,.

waar door wij beter in ftaat zouden zijn , hetzelve

te bcöordeelen. Laater geleerden , vitringa , beai-

SOBRE, BASNAGE , CU mccr andcrcn , door mos-

HEDi et) aangehaald, hebben getracht , aan ('it

leerllelzel eencn famenhangenden en redelijken zin

te geven; en hi de daad, alhoewel mosiieim alle

deze pogingen voor ijdel verklaart, fehijnt het dui-

delijk genoeg, dat VALExnxrs, even gLiijk andeic

(gnostieken ^ de Mijthologie of Fabcllceve der C rie-

ken , nopens de hu\vrij!:cn en vocjrttcelingcn der Go-

den , waar van men bij den Griekfchcn dichter

HESIODUS een voorbeeld vindt, misfchicn gepaard

niet

(*^ i\Ten vcrgclijlcc over deze gevoelens scimoiXKii..

Ch-iith Kirc'teu-Ccfch. II. Th. S. 35^- ^nz.

(1} Kivkl, Cefch. I. Dcd Bïadz. 3.1 ï*
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met de Kabhaïistifche lecre der Jooden, heeft na- ir

gevolgd, en als 't ware, in eene Allegorie of leen- ^^^^

fpreuk , de betrekking der Codlijkc cigenfchappcn Hoofdd,

en volmaaktheden , hoe de éénc uit de andere zij n^' C. G,

af te leiden, heeft willen voordragen; zoodat zijne ^^^^^j^^*

JEonen ^ of Eeuw - wezens , wier namen hij ook

veelül uit de Boeken des Nieuwen Testaments ont-

leent , de Godlijke cigenfchappcn , zoo als zij in

God zijn, en zoo als zij zich met betrekking tot

de mcnfchen openbaren, zullen afbeelden. Terwijl

men, in zijn bericht van de vSchepping, niet duis-

ter zijne bedoeling ontwaar wordt, om rekenfchap

te geven van den oorfprong van het kwaad in de

mtuurlijke en zedelijke Wereld. Doch aan eene

buitenfporige verbeelding , en aan de zucht, om
eene hooger Wijslieid te vertooncn , te veel bot

vierende , veivalt liij in onverklaarbare duistcrnislen

en ongcrijmdlieden , welke men nooit met redelijke

begrippen, en nog min met de leedtellingen van

het Cin-istendom , zal kunnen overëcnbrcngen. Trou-

wens , vALENTiN'us hccft zclvc crkcud , dat zijne

leere geheel ondcifcheiden zij , van die Icere , welice

de Christenen , in de fchriften der Euangelisten en

Apostelen , bezaten , daar hij voorwendde , gelijk wij

gezien hebben , zijne wijsheid van eenen lecriing van

i'ATLus, en uit een lioek van den Apostel mat-

Trrias, geleerd te hebben, tevens de Boeken des

Ouden Testaments van ^^\\ Dcmiurgtis afleidende,

en de fchriften des Nieuwen 'i'estamcnts, geheel

naar zijnen zin , verdraajende en verwTingende.

Nadcmaal valentinus en zijn aanhang den Zijn aan-

D 5 Ichiju
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II ichijü wilden licbbcn van cenc Iioöger VV'ijslieid eii

BOKK diepe geheimen , omüvnt de liemelfche en gccsteliikc

Hoofdft. 'vvczens , is liet niet vreemd , dat zijne leerlingen

na C. G. zich fpoedig verdeelden , Tiiemve verborgenheden

t^'J'^JJ"]
pi'cdikten, en nieuwe ajinliangen maakten, ptole-

MEUS, ééu zijner lecrliuj'^en, veiichilde van zijnen
finngcrs meester, zoo ten nanzien >-an lieu getal als van de
in ver- _ . .

^

fcbeiden ichikking der yEn/2s; secundus, een ander van
gezind- zijne navolgercn , helderde den ooifprong van het

verdeeld.
^^^^^^^ op , uit de leer der twee bcginzelen , //r///

en dulsfcffiis ;uEïiAChzoti beweerde , dat een gedoopt

Christen in gceiie feh.iild valle, hoe groote zonden

hij ook mogt bedrijven. Mf\RCus, van wien de

M^rco/iancn hunnen risam hebben , en colobarsus ,

voegden nog verfcheiden ongerijmdheden bij die van

VALENTixus. Dus bcwecrdc auRCus, dat de vol-

heid en Yohinakthdd begrepen zij in het Grieksch

j4Jphahet ^ het welk liij als de reden aanmei'kte ,

waarom jesus , in de Openbaring van joünnes , de

yiïpha en Omega genoemd wordt. Doch, het is

riet de moeite waardig, ons met deze allen in het

bijzonder o}) te houden. Wij keeren liever weder

lot het vervolgen van onze gcfdiiedenis der Chris-

tenen, na nog kortelijk eenc aanmerking gemaakt te

hebben over den invloed van deze leerilieLzels op

het waare en eclite Christendom.

InYlocd Il'^e zeer de door ons tot hier toe befchreven

dc/.er dwaalleeraars zich den naam van Christenen aan-

7.el.sop matigden, echter is het, uit vergelijkmg van hunne

het gevoelens met de riciligc Schiiften der Christenen,

doin^^

""
openbaar j dat zij eigenlijk nitts met de Christenen

ge-



GESCHIEDENIS. 59

gemeen hadden, maar als op zich zelvcn ftaande II

gezindheden moeten worden aangemerkt; gelijk dan ^^^^^

ook de Christenen hen niet als leden van hun ge- Hoofdfl.

nootfchap hebben willen erkennen, zoo als wij ge- "^ C. G.

, ,

,

j •• 1
Jaar 110.

Zien hebben, dat zij vai.entinus vun hunne ge- ^q. „^^^

meenichap uitlloten, en heracleon, in eene Kerk

vergadering in Sicilië in liet Jaar ii25 gehouden.,

veroordeeld is geworden. (*) Hunne gevoelens heb-

ben dus gecnen invloed gehad op de leere of den

wandel der Christenen zelve , noch bij de Christe-

nen cenigen \vortel kunnen vatten; evenwel hebben

zij vele lieden afgetrokken , die zich aan deze fcliijn-

vvijsheid vergaapten , en dewijl zij zich toch voor

Christenen uitgaven, vele twisten en verwamngen

veroorzaakt , en daar door den Heidenen , die hen

van de Christenen niet wisten te ondcricheiden , en

daarom hunne fpoorloosheden en dweeperijën in 't

gemeen aaii de Christenen te last legden , aan-

leiding gegeven , om de Christenen wegens hun-

ne twisten en verdeeldheden te befchimpcn , gelijk

CELSUS (f) dusfchrijft: „ Toen de Clnistenen in

„ het eerst weinigen in getal waren , waren zij eens*

„ gezind ; maar zoodra zij , veniienigvuldigcnde , zich

„ in veifchciden plaatzen veifpreid hebben , zijn zij tel-

5, kens gclclieurd, zoodat elk zijn' eigen aanhang wil-

„ de hebben." Het een en ander heeft den Christenen

vele onaangenaamheden ja Veivolgingen veroorzaakt,

gelijk wij , in het volgende Uoofdjiuk , zien zullen.

(*) T)ij 15ALL'/U's /// mva Colhct. ComiiliorutJ!,

(I) Ji'iid. ouwr.iv. Contra cixsuM Lil'i\ 1(1.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Christenen ouder de Regaring van

den Keizer JEXxus Adriüuiis.

II jLxct bijeenvoegen vnn de dwa.illccrariren , in het

**Y^'^
voorgaande IloofdlLiik gemeld, omdat hunne leer-

Jloofdft. ftelzels zoo veel overeenkomst onderlii]g hebben

,

na C. G. heeft ons gefchiedvcrhaal reeds gebracht tot de re-

tüc n8. gcenng van den Römeinrclien Keizer jelius ADRia-

• Nus , of iiADRiüNus , welkc , een bloedverwant en

van'^ELiL-s
^^^^ ^'^^ TRAJANUS , ddZim Vorst , bij dcszelfs over-i

ADRu- lijden , in het Jaar 117 na Christus geboorte, i»

^'^''''
*^r" opc;evoIc;d. Deze Vorst wordt, door de Gefchied-

volser \^.. ^ . . ,

'

,

van TRA- l^'^injvers , niet mm dan trajanus, geprezen, als

jANX's. een zachtzinnig Vorst, en een VTiend van zijn volk,

hebbende hij ten zinlpreuk: Non mihi ^ fed populo

;

viet voor wij , maar voor het volk ! evenwel was hij min

fpraakzaam en lieftalig dan trajanus, ftreng, en

zelfs geneigd tot wrecdlieid, welke neiging, dooE

hem ^vel , in vele gevallen , gelukkig beteugeld , maar ,

door wantrouwen en fcliielijk opwellenden toora

opgewekt, dikwijls uitberste, bijzonder in de laat-

fte dagen van zijn le\'en , en hem zelfs na zijn*

<lood gehaat maakte. Niet krijgszuchtig zijnde , trok

Ijij zijne troepen uit veifcheiden gewesten , die tr.\-

jANUS aan het Romeinfche gebied gevoegd had, te

rug, zoo omdat dezelve niet te behouden waren,

zonder zich in zwaarc oorlogen te wikkelen, als

OIO»
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«cmdnt hij overtuigd was, dat het Keizerrijk, door ir

al te groote iiitgeflxektheid , zich zelve bijna tot ^°j^

een hst was geworden. Doch , des te zorgvuldi- HoofdfL

ser betoonde bij zich , in het behartigen viv.i de "'' C. G.

wezenlijke belangen zijns rijks, hetzelve, ten cuen
^^^^ j^S.

einde, in perfoon, voornaamlijk geduurende de 15

laatfie jaarcn van zijn le\^en , van gewest tot ge-

west , meest te voet , doorreizende. „ Een Iveizer
,"

zeide hij, „behoort de Zon na te volgen, welke

„ alle landen der wereld verlicht. " Overal , waar

hij kwam, zorgde hij voor de openbare, zoo bin-

nen- als buitenlandfche , veiligheiden rust; ven'allen

ii:edcn weder herftellende , en openbare gebouwen

fticlitende, verwierf hij zich den roem van weldaa-

digheid en mildheid. Zijne wetten en inftellingeti

waren over het geheel billijk en zacht. Hij verbood

volftrekt alle menfchen - offers , lenigde de flavemij,

verbeterde de krijgstucht, en betoonde zich een*

ftreng \'ijand van pracht en weelde. Hij was niet

alleen een begunfliger der geleerden , en van fraajs

vernuften , maar ook zelve bezat hij geene geringe

geleerdheid , als ook zekere vaardigheid in de Dicht-

kunde, waar van de Gcfchiedcnis ons voorbccldca

oplevert.

Men bcfchuldigt hem van onkuischheid , Ja zelfs

van onnatiuirlijken wellust. Zekere antinous , het

fnoode voorwerp en dienaar van deze lusten , ge-

duurende zijn verblijf in Egypte^ overleden zijnde,

werd door den Keizer onder de Goden geplaatst,

t\\ met flamibccldcn en Tempelen vereerd , over

y^'elkc Icliandclijke handelwijze hij van de inwoo-

oen
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tl ners van ^lexandri'è vele fchimpredcnen heeft hioev

«^'^•^ ten dulden. ()
Hoofdrt. Iiï zijnen ouderdom en laatftc ziekte gedroeg zich

na C. G. (Je2e Keizer zeer ongeduldig; de onzekerheid, waar
laar 117. . . .. , ,

'
, ,. ,

toe 138 '" "'.^ verkeerde omtrent een leven na dit leven,

en zijnen tocftand na den dood, welke uit zekere

Verzen , door hem , op zijn dootlhed gemaakt , en

menigmaal herliaald werden , blijkt ( f ) , beangftigde

hem zoodanig, dat hij, in wanhoop vervallen, de

handen aan zicli zclvcn flaan , en dus een einde

van zijn leven wilde maken. Waarom zijne VTien-

den zelfs eenige wonderwerken verdichtten , ten ein-

de hem, met de hoop van hcrllel uit deze ziekte,

te fb'eclen, tot dat hij, in deze hoopeloze gelleld-

heid, den laatften adem uitblies. (§) ,

(*) De Keizer klaagt hier zelve over, en cenen Brief

a.:ii den Burgermeester sevi-.riam-s , bij fl. voi'iscus in

Satiiriiino^ 0:p. c^. ten minften volgends de gisfing vnn

cu\«.\l'Bom:s en sAL.MAsius Tow. W.fl. ^1. Scrtpt.pag.'^z';'.

(f) Deze Verzen, die tevens ccne proeve vnn het

vermogen vnn dezen Vorst in ile Dichtkunde zijn mo-

gen, vindt men bij sPAraiANUs in cji/s rifa Cap. 25.

Tom, I. .// J. Script, pag. 210. Hij fpreckt in dezelve

zijne Ziel nnu , eu zegt:

Ainmuhi v/igula^ blandula ^

llofpcs conicsfjue corporis,

Qt/,€ tiuiic nhil'is in loca,

Pnllidiila^ rigida, midulaf

Ncc , ui folci , cJnhis jocos.

(§) Men vergelijke over deze gewaande vvondcreö

aiijiK-n Bij/jci xcrdcd, IV. Dcd. Dhuh, 3<>?.
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Indien wij sulpicius sevrrus (*) gdoven , heeft II

de vienk algemeene vervolging der Christenen, on- ^^^^

liefdezen Keizer, plaats gehad, waar in orosius Hoofdft,

hem toeftemt (f) doch eusebiüs («) ffeliik ook n^C.G.

iiiERONYMUS (**), verzekeren uitdmklijk , dat de ,-0^ 1^3/

Kerk ,
gcduurende zijne regeering , vrede genoten heeft.

Met dit alles bleef de haat des volks , in verfchei- ^^
"'^^P-' vervol-

den Provintiën des rijks, tegen de Christenen aan-gerder

houden, en nademaal door het bevel van TRAjAA'usaan Christe-

nen 20
de befchuldigingen tegen hen gi-ootendeels de kracht weesu

benomen was, nam het volk de gelegenheid der

openbare fchoiuvfpeien waar, en fchrceiiwde, dat men

de Christenen voor de leemven 2011 werpen-, aan welk

oproeiig geichreemv de overheden en landvoogden

niet zelden, tegen wil en dank, voldoen noesten.

Dat 'er , bij zoodanige gelegenheden , Christenen DeChris-

ter docd gebracht zlin, bliikt onder anderen, uit
''^"""

7 7.*." echter op
jTjSTiNfS den Martelaar^ m zijne verantwoording, vele

aan den Keizer ANTONiNr^s , ook aangehaald , bij P-^-tzen

KüSEBirs (ft)? ^^'^^^ 'lij veildaait, dat der Chris- ^.yfj^'^^fjj

Tenen moed en ftaiidvasti;'i,hcid , in het ondergaan van dcStnd-

dcn dood en al wat ijsliik is , hem achting voor
"°""*;'"^

• •
' ^ vervolgd,

hun ingeboezemd en opgewekt hebbe, om hunne Hun g'e-

leere nader te onderzoeken, welk onderzoek hem, ^"» ^^^

vervolgends , tot her omhelzen van het Christendom

gc-

(*) Ilisf. Sacr. Übr. II. C/u. 31.

(t) U/r. VI!. Ca[>. 15.

(§) ///.v/. Ecc/es. \\\ -.

(**) //; dirüTi,

(ft) ///;;. Ea-Ui. lY. 2.
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II gebracht heeft. Daar worden zclfe maitchars bij

^^^-"^ naam genoemd , die onder adrl\ni'S den dood ge-

Hoofdfl. Icdcn hebben, bij voorbeeld, zekere markl'S, een

na C. G. JQiïnr^linjT^ een krijgsbcvelhebber , die zijn leven en
Tanr 1

1

7« "^ *^ '
*^

lot 138.^^*-^'^*^ ^'^^^ cimiSTfS heeft gelloit, volgends een

oud opfchritt; (*) in het Ro(mirche Martelaars-

boek wordt ook nog gcn<X'md zekere alf-xaxder ,

die , na banden en gevangenisfen , de pijnbank cu

\'uur, te hebben doorgellaan , eindelijk in alle zijne

leden met priemen doorflokcn z^l zijn ; insgelijks

EUSTACiiii"S,ccn vemiaard krijgsman, met zijne zus-

ter en twee zo(jnen, die vo(^r de beesten gewoqxin,

doch door dezelve niet befchauigd wordende , in

een' koperen gloejenden os gefloken , en verbrand zul-

len wezen. Dit laatftc nu verdient zeker wel geen

geloof, ondeitusfchen blijft dit overig, dat niet al-

leen vele Christenen den dood hebben ondergaan,

maar dat zij dien met lijdzaamheid en ftandvastighcid

hebben ondergaan, zelfs fchijnt hnn ijver fomtijds dü

behoorlijke palen overichretlen te hebben , wanneer

zij, naamlijk , zicli zelrcn aan de overigheid aanbo-

den, en als Christenen bekend maakten; waar van

ons TERTULLiaN('S (f) ccii bijzoudcr voorbeeld

verhaalt , het welk , waaifchijnlijk , t(^t dezen tijd

behooit. Als arrh-s antonim:s , Gn^otvadcr van

den Keizer axtomnts rirs. Stadhouder van Klciii-

/fftê ^ de Christenen met hevigheid veiTolgde , vcr-

fchcc-

(*) INTcn vindt dit opfchrifc in arrinc. Roma Sub-

tcrran. III. 22.

(t) Ad. SCAPUL. C;/». 5.
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fcheenen alle de Christenen der Stad Efeze^ in de IT

-hoofdliad zijner landvoogdij, bijeenverzameld, voor ^'jj^

zijnen richterlloel , waarfchijniijk, niet alleen ten ein- HoofdfL

de hunne bcreidv\illijTheid te toonen , om voor hun ^^ ^- ^'
lacir 1 I T

geloof te fierven, maar ooi, om, door hun groot tot 138I

getal, den ftadhouder te doen zien , dat het hem

niet gemaldijk zou vallen, hen uit te roejen. De

ftadhouder toen, eenige weinigen ter dood hebbende

laten brengen, zeide tegen de overigen. „ EUendi-

„ gen! zo gij lust hebt, om te ftciven, hebt gij

5, immers fleilten en firoppen genoeg !
" Dit gedrag

der Efezifche Christenen is vtrfchillend beoordeeld

geworden, tertulliüxus roemt hetzelve ten hoog-

ften; anderen hebben het gelaakt, en als een uit-

werlvzel van dweepzucht bcfchouvvd.- In het gemeen

kan wel niemand de (landvastigheid der Christenen

laaken, waarmede zij liever den dood ondergingen,

dan de waarheid verioochcnden ; doch, aan den an*

<leren kant , moet het als een te verregaande ij\'er

aangemerkt worden, die niet vrij is van dweepzucht-,

wanneer men zicli zeKen aanbood , en dus den mar-

teldood zocht; dit heeft jesus nooit geëischt, ook

deed zoodanige drift den Christelijken Godsdienst

nadeel bij de Heidenen , die dezelve voor ecne dwcep-

zuchrige halftarrigheid en woede aanzagen. De Cjiris-

tenen van deze eeuw lieten zich daaitoc vervoeren,

door de gedachten , die men van tle martelaren , en der-

zelver hooger trap van gelukzaligheid na dit leven,

had, en dexjr ilcn eerbied, welken men aan hun en

hunne nagedachtenis bewees; behalven dat dit liet

£cwoon geval is , dut vcivulgingea , voornaamlijk om
IL XyLLL, £ den
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Tl den Godsdienst, ecnc llcrkcr wedcnvcrkingvoortbrcft-

'
n'^

gen , bij de Christenen te kraciitiger , omdat zij ,

Hoofdfl. volgends hunne leerc, zicli volkomen overtuigd hiel-

na C. G. den yan een leven , een zalig leven , na den dood

cot 1-xS
*^^^ ligchaams, zuodat zij liet tegenwoordig leven te

- blijmoediger opüflerdcn , naannatc hunne vijanden

Jiun hetzelve met meer bitterheid zochten te ontroo-

ven. Over het gedrag der Christenen te Efeze kun-

nen wij niet in 't bijzonder oordeclcn, dewijl ons

alle omflandigheden niet bekend zijn —— Waarom

^ou men het hun ten kwaade duiden, indien zij,

zonder oproerigheid , waar van in liet verhaal ook

de geringfte ipoor niet te vinden is, met befchei-

denheid, den Stadhouder onder het oog brachten,

wdk een aantal goede en deugdzame burgers hij

ecu moeten ombrengen , indien liij voorrvai'cn wU-

de, de Christenen, enkel om hunnen Godsdienst,

te vervolgen?

Verweer- " Verftandiger en meer overeenkom flig met het wc-
fchriften

^^^^ ^^^^ ^ig,-, Godsdienst, handelden ondeituslchen
van QiA-

, ,. ^, . -

DRATus t\vee kundige Chnsten - Leeraars , ql-adratus ca

eiiARis- ARISTIDES, welke, ten einde de lasteringen, die de

Heidenen tegen de Christenen inbrachten , te keer

te gaan, en de vervolgingen af te weeren, hunne

veriintwoordingcn of verweeifchriften aan den Keizer

ADRiANi'S hebben aangcbfiden , welke echter voor

ons verloren zijn gegaan, hoewel zij, tcii tijde vati

EusERTus, nog voor handen waren, en door hem

2CCV geprezen worden. (*)

(*) ///i/. EfJcs, IV. 3.
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QüADRATi.'S was een leerling der Apostelen, en II

Bisfcliop der Christengemeente te Atheenen^ welke ^^y-^-

gemeente , ctoor den marteldood van hunnen voor* Hoofdü.

gaanden Bisichop publius, geheel verflrooid was,"^^-^*

maar door QUADRATUS weder verzameld, en hei-fteld
IJJ"^ J~5*

is geworden. (*) In zijn vervveei-fchriit , fchijnt hij —=-'

bijzonder zijn werk gemaakt te hebben , om de

waariieid van jEsrs wonderwerken te bewijzen ,

verzekerende, bij die gelegenheid, dat 'er, ten zijnen

tijde , nog lieden in leven waren , welke , door jesü»

«?n zijne Apostelen , van ziekten genezen , en uit den

dood opgewekt waren.

Aristides was een Heidense!) A\''ijsgeer, welke

het Christen geloof had aangenomen, en, na zijne

bekeering te Aiheenen^ zijne oude levenswijze en

kleding, als Wijsgeer, blcel' bcliouden , ten einde aan

de Heidenen te toonen, dat hij het Christengeloof,

uls eene hoogere en betere JVijsgeerte^ fchatte. Hij

bediende zich , om de lecrftukken van het Christen-'

dom voor de Heidenen fmaaklijk te maken , vaij

plaatzen uit de fchriiten der Hcidenfche Wijsgee«»

ren. (f)
Deze waren de eerde , ons bekende , proeven van Annniei-^

verweerfcln-iltcn der Christenen, welke van nu af ''"'S over

vennenigvnldigden , gelijk wij zien zullen , en aan de weer-

'

Keizers en aanzienlijke lieden aangeboden dienden , ieli'it'tcn

derCliri$'

(*) Ers-F.n. Hht. Erc/m. IV. 23.

(f) INTcii zie over (le;;c beide innnrien ook niëiioNV-

MUS Je SS, Eccks. C. 19. J'pist. ml imaun. Oraior»
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II om Iiim een beter denkbeeld te geven van het

BOCK Ciiristendom. De kundige opflellers derzelven lèg-

Hooftllh d^'"' 2ich bijzonder toe, om de bsteringen der Hei-

na C. G. denen te wederleggen , en de deugdzaamheid der

,^Y, o/* Christenen aan te wijzen, benevens de voortrcflijk-
coc 1 3ö« •

> heid van derzelver Gcjdsdienst boven den Heiden-

(chen. Die, welke onze tijden bereikt hebben, zijn

voor ons dierbare (lukken , uit welke wij de geileldheid

van de Christenen dier vroege tijden , in vele bijzonder-

heden , kunnen ojmiaken ; het is waar , dat deze verde-

digers van het Christendom zich , doorgaands , llerker

betooncn in hunne tegenwerpingen tegen de Heidenen ,

dan in opgeklaarde denkbeelden omtrent den inhoud

der leere van jesus en zijne Apostelen ; ook zijn

hunne uitdrukkingen nopens de zeden der Christe-

nen nu en dan niet vrij van grootfpraak, maar nog-

tlians niet tegen de waarheid, gelijk uit de overëen-

flemming dcrOefchiedenis blijkt, zoo als zij dan ook

ongemeenen dienst aan de Christenen bewezen , en

de waarheid van hunnen Godsdienst in het licht

gefield hebben.

Beve! ^^ gcfchiedenis meldt ons niet, hoe de verwccr-

v;uiAnRi- f<3hriftoii van quadratus en aristidrs bij adria-

dcn bnd"
^''^^ zijn opgenomen. Alleen verhaalt zij, dat, als

voogd 5ERENUS GRAXius , of GRAMAN'us , waunccr hij het

FUNDA- ftadhoudeifchap van Klein -^fi'é bekleedde, met tc-
Nus om- . , , , „ ' j ^->i •

,

trein de gÉUzm , de woede des volks tegen de Clinstcnen be-

Chiiste- fchouwde , en , bellotcn hebbentle , die niet langer te

^'^"'
wille te zijn , daar over aan den Vcjrst gefchreven had

,

ADRIANUS aan den volgenden ftadhouder minucius
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PUNDANUS, het volgend bevel, ten antwoord, hebbe lï

toegezonden: (*) „ Di heb eenen brief ontvangen, ^°J:^

„ aan mij , door usven voorzaat den doorluchtigen Hoofdf!.

„ SERENus graxlalNUS, gcfchrevcn. Deze zaak dan ^^ C. G.

5, komt mij voor, een naauvvkeurig onderzoek ^^ ^^il^^l

„ verëifchen , opdat deze menfchen niet gemoeid wor-

„ den, en aan de lasteraaren geene aanleiding tot

„ lasteren gegeven worde. Lidien derlialven het

„ volk der Provintie hunnen eisch tegen de Chris-

„ tenen zoodanig kan ftaaven , dat zij dien voor

„ den richterftoel kunnen beplijten, laat hen daar

5, alleen zich bij bepaalen, maar niet flechts met

„ fchrceuwen en getier te werk gaan. Trouwens,

„ het is betaamlijk, dat gij 'er kennis van neemt,

„ indien iemand befchuldigen wil. Indien dan ie-

5, mand hen verklaagt, en bewijst, dat zij iet tegen

„ de wetten gedaan hebben , zult gij naar het gewigt

„ der misdaad vonnisfen. IMaar, bij herkules!

5, indien hij zulks enkel uit lasterzucht onderneemt

,

„ zult gij hem, naar evenrediglieid van de zwaarte

„ der misdaad , llraflen. " Uit dit bevel van den

Keizer blijkt ons duidelijk, dat 'er, ten dezen tijde,

geene wenen tegen de Christenen, als zoodanig,

waren, maar dat zij alleen mishandeld werden, op

liet woest getier des volks, terwijl de Keizer tevens

wil , dat zij alleenlijk mogen befchukligd wurden

van misdaaden tegen de wetten, wcllce belchuldi-

gin-

(*) EusEBit's heeft dit nii twoord , uit ji'stinus Jt-n

Martelaar , in zijne lür/ul. Gcjchii'c.'jiüs overgenomen

Ltbr. IV, Cup» 8. en <?.

E 3
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TI gingen gerechtelijk moeten bewezen, of de valfche

^"j':"^ bclchiildiger gelbaft worden.

HoDfdd. \'ourds had adrianus zeer verkeerde denkbeelden

na C. G. y^^ jjc Christenen en het Christendom. Dit blijkt

lot 1-8. o^ïs, uit cenen Brief van hem, aan ikn Conful of

Burgemeester sevurianits gefchrcveii in het jaar

vpVadki- ^^^* ^*^ ^" denzelvcn zegt hij, daar hij het los en

üNusvoor ligU'aardig karakter der inwoncren van yUcxandriZ
aiiHSTUs.

j,j Egypte befchrijft. „ Zij, die Scrnpis vcrëeren,

„ zijn Christenen , en zij , die zich Bisfchoppen van

5, CHRISTUS noemen, zijn aan Serapïs gewijd. Daar

„ is geen Opziener der Joodlclie Sijnagoge, geen

„Samaritaan, geen Oikkriing der Christenen, of

„ hij is een geboortefliond - berekenaar , een wiche-

„ laar, en een doodcnzalver. De Patriarch zelve,

5, (waarfchijnlijk der Jooden , ) wanneer hij in Egypte

5, komt, wordt van (^Qn dén' genoodzaakt Seri7pisy

5, van anderen ciiristi'S , te aanbidden. Zjj

„ (die van Alexandric^ hebben dcnen God, di(.n

„ de Christenen , de Jooden , en alle volken ( in de-

„ ze rtad,) vcrüeren." Men kan aan deze gezeg-

den naauwlijks cenen verllandigcn zin geven, ten

zij men zich herïnnere , het geen wij van basilides ,

CARPOCRATES, cn. andere Gnostieken in Egypte^ ver-

haakl hebben, welke den naam van Christenen wil-

den voeren , maar dien ook ligtelijk weder verioo-

chcnden, wanneer zij de vervolgingen wilden ont-

gaan ; en men zich de verwarringen voorflelle , die de

tKiisfeafchimmen di<i7.Qï- dwecpers bij de ligU'iiardige

Egyp*

(*} Bij fi.Av, vonscis in Satuntino. d/). 8»
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Egypte'iaars liebl->en moeten veroorzaken, terwijl de II

Heidenen de waare Christenen van deze dweepers, ^'^.F^

en tevens van de Joodcn, niet wisten te ondcifchei- Hoofdfï.

den. 1" C. G.
Tonr T T 7

Naderhand echter, fchijnt adrianus beter denk-
t^j^

^J^\

beelden van het Christendom gekregen te Iiebben , —
die hem eerbied voor dcszeli^s Stichter inboezemden

,

waarfchijnUjk ook door middel der verweerfchriiten , liem

door QUADRATus en aristides aangeboden. Trou-

wens, deze Vorst, die anders den Godsdienst der

Romeinen zeer zorgvuldig behartigde , en alle vreem-

de Godsdicnllen veifmaadde (*), zal voornemens

geweest zijn, indien een gerucht, waar van lampr.1-

DiiTS melding- doet, gegrond ware, om Christus

onder de Goden te plaatzen. Deze Schrijver zegt,

in het leven van den Keizer alexander seve-

Rus: (f) „Mij, C -'^LEXiANDER ) hecft voor chris-

5, Tus ecncn Tempel willen flichten, en dien onder

„ de Goden aannemen. Dit , zegt men , is ook

„ adrianus voornemens geweest, weike in alle ftc-

„ den Tempels zonder beelden liad laten bouwen:

5, die nog heden, omdat zij gccne Godlieden heb-

„ ben, adrianus Tempcleu genoemd worden, wel-

„ kernen zeide, dat hij ten dien einde
. gebouwd

„ had: maar liij werd hier in verhinderd door die

5, genen, welke, de Godfpraken geraadpleegd heb-

„ bende , veniumen hadden, dat, indien dit naar

„ wcnscli gefchieddc, ieder een Christen zou wor-

„ den

Ct) t.'<v/). 43. Turn. I. llist -i'w^. as, pa^. ()()2,
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II „ den , tcnvijl alle andere Tempels ledig zonden

^Yi^ „ daan." Deze plaats is zeer merkwaardig. Alhoe-

Ilooilid. ^vel dit toch blootlijk een volksgerucht geweest moge

m C. G. 2ijn, en adrianus, gelijk casaubonus (*) meent.
Toot* 117'
COC 138.* veeleer vooniemens geweest zij, zijne eigene beelde-

— nis in deze Tempelen te plaatzen-, waar tegen ech-

ter nog het den en ander zon kunnen aangemerkt

worden (f), nogthans zien wij uit deze plaats, dat

de Christenen, ten dezen tijde, nog gecne beelden,

in hunne vergaderplaatzcn , of Kerken, hadden, als

ook, welken opgang het Christendom maakte, zoo-

dra het fleclits vrij en onverhinderd mogt werken,

het welk alleenlijk aan de klaarblijklijklieid van dezen

Gods.lienst , boven het Heidensch Bijgeloof , kan

Worucn toegefchreven.

Cel^vs Tot hier toe was, in 't gemeen, het Clnisten-

Icli'ijft dom, met betrekking tot ziin eigen aart en wezen, van
C' b >cV

._ . >.

^

te^'eitde ^c lleidenfche Wijsgeeren en geleerden miskend. Zij

^ ibce- hielden de Christenen voor eene gezindte van Joo-

den , voor cenen hoop dweejiers, of geestdrijvers,

zonder zich te verwaardigen , een geregeld onderzoek

Kaar de eigenlijke gefleldheid van der Christenen

Godsdienst te doen. Zij vergenoegden zich , de Chris-

tenen , met allerhande x-alfche betichtingen , die de liaat

der jooden , of der Priestcrcn , onder het volk uitfb-ooi-

£c , bij de Grooten en \''orsten te lasteren , waartoe

h.ni de leerftelzcls en het fpoorioos gedrag van zoo

vele aanhangen der Gnostieken^ die zij met de wan-

re

(*) in zijne anmckcn. op deze plnnrs.

(t) Zie HUETius De:vonJIi\ Euang. Propos. 3. §. ü*

GCÜ
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re Christenen verwarden , meer dan te veel aanlei- II

ding gaf, of misbruikten hun vcmuft, om alles, wat ^°^^

het Christendom betrof, in een belagchlijk hcht te Hoofdft.

Hellen, en door fpottemiiën verachtliik te maken, na C. G.

r , IJ •

'

Jaar 117.
In het laatst der regeermg van adrianus, was

jq^ j-g^

CELSUS, een Epkiirc'isch Wijsgeer, gelijk origenes

verzekert , een der eerfien , die de pen , ter \vederleg-

ging van de Christelijke leere en ter verdediging van

het Heidendom , opvatte , en in het Grieksch een

Boek fchreef, onder den Titel: waarachtige leere
i^

of leere der -waarheid ; het welk wel niet meer voor-

handen , maar in de wederlegging , die origenes

daar tegen gefchreven heeft, zoo breedvoerig aange-

haald is, dat wij den inhoud genoegzaam beöordee-

len kunnen. Het oogmerk van celsus, in hetzel-

ve, is, den Joodfchen en Christen -Godsdienst te ge^

lijk te wederleggen, of liever, om de Heidenen van

alle nader onderzoek en van het geloof \'an het Chris-

tendom af te fchrikken. INIet dit oogmerk, heeft

hij, in dit Bock, alles bijeengebracht, wat het laste-

rend volksgerucht, de fcherpzinnigheid der Wijsgec-

rcn en redenaren, en een {puttend vernuft, hem aan

de hand konden geven. Dus vangt hij aan, met

befchuldigingen , dat de Christenen geheime en door

de wet verboden bijëenk(tm(1:en en vergailerin-

gcn hielden, en tooverij en bczweeringen van gees-

ten oefenden. Veivolgends tracht i)ij moses , als

tenen bedrieger, en de Joodcn, als een dom cii bij-

gelovig volk, af te beelden; waarna hij eeuen 'ï^ond

Iprekendc invoert, die, (jp zijne wijze, lie Chi-iste-

iicii wccleriegt, en de gelchiedenis en leere \an jn-

li 5 SL'S *
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II sus, Jils ongcrcimd, en bclpütlijk, ten toon ftclr, te-
boer

g^jg wonderen voor een bcdrioglijk gooclicllpcl uit-

lloofail. niakendc, en de waarheid zijner opllandnig uit de

na C. G. (looden ontkennende, voornaamlijk op dien grond-
laar 117. , , , . , , " ., ...
toe 138. ^^^^'^'- JESUS zicii niet levcntle aan zijne viianden t-ii

" richter vertoond heelt — \'ervoIgends , weder in zijn

eigen peif(3on fprekende , oordeelt hij het vcrfchil

tiisfchen de Jooden en Cinistenen van geen meer

gewigt te zijn, dan de twist in liet beruchte fpmok-

jen, over de fchaduw van den ezel; dewijl toch de

Jooden en Christenen beiilen , ooifpronglijk , eeu

hoop afvalligen zijn, de Christenen \':in de Jooden,

gelijk de2pe van de Egyptenaren, van wdke zij ;if-

fbimden. Mij verwijt den Christenen hunne feheii-

ringen cii verdeeldheden, beftrijdt eenigc voorname

leerflukken van het Cliristendom , befpot de Mofai-

fche gelchiedenis van de Scliepping en Val der eer-

Rq. menfchen, van doM Zondvloed enz., betwist de

uitmuntendheid der menfclicn boven de beesten, en

houdt de leere van de opflanding der doodcn voor

ongereimd. Hij wil echter den Jooden niet kwalijk

rcmen , dat zij bij hunne oude wetten en zeden

blijven, ook wil hij den Christenen vvcl toeflaan ,

dat JESUS een Engel geweest zij , maaf , volgends

der Christenen eigene belijdenis , zijn 'er meer Engelen

tot de menlchen gezonden , en zij , die , volgends de

leere van christits, van tien AV^ereldfchepper afge-

vallen, en tot den hoogden God, den vader, zijn

overgegaan , hebben ook gezegd , dat de Wereld-

Icliepper fomniige Engelen aan de menfehen gezon-

den hccit, maar jesus is niet Gods Zoon, ofGod,
waax
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^vaa^ voor hem de Christenen verëercn — Indien II

de Christenen in hunne leerc al iet goeds hebben, ^^jj^

beweert celsus , dat dit goede reeds van oude Wij- Hootclft.

zen seleerd en vooveedrai^en zij. In het bijzonder, '^^ ^* ^'
*

Tssr 117»
doet hij eenen aanval op de voorzeggingen der Pro- \q~ ^^Z,

fecten aangaande jesus , welke hij niet eens bij de

Godfpraken der Heidenen vci"geleken wil hebben.

Hij verdedigt den Afgodsdienst der Heidenen, door

te bcweeren, dat zij niet de beelden hunner Goden

voor Goden houden en verëcren, maar de Goden

zelve , aan welke deze beelden gewijd zijn , en

waarom zou men deze hooger Geesten niet verëeren ,

die hunne magt van God ontvangen hebben , en

alles naar zijne wetten doen?

Zoodanig is de wederlegging der Christenen door

CELSUS ingericht. Deze is de Wijsgeer, van wien

de ongelovigen van onzen tijd zoo veel werks ma-

ken, en met wiens kalf zij zoo dikwijls ploegen,

Ondeitusfchen , is deze zoogenaamde /are der waar-

heid niets min dan cene wederlegging v-an den Chris-

ten-Godsdienst, welken celsus in een geheel ver-

keerd licht plaatst , en toont , zoo min als den Jood-

l'chen Godsdienst , of de betreld<ing tusfchen deze.

beide, te vedban , of wel te willen verdaan, alzoo

het zeer twijfelüchtig voorkomt, of hij de heilige

Schriften der Joodcn en Christenen zelve gelezen

,

dan zicii vergenoegd hebbc met de berichten \-an

anderen, zonder onderzoek, te volgen. AV'anneer tie

Eiiüngelie-Gefchiedenis hem dienen kan, om jesi s

of zijnen Godsdienst te befpotten , neemt hij ze aan

als geloofwaardig, maar, waai- zij iet tut eere van

liel
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II het Christendom verhaalt, verklaart hij ze voor Icii'

'n"
geiiiichtig of voor eene fabel, verders verdraait hij

Hoofdlh de Icei-ftellingcn der Christenen, en fchrijft hun de
na C. G. ongereimde gevoelens van dwaallecriiaren toe , die

tot 138.' de Christenen nooit voor de hunne erkend hebben.

Zijne fpotternijën trcflen dus geen doel, en zijne we-

derlegging kan het echte Christendom geen nadeel

toebrengen.

Integendeel , men kan uit doze. zelfde wederlegging

van ciiLSus bewijzen haaien, ter bevestiging van het

Christendom. Dus durft hij de wonderwerken van

JESUS en van zijne Apostelen niet volftrekt looche-

nen, maar zoekt ze tot bedrog en goochelfpel te

verminderen. Ook leeren wij van hem , dat de Chris-

tenen de leere van jesus en de Apostelen, dat wij

alleen door het geloof zalig worden , toenmaals nog zui-

ver beleeden liebben. In die woorden zelfs, in welken

hij de leere van het Christendom zoo zeer vemiinkt

en verwrongen heeft , om ze een haatljyk voorkomen te

geven, ontdekken wij de volhai'ding der Christenen

bij de leere en de handelwijze van jesus, die in de

wereld kwam , om zondaren zalig en gelukkig te

maken: „ De Christenen," zegt hij, „willen gee-

„ nc geleerde en wijze lieden onder zich aannemen,

5, alzoo dit bij hen booze hoedanigheden zijn; maar

5, zij beweeren , dat alleen ongeleerden , dwaazen

,

„ flaven, vrouwen en kinderen hunnen God waardig

„ zijn, dat zij alleen deze overreden willen en kun-

„ nen — Tot andere geheime Godsdicnflen roept

„ men hen , die 'er deel aan zullen hebben , op deze

„ wi>
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y^ wijze: wie rein van alle zonden is, en een goed II

„ geweten heeft , kome herwaards 1 iVIaar bij de ^^ ^^

„ Christenen is het: Het rijk van God ontvangt Hoofdft.

„ eiken zondaar en dwaazen, elk kind, en in 't ge- "?- C. G.

„ meen, eiken ongelulddgen,"
j^^ j,g]

Waaifchijnlijk , heeft celsus vele van zijne laste- -

ringen tegen de Christenen van de Tooden ontleend, rl-.'tder
=' °

,

-^ Jooden
wier haat tegen hen zich , nog zelfs na de verwoes- tegen de

ting van Jerufalem , en den ondergang van hunnen Chnste-

Staat, bij alle gelegenheden, openbaarde. Volgends

jusTiNusden Martelaar (*) vcrv'^loekten zij jesus en

zijne aanhangers plegtig , en brachten zelfs , waar

zij konden, vele Christenen om het leven, tertul-

LiJÏNüS (t).noemt dit volk de plantfchoole van alle

lasteringen omtrent de Christenen. En origenes (§_)

verzekert, dat de Jooden, terftond bij de opkomst

van den Christelijken Godsdienst, het gerucht ver-

i^jreid hebben , dat de Christenen een kind doodden en

aten, en het licht uitblusfchende , alle foorten van

ontucht met malkanderen pleegden. (**) Deze las-

teringen vonden bij vele Heidenen zoo veel ingang,

dat zij, volgends origenes, de Christenen zoozeer

verfoeiden, dat zij zelfs niet met hen fpreken wil-

den.

(*) Diatog. cum Trijphone Jud. p, II7. cd. Benedict,

(f) Ad. nationes. I. 14.

( § ) jidvcrs. Ce/s. VI. />. 293. 294. Ed. Spencer,

(**) Men vergelijke, het geen uit justinus den Mnr-

tclaar verhaald is, van zeker gezantfchap der Jooden,

omtrent jesus opllanding in het I Deel, Bladz. 161.
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II tlci). En, deze bericlitcii der Kerkvaderen zijn zoO-

BüEK y^.^.1 minder onwaarfchijnliik , als wij weten , tot wcl-

Hftofdrt. ^^'''
'^^"^P

^'^" verbittering de J<judcn zich tegen de

na C. G. Christenen , nog zelfs in veel laatcr tijden, hebben

tot los'^^ï"^" vervoeren, die zij als afvalligen van den voor-

— vaderlijken Godstlienst belchouwden.

Oproer Erger nogthans onder\(jnden de Christenen den
derjoo-

^^^^^^ der Joodcn, door de wreedheden, welken deze

der den tegen hen pleegden , geduurende hunne oproeren ,

vnlfchen welke zij , ten dezen tijde , verwekten , waiu' van wij

j,^',^^ eenig verflag moeten doen. Zij hadden, zedert de

CHoaiBA. verllooring van hunnen Staat en Godsdienst , door de

verwoestingvan jferufalem en den Tempel , weder z<30

veel voorrecht verkregen, dat zij hunnen Godsdienst,

zoo veel zulks gdcliieden kon, vrijlijk oelenden, en

zells, cenigermate, door hunne eigene opperhoofden

belhuird werden. Zij hadden dus een' opperhoofd,

onder den titel van Patriarch , te Tiberins , en eenen

anderen te Babyion, Node nogtlians droegen zij het

^emis van Imnue volks -\Tijheid en onafhanglijkheid.

De verbeelding , dat zij , Gods volk , dus door de I leide-

nen verdrukt werden, zette hen meeiTnalen aan, tot

oprocrcn, in welke zij, met de iiiterfte woede, ver-

fchrildijkc wreedheden pleegden , om zich aan de

Heidenen te WTeeken. Ouder de regeeriug van tra-

janus, in het jaar 115, hadden zij reeds eenen op-

ftand verwekt , in het landfchap Cyretwica , gele-

gen in jlfrica^ en grenzende tegen Egypte^ waar

in zij meer dan 200,000 Romeinen en Grieken om
liet leven brachten, hebbende zekeren lukuas aan
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hun hoofd, welken eusebiüs (*) den titel van Ko- lï

iiing geeft. Vervolgends in Egypte gevallen, ver- ^jj*^

lluegcn zij LUPUS , den landvoogd van dat land, Hoofdfl,

overal de iislijldle verwoestingen aanrichtende ; tot "^ ^' ^*
^ '

° ' Jaar 117
dat zij, met vele moeite, en na hevige gevechten , tot 138.

door i\Luicius TURBO overwonnen, en bij duizenden '

ter dood gebracht werden. In het Eiland Cyprus

werden , hisgelijks , alle Jooden , om hunne oproerig-

heid , uitgeroeid. En in Mefopotami'é kreeg de

landvoogd lucius quiltus , van den Keizer , welke ,

wegens de menigte der Jooden aldaar, voor dezelfde

muiterijen beducht was, last, om hen buiten dat

wingewest te veivoeren , bij welke gelegenheid we-

der vele duizenden Jooden omkwamen. In alle dtzQ

oproeren hadden ook de Christenen^ van den haat

der Jooden , veel te lijden.

Doch niets van dit alles evenaarde, in geweld e»

hevigheid, het oproer, het welk, onder den Keizer

ADRiANTS, voorviel, en dat niet, dan met den ge-

heelen ondergang der Jooden, een einde nam. Deze

Vorst begon, in het jaar 119, ter plaatze, waar het

^'erwoest "JerufaJem gcftaan had , eene nieuwe flad

aan te leggen , en met eene Ilcidenfche volkplanting te

bevolken, aan welke hij, naderhand, <\^\\ naam JEJict

CapitoUna gaf, uElia^ naar zijnen naam /clius

f>.DRiA-Ni:s ,C^pito/i/ui ^ naar yupttcr CapitoVinus ^ tot

wiens eer een Tempel gefliclit werd, op den berg, op

v/elken voorheen de Tempel van God was gebouwd

ge-

C*) EusEB. Uhi. Ecilei. IV. i.
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II geweest. Deze ontheiliging van den gcwijden Tcm-

"^'l"^
pclbcrg en heilige (lad komien de Jooden niet dul-

Moofdft. ^^^'"5 i" '^^f P-'^r i'^ begonnen zij te muiten, maat-

na C. G, in het jaar 132 of 133, brak de opfhmd, meer ge-

tot' 138.' ^'-'S^'^^"' '" ^'^^^^ woede uit. De Jooden hadden tot

hun opperhoofd zekeren cozba, die, ondcrftcund

door het gezag van eeneii vermaarden Rabbi of

lecriiar, akiba, zich voor den Mes/tas uitgaf, en

den naam bar-ciiocmba. Zoon der Star ^ of he-

wehch geflarntc ^ aannam, mot toefpeling op de voor-

zegging van BiLEa.M (nu-^i. XXA'. 17.), welke de

Jooden van den Mcsfias verftondcn. Deze bedrieger

vestigde zich in eene vaste ftad Bitter of Bether

niet ver van 'Jertifalem, (*) Hij wendde voor,

wonderwerken te kunnen verrichten, en ^v^st zijne

volksgenoten zoodanig te belezen, dat zij algemeen

de wapenen opvatten; zijne UTcedheden tegen de

Heidenen , maar ook tegen de Christenen , waren on-

befchrijllijk , brengende hij de Ciiristencn met de

iiitgezochtfte martelingen ter dood, indien zij Chris-

tus niet verioochenen en lasteren wilden, (f) De

oorlog was fel en langduurig, alzoo de Jooden talrijk

waren , vele kasteelen en vestingen verflerkt , en zicli

ook in bergholen en tusfchcii de rotzcn verfchanst

hadden. Niet dan na menigvuldige en bloedige nct

der-

(*) EusF.B. Hi>t. IV. 6. Vergelijk, wegens deze

ftad, mijne /{ardriihk. f/rs Bijb. V. Deel. Bladz. 19.

(f) JusTiKL's de Martelaar^ bij euseb. Hist. Lcclc.^

IV. 8.
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dcrlagcn en gevechten, gelukte het den veldheren II

van ADRIANUS, de ilad Beiter ^ die eene belei^ering ^'^^-^

tan meer dan • drie Jaaren doorflond , te bcinagti- Hoofuih

gen, zijnde het hoofd van den opdand, B.m-ciiocii- "^ C. G.

BA, zelve gcfneuveld 5 dien de Joodcn, zich, bij de 'gj.' j
"g*

uitkomst j door licm bedrogen ziende, zedert bar- •

ciiozBA, zoon des leugens^ of oen Bedrieger^ ge*

noemd licbbcn. In dezen oorlog werd zoo veel

blocds, zegt men, vergoten, als zelfs niet, bij de

belegering van Jerufldcm , door titts \TïSPASi.\Ni:s,

gelloit was; \"an de Joodcn kwamen 'er 580.000

door het zwaard om , behalven eene ontelbare me-

nigte , door viuir en Iionger. Palafihia was ge-

noegzaam eene A^'oestijn geworden , en mi , werd

den Joodcn verboden , den oord , waar jferufalem

i^cftaan had , m.eer te naderen , ook ging zelfs ^

voor eenen geruimen tijd, de naam 'Jerufakm ver-

loren, wordende de volkplanting, door adriüan aan-

gelegd , gelijk gezegd is , Ai>Ua CapitoUna genoemd

,

tot dat, ten tijde der Christen Keizeren, dezelve

weder in onbruik gekomen, en de naam jferufakm

^

op nieuw, aan deze Stad gegeven is. (*)

De gevolgen , welke ^^z^ volflrekte nederlaag der Gevol-

Tooden natuurlijk had , waren voor de Christenen ^'^'^ ^'^^

^ deze ge-
ten uiterden gewigtig» Gelijk de Joodcn, hier door , bcurcuis.

{die hoop op herflel van hunnen Staat voor altijd

verloren, en de waarheid ondervonden, van het geen

jKSus \i\.\\\ gowaarfchuwd had, dat zij door valfche

Mo
(*) Dio cAss. Lil\ 63, 69. in Excerpt. fiiiE-j. IV,

2 , C^ , 8. enz.

U. Dell. V
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II Mesfiasfcn zoiklcn bedrogen wonicn , aan welke zij

,

BoiiK
j-f^j. iiiijj i^xgcn venleif, gehoc^- zoiuien geven; gelijk

Houldfl. ^In zedert dezen tijd, volllrekt buiten Haat gcftcld

na G. G. werden, om de Christeiipn, door daad lijk geweld,

tot 1-8 ^^ benadeelen; zoo werden ó.c7x^ integendeel, thans

gelieel bevrijd van hunne verkleelillidd, die zij, voor

zoo ver zij uit de Jnodcn oorfpronglijk waren, nog

fteeds aan de Mofalfche inlKIlingen betoond had-

den. Tot hier toe had de gemeente van 'Jeriifalem

hare Bisfchoppen enkel uit de Jooden gehad, thans

verkoos men, t^t dit ambt, eenen markus, eenen

Heiden van oorfprong. (*) Ja, de Christen-gemcen-

ten in Pnlcsfliria^ welke nog vele Jf>od!che plegtig-

hcden hadden aangehouden , uit infchikkelijkheid voor

hunne Joodschgezinde medebroeders , maakten daarvan

thans te eer een einde, uit hoofde van het gevaar,

om voor Jooden gehouden te worden , welke thans

zoo flreng van ycnifalem venvijdcrd werden.

Nieuwe Was oen Jooden cle kraeht benomen , om het

Ketters Christendom te benadeelen, van eenen anderen kant,

Gnosne- "^^'^^ ^^^ '^'^'^"C "<*A" ^'eeds ontrust, door de ge-

ken. ftadig malkanderen \-eiTangende gezindheden van

Gnostieken ^ tlie hunne gewaande wetenfchap, boven

de cenvouwigheid der Christelijke Iccre, aanprezen.

Ophiten Tot dezen behoonlen , nog onder de rcgecring

offlan- van adriSan, dewijl rF,r.siJS reeds van hun gewag
ccnbroc*

'
*

*

ders.
niaakt , de Ophiten of Ophiauen , naar het Griekfchc

woord o^if (^eene S/an<;^^ dus genoemd, het welk

men voegzaam , door Sliingenbrocdtts ^ kaïi vertulen.

De*

(*) VergeHjk het I Deel Blndz. 378.
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t)èze^ waren niet vnn ééne foort , fommigen waren II

Jooden , en gi-oote vijanden van jesus , anderen wil- ^°^^

den voor Christenen gehouden wezen. (*) Zij wa- Hoofdd;

ren Gnostieken^ en fpraken, èVen als dezen, van de "^ C. G;

voortteeh"ngcn der JEonen of Eeuw-Wezens ^ onder ^^'^ j^g'

welke de Sofia of IVijsheid^ haar Zoon 'Jahhhaöth ^ -——

—

(misfciiien 'Jah el Zebaoth,') en deszelfs Zoon, de

geheimzinnige Slang , waar van zij hunnen naam

ontleenen, de mcrkwaardigfte zijn. Het geen men

ons van hunne gevoelens en fchikking dezer Eemv-

M^ezcns meldt, is duister en onverltaanbaar ; alle;?

fchijnt een mengelrnoes te zijn van Joodfche Kah -

hala^ Ilcidenfche Goden- en Natuurleere , hcl'sfen

Ichimmeh eener venvild.crde verbeelding , vermengd

met afgefcheurde ftukken en brokken uit den Jood-

fclien en Cliristelijkcn Godsdienst, i^iosiieim heeft,

in zijne uitvoerige Kettergefchiedenis der eerfte eeuw^

ongemeen veel moeite aangewend, om in deze duis-

ternis licht te ontfleken , doch veelal vruchteloos;

Sommigen luinner geloofden, dat de Slang ^ in her

Paradijs^ de Sofia of Wijsheid zelve geweest zij,

die de ccrfte menfchen t<jt de kennis van den hoog-

fl:en God liad zoeken te brengen. Anderen vereer-

den ecnc levende Slang, die zij in een liol onder-

hiclilcn, en bij liet gebruiken van liet Heilig avond-

maal , kuschten. Misfciiien behoorden ook de Sc-^

thi-^

(*) D(.)or deze onderfehcidiiig verctrcnt men orige-

JSES, Contra cels. Libr. 17. fag. 294. met de bericli-

len van justinus den RLivttlaar ^ adrcrs. Ji.eres. I. 30.

ni'ii'MAML's lurcs. 37. en TMi-onoRiiTL'S luerct. Fabul, h 14;

1' 2
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II thianen tot lien, wdkc sf,th, den Zoon van adam,
Bov.K y^^^^ ^^Y\ Mesfiüs hicKIcn. Zij kwamen, vooniaam-

Hoofün. l'.'l^? in Syrië en KJein-Afi'è te vouvrcliijn , maar

nn C. G. maakten geen' aanmerklijken opgang , hoewel zij lang

jQj j
J^ ftand moeten gelioiulen hebben , dewijl de Keizers

,

• nng in de zesde eeuw, wcttcn tcgon hen gegeven

hebben.

Cerdo. Meer beweging en onrust werd den Cliristcncn

gebrouwen, onder ^\i\\ Keizer adriüan, en de beide

Volgende Keizers, door cerdo en dezes leerling,

MARCioN. CERDO kwam uit Syn'c , waaifcliijnlijk

zijn ^'aderland , te lio'ne , toen hvginujs aldaar

Bisfchop was, welke dit ambt bcUeed heeft, gelijk

wij hier voor gezien hebben, van het jaar 122 trt

12Ó. Hier leerde hij, dat 'er twee Goden, of lie-

ver twee eerde beginzelen v\m alles zijn , een

hor^gdc God , de goede en onbekende , de \'a-

der van jesus christus , en een laager , wcl-

k'en hij den rechtvaardigen en bekenden noemde,

den ^\'ereldfcheppcr , v.ïn wien de Wet van moses

en de Profeetcn afkomftig waren. Om de Ileerlehap-

pij van dezen laatflen te niet te doen, was jKsrs,

in een Ichljnligchaam , in de W'ereld gekomen, ^^'c-

gens deze dwalingen van de Kerk afgefcheidcn , fchecn

hij één en andermaal daar van aflland te doen ,

maar viel telkens weder af, tot hij eindelijk geheel

de gemeenfchap der Christelijke gemeente verlaten

heeft. ()
Cer-

(*) Ii?r.\r.r> ,;d.-crs, Iixrfs. III. 4. en i:it hem i:uiEn,

Uiit. Eccki. IV. 11.
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Cerdo h:\d cctiigc leerlingen en aanhangers, on- TI

(Ier welken de vournaamfte geweest is marciox , ge- ®°J:^

boortig uit Sinope^ eene Stad in het landichap Po«- Hof.fdfl,

tiis ^ alwaar zijn Vader Bisfchop zal geweest zljn.naC. G.

Hij zelve, zoo luidt het verhaal van epifanius (*), ^^^^
''g*

was reeds ouderling der gemeente aldaar , wanneer

liij, om het ontëercn ccner jonge dochter, door ziU M^^Rt;!-

nen Vader in den ban gedaan werd , welke iiem

,

op zijne boete , volflrekt weigerde , weder aan te ne-

men, waar op marcion" zich na Rome begaf, ver-

zoekende van de opzieners der gemeente aldaar

,

wedier in de gemcenfchap der Kerk aangenomen te

vvoixlen. Het welk deze verklaarden-, zonder bevel

van zijnen "SVider, niet te kunnen doen, dewijl zi|

met dezen , door hun geloof en ambt, verëcnigd Ava-

ren. marciox, dus voor het hoofd gefloten, ver-

bond zich met cerdo, bracht dcszclfs Hellingen in

een leerverband , en werd het hoofd van cenen groo-

ten aanharrg, tot welker uitbreiding hij veifcheideii

reizen ondernam. Dewijl echter dit gantfch.e ver-

haal enkel op het gezag van epifanius rteiuit, is

'er Vv'einig flaat op te maken, te min, omdat de

oude Kerkelijke Scin-ijvers, in het gemeen, de le-

venswijze van MARcioN in een gunftiger licht voor-

Hellen, en die zelis ftreng noemen. Even weinig

/x'kerlieids heeft het verhaal van etlastril'.s (f),
dat MARCioN , reeds V(j(')r zijne komst te Rome,

zijne dwalingen in y/fö geletird en vooitgeplant zon

iieb^

(*) /Leirs. 4=.

( f ) /)f //,eres. CV//», .i*^.

1' 8
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II hebben; daar hij, veeleer, te Rome ^ door vcrkec*

^^'i*^
ring- met cerdo, fmaak in deszelfs leerllelzel gekrc-.

Iloordfl. gcii heeft, en tot zijne gevoelens is overgegaan () —
na C. C. Zeker is het, dat Iiij, onder ADiuaNUS regering, te

tot iVo'.^^'"^ gekomen, na den dood van den Bislchoj^ n\^

-r

—

— Gixus, dus in het jaar 127 of 128, cene gezindte

gellieht heeft, die zich, in talrijke gemeenten, te

Rome^ en door geheel Itali'è ^ in Syrië ^ Palaflïua ^

Arohic^ Egypte^ en op het eiland Cyprus^ tt)t het

begin der zesde ceiiw, liceft liaande gehouden.

Zijne lee- Wat het gevoelen van imaiicion betreft; liij flcl-

^^« de, met cerdo, twee Goden, of twee beginzcis,

• den hoogden goeden God, en eenen br'ozen ,. of

den Duivel, den behecrfcher ~ der floflc : Volgends

fommigen voegile hij bij dezen nog een derde be-

ginzel , het welk hij den rechtvaardigen noemde.

Deze zal de vScheppor der AVereld, en de God der

Jooden zijn. Doch , de oudlle Sclitijvers weten

Üechts van twee Goden of bcginzels, die volgends

MARCION belbian. Hoc het zij, aan den Wercld-

fchepper fchreef hij ócw oorfj:)rong van het kwaad

^oe, en maakte hem tot den God en wetgever der

Jooden, waarom hij ook het gezag der Boeken des

Ouden Testaments geheel vervvieri"). Ook verdichtte

hij eenen dubbelen cüristus of imessiüs, dien, van

welken de Profeeten gcfprokcn hebben
,

" cien Jood-

fclien , een' krijgsman , die de Jooden weder in hun

land zou brengen, en jesus, den Zoon yan den

goe-,

(*) T^RTUJ.LUN. I'r.rfaipt , adv. hcrrt. Cap. 30.

ycrgdijk yENEMA llisi. EuLs. Tom. III. pag. 554 , 555.
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goeden God, die, met een fchijnligcliaam in de We- II

reld is cckonien , om de mentchen van de overlieer- ^^J':^

Iching der lloHe te vcrloslen , en t<jt den hoogilen Moofdft.

goc^ien God, dm Vader, weder te brengen. Deze "p- C. G.

lieeft in.fchijii geleden, is in lehijn gela-uist en ge-
;J^^ ,/3[

lloi-vcn , maar ter lieüe nedergedaald , heeft hij daar

kaïn , en allen , die in het Oude Testament als

Godlozen bekend flaan, zcUs de inwoners van So-

do;n^ verlost, maar die als Gudvruchtigen in de Boe-

ken des Ouden Tcstaments bciehreven worden, zijn

in de hel gebleven , van hier de naam Ka'initen^

Kajanm^ of Kajauisle/i^ aan fommigen van zijne

leerlingen gegeven. Deze gedaehten fleunt , vvaar-

iehijnlijk, daar op, dat hij oordeelt, dat deze alleen

de wet van (\c\\ tloor hem genoemden rechtvaardi-

gen God hadden overtreden, ook kan iiij aan liet

vv'oord hel ^ cene hem eigene betekenis gege\^'n heb-

ben. Zijne zedeiileere was , volgends het denkbeeld

,

dat hij van de (Ic/lle, als oorzaak van al liet kwaad,

maakte , zeer flrcng. Hij verbood het eten van

vleeseh, het drinken van wijn, en het huwlijk;

evenwel lehijnt hij deze geb(xlen eigenlijk aan de

volmaakter leden van zijne geziiulce te hebben voor-

fehreven, dcvvijl toeh, zonder het gebniik des huw-

lijks, het mensehdom niet ui wezen kan blijven, zij-

ne aanhangers werden ook niet belcluildigd van die

zedenloosheid , aan welke andere Gnostieken zich

fehuldig maakten, ook waren zij niet zoo verwil-

derd in de droomerijën , omtrent de voortteelingen der

Eeuw- Wezens ^ en omtrent de Wereld der geesten.

F 4 \'^'~
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TI \^clcn vmi luui hebhen zelfs, als belijders van het

BOEK Christendom , den marteldood geleden ; alhoewel zij

Hoofdfl. geonc opltanding des ligehaams verwachtten, want,

iia C. C. volgends marcion, beltond de opflianding nit de d(»od

•}'l ,-,..* in de verlosfing der Ziel, welke, door de vcröcni-

ghig, met het (lollijk ligchaar.i, als dood was aan-

tcmerken, van dit ligchaam bij het ller\-»jn.

Zijne Velen van de leerlingen van marciox namen de
'^°"'''

\Tiiheid, om, hoewel in de hoofdzaak met hem

Icerlin- overëenllcmmende , in ecni ge bijzondcix; Icedliikken ,

S*^"' viin liunnen meester te verfchillen. Dns beweerde

zekere L['CANi;s, dut wel niet het lifichaam, noch

ook de ;iiel , maar zeker derde iet van den mensch,

zou opftaan. -apelles, een Syricr, die door ter-

TrLLiANus (*) befchiildigd wordt, van een oik

knisch en wellustig levensgedrag, alhoewel RHonoN,

een rechtzinnig Christen, die zijn tijdgenoot was,

en met hem gefproken heeft, hem een' man noemt

^

eerivntirdJg door befchaafdheld en ouderdom (f),
waarcim het zeer waarfchljnlijk is, dat tertullia-

MI'S een gcnicht van kwaadfprekcndheid tegen eeneii

Ketter , al te ligivaardig , heeft overgenomen ; deze

api:llrs dreef, dat men in alle Godsdienden za-

lig kon woixlen , or>k verfchilde hij hier in van mar-

cioN, dat hij leerde, dat jesus een waar en geer>

fchijij-Ugchaam hebbe gehad, doch ongeboren^ Hlani^

gclleld, bij zijne nedeixlaling uil ^\:n Hemel, uit

hicht.

(*) Pi\ffcvipr. ach', h.erct. Cnp, 30.

(f) Bij EUSEfr. ///>/. F.cdei. V. i^.
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Iticlit en hoofdftoden , en daar in, bij zijne Hemel- ir

vaait, weder ontbonden." (* )
^°j'^

Dit (jdne moeten wij nog van marcion aanteke- HoofdfT.

ncn. Niet ligt lieeft ecnii? dwaallecriiar zoo (lout ^'^ ^' G*

met de liijbclboeken geliandeld, als hij. Niet al- J^^ j^g*

Jecn verwierp hij , gelijk wij gezegd hebben , de

I?oeken des Ouden Tcstaments , maar ook nam hii Yf'!^'^'^-^"
fching

uit het Nieuwe Testament alleen het Euiingelie van tlorfchrif-

LUKAS , misbruikende daar toe de woorden van t:en door

PAULUS, (cal. I. 6, 7.) en tien Brieven van de- '^^/

zen Apostel , aan , alle de overige fchriften geheel

verweqoende, omdat zij hem tot zijne leerllellingeii

niet dienden , zelfs verdraaide en veranderde hij nog

vele plaatzen naar zijnen zin, uit de fchriften, die

hij , als Codlijk , bleef erkennen. Hier in zijn hem

jneer Ketters , in de eerde tijden ócv Kerk , gevolgd

,

hoewel hunne ondernemingen in dezen , voor het

veiTolg, geen blijvend nadeel aan die fchriften heb-

ben toegebracht. De Christenen waren hier tegen

op hunne hoede, en maakten zelfs zoodanige ftoiit-

heden , ter waaKcIiuwing , openlijk bekend ; elke

zoodanige onderncnn'ng van Ketteren wekte hen veel

eer op nieuw op , om de lecre xan jesus , in de

fchrif-

( •• ) De Kcilcvadcr tiliitüllianus heeft , in een opzet-

lijk werk, marcion vvedcrlcgd, het welk in 5 Boeken

bedant, en door süaü^er afzonderlijk is uitgegeven. Die

werk behelst zeer veel goeds, hoewel het de gTondrtel-

Ungen vnn .maroion niet zeer diiiilelijk voorllolt, en 'or

ook vele yerdnclice berichten in voorkomen,

F 5



90 K E R K !: L IJ \i E

II Ichrilrcn zijner leerlingen onven-alscht te bewaren.

^^j^j'' Ook kan men geene enkele jilaats uit ilie ichrilteu

Hooldd. aanwijzen , in welke zoudanige vervallching door

na C. C. ^\qij cenen of anderen dwaallecniar blijkbaar zou
laar 117.

Niet alleen vervMlscliten de dwaallccrüars , ten ein-

^f.
,"^ " de hunne dwaalincen en vvan-revoelens voor te liaan,

ten, ti(;or de echte fchril ten , die bij de Christenen als God-
de Kot-

ijji^ erkend v\'crilen , maar zij fielden wrfeheideu
iets.

rchnTten en boeken op, welke zij, onderden naam

van den ccncu «jf anderen Apostel, of van geachte

ipanncn , iq het licht gaven , en die hunne gevoelens

•behelsden. De Gnostieken worden hier x'an meest

liefphuldigu , en hunne grondregels, van de onver-

fchiiiigheid der zedelijkheid , zoo dat bedrog of waar-

heid op J>,elijken prijs bij hen (tonden ,
gaven lum

daar toe overvloedige aanleiding. l>)ch , ook was

het, buitendien, niets vreemds, bij Jogden en Hei-

denen, dat \wc\\ aan zijne gevoelens, door verdichte

fchriften, gezag zocht bij te zetten. I3e }Ieidenfche

^Vij^geeren pytiiaüoras en plato hadden reeds ge-

leerd, dat het niet ongertorlo(tfd zij, ten dienfle der

waarheii-l , bij zekere menfch.en , ook leugens en be-

dn.)g te gebruiken. Velen van de Ketters, bijzon-

der de Gnostieken, wendden vour, dat zij de ver-

hevener wijsheid leerden , die ji:sl'S aan zijne Apos-

telen , bchalven zijne openbare leere , had bekend ge-

maakt , en die door oveVievering bewaard bleef,

\ welke zij nu in zoodanige fcliriftcn \-cr\'atten eii

ijiecr algemeen wilden maken.

De-
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Deze bedrieglijke hautlclingen der dwp.allecriiars , II

bmcliten echter het Christendom geen nadeel toe ®°j^

van eenig belang; alzoo de rechtzinnige Christenen Hoofdft,

van alle de Euangcliën en Gelchiedenisfen , die de ^^ ^' ^«
]2HV 1 17

Ketters aan de Apostelen hadden toegefchreven , vol-
^q^ j^S*

gends bericht van ecsehil'S (*), geen één aange ^

nomen hebben. Zij llreden ook al te openlijk met

den inhoud en den ftijl van de eclite Apostolifche

fchriften , dan dat iemand verleid kon worden , om

de éénc en andere op gelijke waarde te fchatten.

Doch, meer nadeels veroorzaakt het, ckit recht- Door de

zinnige Christenen zelve zich aan dit bedrog f'chul-
Christe-

° ^ nen zel-

dig maakten. De tweede eeuw, na jësus geboorte, ve,

was \q-achtbaar in zulke onëclne misgeboorten. AVij

hebben reeds, in ons eerfte Deel, van veifcheideii

gefchriften gefproken , die, alhoewel onecht en ver-

dicht 5 echter veel ingang hebben gevonden , en lang

voor cclit zijn aangezien geworden ; eene menigte

anderen, van minder waarde, en zoo lomp ver-

dicht, dat zij hare onechtheid, bij den eerden op-

llag, verraadcn, toegefchreven aan de eerde Aards-

vaders, en andere groote mannen, onder het oude

verbond, aan llcidenfclie AVijsgeeren en Dichters,

uan jEsus, zijne Apostelen, en derzelver leeriingen,

zijn bijiiengezameld en uitgegeven , door [oJiNN.

DALL/Kus, T. ALB. FAniiiciiJS , Til. ITTIG , eu an-

deren in hunne werken o\er de onechte en A110-

Crijjihe ichriCteii.

MosHELM heelt, fipzeihjk, zijn werk gemaakt, in Oor-

ccne 0^''^"iï

(*) ///./. Ea/cs. 111. 25.
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II ecnc- ufzondcrlijke vcrliandclini,' C*)^ oni onderzoek

"Yj'^
te doen , naar de bronnen , waar uit zoo vele ver-

Hoofdfl. dichtzelen bH de Clnistcncn zijn voortgekomen. Die-

na C. O. gL'Ieerde man, heelt, ten opzichte van de Rechtdn-
Ta2r II''.

tot
^'{^^liigc Christenen^ de fchiild van deze bedricf^erijcn-

vnornaamlijk p;egeven a;iii den aanhang der nienxvi?

dcrzcive.
^^ jtjnge Platonisten , welke , op het gezag van

PLATO, dreven, dat, in het beftrijden van ziJMe tegen-

partijen, alle middelen geüorloofd waren, wcKcc drog-

reden ook de grond zal geweest zijn van zoo vele-

audei'e vroonie bedriegerijen {pioi frarrdes , ) als ver-

volgends do<ir de Christenen zijn goedgekeurd en

^•ÖL-fend. Dit onderaisfehen kan nocli- de ccrlle,

noch de eenigfle , bron geweest zijn , van het vei-

dichtcn \'an onëciite gefchriiten, alzoo lonmiigen

derzclven reeds zijn uitgegeven , voor dat het nieuwe-

Plotonismm te voorfchijn kwam, het geen ecret op

het etndc van deze eeuw gebeurde. Men kan aan-

nicrkcii, dat zoodanige gefchriiten uit meer dan ééne

bron zijn voortgevloeid. Sommigen hadden daar

mede ten oogmerk, t>m de Heidenen te gemaküjker

te overtuigen ; anderen , om zekere gevoelens , ge-

bniiken , of plegtigheden gezag en aanzien bij te zet-

ten; anderen, om de .begeerte, die fi)mmige Chris-

tenen betoonden, naar bijz' nderheden omtrent jesus

en de Apostelen , te voldoen ; anderen eindelijk wer-

den-

() /)^ Cat:fi% fi:l)p->ffo:\ Libr. tfitcr Christiams

Sec. I. et II. /;; Diifer/t. ad Illst. Eccles. perthu rol.

I. p,ig. 217. Zie ook Disf. de turbata per reccniiorci

riatouicos Ecclcfta ibid. png. 85.
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thri door zekeren vToomcn ijver daar toe gebracht, ïl

gelijk die Cliristelijke leeraar bij tertcllianus (*), ^^^-^

nx'ike, gevraagd zijnde, waarom hij de Handelingen Hoofdn-,

van PAULUS met thecla verdicht en uitgegeven "^ C. G.

liad, antwoordde, zulks gedaan te hebben, uit lief- 1^^^ 'ig*

de tot dezen Apostel. Men moet echter daarom

de oude Kerkleeriiars niet ten ergften verdenken,

als of zij zich zoo gemaklijk hebben laten verleiden,

trjt het aannemen en gebruiken van verdichte en ondcr-

gcfchovcn fchriften. Zij waren ligtgelovjg , maar

handelden zelve niet ter kwaader trouw. Hunne ei-

gene eerlijkheid ftelde hen te eer bli30t voor de be-

driegerijen van anderen, en zij misten deels de be-

kwaamheid , om dit bedrog fchielijk te ontdekken,

deels ook de gelegenheid; terwijl de wijze van het

uitgeven der Boeken in Handfchrilten , en het gebrek

?.an geregelde verbindtenis en onderhandeling tusfchcn

de ondeifchciden geniecntcn, de bednegers zeer be-

giinRigdcn.

Daar is 'er geweest,- die, uit de gcmaklijkheid , Zij doea

waar mede zulke verdichte fchriften bij de eerfle i^clKer

^''liristenen zijn aangenomen, een ongimflig belluit '^Icoi^au

hebben willen afleiden, dat de fchriften, die wij in oni^eze-

het Nieuwe Testament hebben , op gce-n beter s:ron-
^'''^^'-''^'

' ^ ^ ö nopens
den van zekerheid rusten , en dat wij ons op het de echt-

getuigenis der oude Christenen ook ten dezen '^^''''^^^'".

aanzien niet veilig verlaten kunnen. Duch deze be- ^^^.^.

iieiiking l.:an gccnc ongenistheid baaren , alzr.(j de

zaak niet gelijk (laat. Ceheele gemeenten ca bijzon-

de-

<;* ) De llcil>tifm» C-p. ir.
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II dcre bekende Christenen liadden de fclinften dci*

Bor.K Apostelen en Eii:uii;disten van deze zelve ünt\'an-

HoDt'dd. S*-'"? *-'" t^<^ ooi-rpronglijke I UintHclirircen langen tijd

nn C. G. bewaard; ontelbare getuli^cn konden de cclitheid der-

ïóc 1-^8* 7'Clve bevestigen; men wist, bij wdke gdcgenheid^

en wanneer, dezelve waren opgelleld; de mccstcil

dezer Ichriften waren, zonder eenigen tAvijfcl, alge-

meen erkend, ccnigc weinige werden niet, dan na

naauwkcurig onderzoek, foinmigen niet vóór de vier-

de eeuw , aangenr)fnen. AVaaifcliijnliik maakte de

menigte van verdiclitc fchrirtcn de Christenen huive-

rig, om hier zonder gronden van ox-cituiging te han-

delen. Ook is het onderfcheid tusfchen de beide

fooit van lehriftcn te groot, dan dat men hier in kon

niistasten. De fchiiften van het Nieuwe Testament

behelzen niets, dat niet voor de omflandigheden van

tijd, plaats, en pcrlbnen, voegt; in de onechte cii

verdichte ichriften , openbaren zicli terftond , met

betrekking tot dit alles, de grootde misllagen , en

iiicu ontmoet "er bijna, op elke Bladzijde, blijkbare

verdichtzelen en menschlijke uit\'indingen. De Ichrit-

ten van het Nieuwe 'IVstamciit waren, van ccdleu

af, in de Kerk bekend, de onechte fchriften kwa-

men, eerst in de tweede en volgende eeuw, on-

voorziens , uit de duisternis te vondcliijn , zonder

dat men wist, hoe? Of van waar? En ten blijke van

het minder gewigt, dat men in deze laaiden Helde,

dient , dat men ligtgelooviger fcheen , omtrent fchrif-

ten , wier valschheid zich terflond vertoont , en traa-

ger en belK)edzamer omtrent zulke, in welke men

niets, of enkel kleinigheden, weet te bcri'^peii.

Eene
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Eene andere blijk van de oudlieid en cclitheid der II

icliriften des Nieuwen Testaments , als ook , dat ^-^y^

men van dezelve , in de voortplanting van den Chris- Hoofdft.

tclijken Godsdienst, gebruik maakte, is, dat men ze na C. G.

reeds vroeg vertaalde in de taal dier volken, die de j'^^^"^'

Griekfche taal niet vedL<:.nden , waar in de fchritten

dts N. T. ziin opgcrteld. Zo rj niet reeds iii de Overzct-
' "

"

tingen
eerfte eeuw , ten mini ten in de eerde jaaren der tiesN.ea

tweede, na christus geboorte, fielt men, met veel O. ï.

fcliijn van waarheid , de Sy'ifche \-ertaling des Nieu-

wen Testaments, die men de Pefchifo of eenvoir.vi-

ge^ of letterlijke noemt. Ook heeft men, reeds in

deze eeuw , dc'ne of meer Latijnfche vertalingen, in-

dien niet van alle , ten minden van eenige Boeken des

Nieuwen Testaments gehad, ééne van welke vertalingen

men naderhand de oude ^ en de Italiaanfche^ genoemd

heeft. Onder de regcering van adriünus , opdat

wij 'er dit, in het vo(.trbijgnan , bijvoegen, heeft

^Aot'jLA, die van óc Heidenen tot de Christenen,

en van deze ux-der tot de jooden, gelijk men wiU

overgegaan is, eene vertaling des Ouden Testaments

in het Crieksch , en wei ééne letterlijke, en déne,

die zich meer aan den zin hield , voltooid. Om-
trent het einde dezer eeuw, volgden tiieodotion

en sY-MAiACHus ziju voorbeeld, zijnde de eerlte van

«Ie Ketters tot de Jooden afgevallen , en symimachus

een Samaritaan ^ die insgelijks het Joodendom om-

helsde , uiciis vertaling de zuis'erlle en lierlijklte

Griekfche vertaling des Ouden Testaments was.

Jammer is het, dat wij van ilcze laatstgenoemde ver-

talingen, die, zonder zulks te bedoelen, het Chris-

leu-
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II tcndoin zoo gcwigtlge diciiflcii licbbcn gedaan, niet

*^i^'^
dan brokflukkcn overig licbben. ()

IloolUfl. Onder de onëclite ielirifteii, met wclke de Chris*

na C. G. tenen zich reeds \Tocg hebben laten misleiden , zijn ^

Tnnr 1 1 7. .

tot i-g^ ongetAvijteld , de zougcnDenule Sihiliijnfcl/e Verzen
' de eerlte en voi^riiaanide. Wij hebben ccne verza-
bibiliijn-

fj,^,|j„^ ^.j^„ dezelve in 8 Boeken, liet laatst, iiitgc-
fche ver- " ? « t%

zen. geven door servatius gall.ki's , \\'alscli l'redi-

kïuit te Ilaarkm ^ \\\ het jaar 16S9, in 410. — Men
weet, dat de Ileidenlchc Oudheid veel van zckerc

waarzeggende vi-onvven , die , in geestvei-voering , toe-

komende dingen en groote geheimen znllen gelbroken

hebben , en die den naam van Sibijllcn dragen

,

verhaald heeft. Men weet, uit de Rumeinlche Gc-

fcliiedenis, dat de Romcinfchc Staat zich beroem-

de , drie zoodanige boeken, welke de gedichten en

iiitfpral;en dezer \TOUwen behelstlen , te bezitten

,

die d(Jor den Koning TARQrixirs , priscus of su-

perbus? want daaromtrent verfchilt men, van ze-

kere oude vi'ouw zouden gekocht zijn, vo(»r ccnen

liO(tgen prijs, denzeUllen, dien zij hem V(H)r 9 der-

gelijke Pioekcn gevraagd had, doch van \velke zij, tot

tweemalen toe, 3 verbrandde, omdat de Koning iet

fi]i (\cn prijs wilde afdingen. Men weet , dat de

Rü-

(*) IVIcii zie over deze vcrtrlingcn de Schrijvers vnu

Inleidingen in het Oude en Nieuwe Testament, onder

wclke nicnnoRN en michaclis ook in onze i;i!e overge-

zet, en in clks lirnden zijn. I\Ten vergeh'jke ook over

de Lrtijnfehe vertnlingen mosuf.im Nudigc ophelder, ft

Je Kerkel. Qefchied. II Deel Bladz. 42.
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Romeinfclie (laatkiinde vaii deze Boeken, die onder II

de bewiiriiig van daar toe aangeftekie mannen, ten ^^j'^

uitcrllcn geheim gehouden werden , veelviiklig ge- Hoofdfl.

briiik maakte , in zorgelijke omftandighedcn van het "^ ^* ^»

gcmcenebest, of als de gemoederen des volks ge- tot 13V.

rocrd waren , door zekere voortekenen , die de bij-

gelo\age menigte met fchrik veiTulden, wanneer de-

ze Boeken , geraadpleegd wordende , de offeranden en

plcgtigheden geacht werden voor te fchrijven , die,

in de voorkomende gevallen, den toom der Goden

verzoenen, en het gedreigde kwaad zouden afwee*

ren (*). Deze Boeken, die zorgvuldig op het Kar

-pitool in een onderaardsch gewelf bewaard werden,

«ijn, ten tijde van sylla, in het jaar 670 na de flich-

ting van Rome , te gehjk met het Kapitool verbrand.

Om dit \'erlies te hcrflcllen, werden van alle kanJien

nieuwe Sihijllijnfche \''crzen opgezocht, welke ver-

zameling Ai:ousTi:s 'm den Tenijx;! van apollo liet

liewaaren. Dezp zijn, na nog een lmi andermaal uit

den brand gered te zijn, eindelijk, onder den Keizer

iioxoRius, düor stiliciio, mislchien op bevel van

dien Keizer, in het vuur geworpen, en niet weder

vernieuwd.

De acht Boeken met Sih'ijUijnfche Verzen , die wij

thans nog lezen, zijn vancenen anderen inhoud, en du.s

ondeTfcheiden van die oude Romeinfche , gelijk ook , het

geen de Heidenfche Schrijvers , uit die oude Boeken , aan-

halen, in deze niet gevonden wordt; alichoonjusTlxus

(h

(*) Zie sTUART Ia Jijiie Komeinfche G^fchiedenisJ'nn

I Deel niadz. 45 a.

IL DüEL. G
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yi de Bl^ftelaar ^ cii ecnicic andere oude Kcrkfchrijvcri? ^

BOF.K 2e voor dezclule liieldijn. Deze zullen at'komltig zijn

IlooCdC van eene der \Tou\ven van noüchs Zoonen. Der-

na C. G. zclver inhoud zijn voorzeggingcji van ciniiSTUs en

Jar.rii7. ^..^^ vemchtingen , die zoo duidlijk en klaiu- zijn,

. dat alles, wat de rroii:eteii der Joodcn van dit on-

derwerp belielzen, daar bij in geene aanmerking

komt; de Icere van den ddnen waarcn God, van de

Godheid van ciiristl'S, enz., wordt 'er in gevon-

den , dikwijls met bewoordingen uit de Grieklche

vertaling des Ouden, en uit de feln-iften des Nieu-

wen Testaments, en vennengd met fabelachtige en

vreemde gevoelens, hoedanigen juist, in deze twee-

de eeuw, onder de Christenen beg<Dnnen op te ko-

men, bij voorbeeld, dat nrro de Antichrist^ dat

het Paradijs nog in wezen is, bellemd tot eene

vciiilijfplaats voor de opgewekte Heiligen; dat je-

srs, nog voor de opllanding der dooden, duizend

naaren te Jeriifalem zal rcgecrcn , enz. Al het welk

,

bohalven meer , ten overvlt)ede be\\-ijst, dat deze

Verzen verdicht, en uit het brein van ccmn bedrie-

t^er gelmeed zijn.

Wie deze bedrieger geweest zij, kunnen wij niet be-

palen. De verdichting Ichiint van tijd tot tijd gefchied

te wezen, en niet van een' man ai'komflig te zijn.

Een gedeelte van deze \'erzen kan wel reeds van

eencn Jood, vóór de geboorte van jksus , zijn op-

gefleld , maar het oveiige verraadt het werk vaii

ccnen Chiisten, die zelfs zich als een' onderdaan

van ADRiÜAN openbaar maalA; anderen hebben, ver-

volgcnds, deze Verzen, met bijvoegzcls, vermeer-

derd
,
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(!erd , en ook hier en daar veranderd , gelijk dit II

daar uit blijkt, dat de oude Christenen verfcheiden "^"|^

\'erzen aanhaalen, als SibijUijnfche^ die wij, in de Hoofd fl.

tegenwoordige verzameling , niet hebben , terwijl daar "" C. G.

tegen, in onze verzameling. Verzen gelezen worden,
^^^ j,^'

die men bij de ouden niet vindt. (*) justinus de

Marielaar Ichijnt de eerfte der Christen fchrijv^eren

geweest te zijn , die zich heeft laten verleid.en , om
«e voor echt te houden , en 'er togen de Heidenen

gebruik van te maken, en zijn voorbeeld werd dra

door anderen gevolgd. De kundigen onder de Hei-

oenen wezen wel de onechtheid van deze gedichten

aan, celsus (f) verweet aan de Christenen tie ver-

val-

(*) Hier toe behooren eenige regels in het VlIIde

'Boek, welker eerfte letteren de volgende woorden uit-

maken, Ijjo-»? Xfiö-Tos- , ©;« T/o?, 2«r>;^, l.TXv«of. jp,-

Sus CHRISTUS, Gods ZooH , Zaligmaker ^ Kruis , welke mou

bij de oude Schrijvers niet leest, vóór in de zoogenoem-

de Kedenvocring van Keizer konstantyn den Grootcn aiv.i

de Heiligen^ {Cap.\S!\\\. XIX.) die acht-r de Kerkelijke

Geichiedenis van euseüius geplnatst wordr. liet is 200,

dat CHRISTUS bij fommige Oudvaders IX0T2 genoemd

wordt, het welk weder de eerfte letters zijn vnn de aan-

gehaalde Gviekfche woorden, echter volgt daar niet uit,

dat zij dit woord, het welk «"v; Hsch betekent, uit de«

ze regelen der Sihijllijiifdie Verzen oiulieud hebben.

Vergelijk nieuwland Letier- en Oudh. l\:-!ustig. \ Decl

Bladz. 95.

(t) Bij OKiGENiiS Coutra Gij'. Libr. VII. vorird.

ook Libr. V.

G a
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II valfclnng dcrzclvcn, en noenido hen daar/ini Sibij!^

'Yl'^
l'^f^" ? ^^'^^

«^'P
ORiGEXES aanmerkt , dat deze K-na-

Hü.jidrt. niiug alleen op de iivcriiïe voorilanders dezer Ver-

na C. G.
j,j.j-, iiir^ar niet op alle Christenen , past , dewijl \c-

l2flr II'"

tot 1-8.'^'^''' ^''"' ^11'" ^'^'^^'^ dezelve niets ophadden; doch,

' ' wanneer het aanziuii van deze verdichte llnkken een-

maal had plaats gegrepen , poogden laater Kerklchrij-

vei'S het zelve tegen de Heidenen te verdedigen (*),

bewcerende, dat IJeidenfche Schrijvers vóór ciniis-

Tus geboorte dezelve reeds gekend, maar ze niet

verflaan, en daarom, als een verward mengelmoes,

veronachtzaamd hadden , ti»t dat de Gcfchiedenis

van jEsus deze gehein^.cn verklaard en lx;vestigd had.

Op (icT.c wijze groeide het gezag van Cni7.c venlich-

tc Boeken zoo zeer aan, dat men, verfcheidcn cen-

^ven lang, aan hare echtheid zelfs niet durfde t^vij-

felcn , tot dat , in meer verlichte tijden , het bedrog

,

ten duideliikllcn , is aangewezen , het welk thans nie-

mand in twijfel trekt. ( f ) Eer

(•) Bij voorb. lactantius Divin. jftnfifiiti. IV. 15.

op huc einde.

(f) J>e b.'ste Schrijver over dit onderwerp, die de

onëchtiKid van deze Verzen heefc bewe/.cn , is davio

fiLONDEL in een Fianseli Work: Des Sibijllcs cc!ebréc%

tant par rmitiquilé l^iyuiw , que /xir li's faincti Peres.

Charcuton 1649, in 410. u'elk Werk twee jaaren dnar

na onder eenen r.nderen titel is uitgekomen: Traite de

la crcaiice des Peres totichant r Fjat des ames aprés

eetfe v/t' i^ de r origine de la prierè pour les tiiorts ö*

du Purgatoirc ^ è f occnfwn de P Ecrit altribui aux Si-

bijllcs. Charentoit 1651,- in 410.
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Eer ik van dit ondcrweip afflappe, moet ik nog n
deze aanmerking maken : Dat 'er mcne reden ^"'-'^

, II

is , om de goede n-ou\v der Kerkvaderen , in de- HoofdH:.

zen, te befclnildigcn , als had hun ijver zonder ver- na C. G.

ftand hier heilig bedrog voor dcngd aangezien. Wel- j,^^'^
' o*

ke de beweegredenen en oogmerken van den bedrieger - — •-

ook geweest mogen zijn, die deze \^erzen gefmeed

en verdicht heeft, het is duidelijk genoeg, dat de

goede Maitelaar justinus, wel eenvouwig en ligr-

gelovjg, maar niet ter kvvaader trouw, hebbe gehan-

deld. Hij vermoedde geen bedrog, het wellc bedrie-

gers Itout maakte, om hem, in dit geval, gelijk in

meer andere ( * ) , iet in de hand te ftoppen , het

geen de oprechte man, die geen arg of list bij zich

zeiven A'ocdde , zonder verder onderzoek , voor echt

en waar, aannam. Het gezag en aanzien van hem,

en anderen, die hem volgden, was een nieuwe be-

weeggrond , bij volgende Kerkfchrijveren , waar op

zij zoo veel te gereeder bouwden , als (Sczc gedichten

Inm gewigtig en dientlig voor de zaak van het Chris-

tendom voorkwamen. Door al hetwelk hunne ligt-

geloviglieid ccne \Tij fchijnbare ontfchuliiiging wr-

krijgt. — ]")eze aanmerking meende ik aan deze eer-

waardige mannen, en aan de waarheid, veifchuldigd

te wezen.

(*} Men vergelijke het gezegde I. Deel BLuh. 124.

G3
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DERDE HOOFDSTUK.

Cefchtedenis der Christenen onder de regcering ratt

den Keizer Antoiiimis Pius.

II IVeizcr AniiiaNrs overleed , na cciic rcc^ccring van

BüF.K j,Q Taaivn en ii Maanden, in het laar n^o naciiRis-

Hooi'dO. Tus geboorte. Omtrent drie jaaren vóór zijnen dood

nn c. G. hjid hij lucius co.MiMODus viiiius tot Zoon aange-

itot
161'"^"''^"' ^^^ ^^^ zijnen opvolger benoemd (*), hem

— - den naam van velius verus gevende, doch deze

/iNTOM- j^Qp.
y^^t^^

i^gj^ geilorven ziinde, nam hij arrius an-
ML'S Plus

. / ^

opvclger' TONiNus in zijne plaats tot Zi^on aan , onder voor-

vnn ADRi-
.^vjijirde , dat deze Mi\RCus antoninus, en lucius

vERus, Zoon van gemelden iiinus vkrus, tot zij-

ne Zoonen aannemen zoude.

Deze ANTONfxus volgde derhalven adriünus, bij

deszclfs ON'erlijden , in de regcering van het Romein-

fchc Keizerrijk , op, en wordt, door dcGcfchiedfchrij-

vers van dien tijd, als een allernitmuntendst \'orst

geroemd , die niet alleen , uit hoofde van zijne liefde en

achting voor adriünus, door wien hij tot Zoon was

aangenomen, door den Raail van Rome^ den bij-

naam

(*) Hij g^f licm den titel vnn Cacfnr^ welke toen, cii

vervolgcnds , den beftemdcn opvolt;er des regeerendeii

Keizers, die den x\xs\\^y^Ai!gmtu% voerde, betekende, ge-

lijk in lanter tijden, met betrekking tot de Duitfcbc Kci^

zcrs, de titel van Roonnch- Koning,
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naam van pius , de Froome , of Ouderlievende , ontving , II

maar die, volgends pausaniüs, waardig geoordeeld ^[j

werd , om de algemccne A'ader der W'ereld genoemd Hoofdll.

te worden. Geduurende zijne \Tij lange regeering "^^^•^•

van 22 jaaren , en omtrent 8 maanden, handhaafde tot 161.

hij vrede en nist , zonder eenigen oorlog te onder-

nemen, zeggende, dat hij liever éénen burger be-

waaren , dan duizend vijiinden ombrengen wilde. Te-

vens echter wist hij, zijn ontzag te handhaven, en,

wanneer hem oorlog werd aangedaan
, gelijk , hoewel

zeldzaam, enkele keeren , gebeurd is, dien, doorgeoe-

fende bevelhebbers, fpoedig te doen eindigen. Door

dit gedrag verwierf' hij zich de achthig en het vertrou-

wen van vreemde volken en vorflien , die hem meenna-

len tot fcheidsman van hunne onderlinge gefcliillen ver-

zochten. In zijne regeering beminde lijj zaclitheid

en goedeitierenheid , een vijiind van onderdrukking ,

zoo wel als van vleijerij. Zijne onderdanen be

fchouwden hem meer als hunnen Vader , dan als

hunnen Opperheer; ook had elk van hun den vrij-

en toegang tot hem. Hij venninderde de belastin-

gen , en wilde , bij liet invorderen derzelven , volllrekt

geene (Irengheid gebruikt hebben, begeerende liever,

gelijk hij zeidc, arm te zijn, dan, door zijn volk te

drukk'en , rijkdommen te verzamelen ; een gi-oot deel

van zijn vermogen beilcetkle hij tot ondcrlleuning

van armen en Ixihoeftigen , oordeelende , tlat een

Vorst geene eigendomlijke fchatten bezitten , man!^

alles aan het algemeene best toewijden moest.. En
met dit alles, heeft hij, hij zijn overlijden, door

zijne fpaarzaamheid en maLiglieid , aanzienlijke fchat»

O 4 tcii
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IT teil nagelaten. Met één woonl, zijn roem en adv

^'jf^
ting waren, door zijne lüflijkc hocdaniglicdcn , zoo

HuofJft. gevestigd, dat de volgende Keizers, ccne eeuw huig,

na C.G. om het volk te lx;liaagen, den naam v;in antonü-
Jpar 138.

tot 161
^'^'^' aannamen.

" Hoe geneigd deze \V)rst was tot zacntzinnigheid

,

'"^,
. . ondciTonden zelfs de foodeii , aan welke , hoewel

zachtheid ..

*'
'. IJ

omtreiu '^-^} ^''-"'^ "^S geltadjg oproeng toonden , en door

de Joo- hem , met geweld , in bedwang gehouden moesten
'"''*

worden , bij de befnijdenis , en de oefening vavi

hunne zeden en gebniiken, toeliet, en welke, onder

zijne regeering, te Tibei tas eeiie vermaarde Iloogc^

fcliool opriclitten , wier beroemde leeriiar rabbi

JUDAS , met den bijnaam de Heilige bekend , in zijne

bijzondere gunst deelde. Deze jri^AS heeft, in het

laatst van deze eeuw , dx' veiyameling van monde-

linge overleveringen en vooifehrilten der Joodfche

Lecriiaren tot ftand gebraelit, die de Mifchna ^ {her^

har.liug of uithrelcling der W'et,) genoemd wordt,

welke naderhand met de Cemara^ (eene verldaring

der Mifchna^') vermeerderd, den Joodlchen Thalmui

of Leerboek^ uitmaakt, uit hetwelk men de waa-

re gcdeldheid van ^cw Godsdienst der laater Joo

dei>, zoo als die door hunne rcera;u"en , bijzonder

door de Farifehi ^ uit cene zoogeiraanide overleve-

ring , willekeurig is faamgefteld , volledig kennen kan.

Dit werk heeft, ver\'olgends , niet alleen gedienif,

^m deze overleveringen van den ondergang te be-

vvaaVen, maar ook, om de Jonden, door devSzelfs ge--

zag, te rug te houden, van het ;ianncmcn van den

Christeiijkcn Godsdienst»
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Deze Godsdienst breidde zich , ten dezen tijde, II

nog gelladig meer en meer uit. De woede der ver- ^1?;'^

volgingen was , op ecne aanmcrklijkc wijze , door HoofdlT.

de uitfpraken van ADRiaxcs beteugeld geworden, "^ ^'' ^»

en onder den goeden Keizer antoninl'S pius, had-
j^j jg,]

den de Christelijke gemeenten , insgelijks , vretle en

rust (*), gelijk hij, over het algemeen een vijand J°J?pf°f

was van alle ftrengheid en onderdrukking (f). Even- tenen,

wel, konden noch de iiitCpraken der voorige Vors-

ten, noch de biilijklicid van antoninus pius, de

woede en het gcichreeuw des volks , opgellookt

door de vijiinden der Christenen, beteugelen. Men
beichuldigde hen, dat zij Ongodisten ^ of verachters

van de Goden en den Godsdienst , en dus in den

Staat niet te dulden waren; met deze befchuldiging

,

(lic in het oog v'an het gemeen fchijnbaar Nvas , om-

dat, in de daad , de licidenlclie Godsdienst niet

Ibiande kon blijven, waar de Chnstenleere de over-

hand kreeg. Helde men de bevelen der Keizeren,

die verboden hadden , dat men de Christenen , alleen

om himnen Godsdienst , zonder bewijs van andere

misdaaden, lastig zou vallen , teleur.

De Landvoogden der wingewesten vonden zich op Zjjn

nien^v verlegen , ten minden zulken , die billijk en Schrijven

;irkeerig waren , van onivchtvaardigheid en WTeed- voordeel,

lieid, hoe zich, bij dit gefchreeuw des volks, v,\\\-

trcnü de C'hristenen te gedragen, en Ichreven ik:':,-

wegens aan den Keizer. antoninus fchreef aaij

de^

(*) SuM'ic. sicvKRUs Hht. Sacr. II. C//». 32^

(f) Si'ARTJAN. in Aiitouino CtiJ». 2.

<"' 5



io6 K E R K E L IJ K E

^ï dezen , in den zin van ziinen \^ulcr ADiiiaxus , te

jjl mg, dut de Clmstencn niet vrede moesten gehiteii

Hoofdd. wonlen , indien zij niets tegen de wetten en den Staat

ï^jjj. J y*
misdreven. In liet bijzonder, fclirecf hij de Steden

rot \6i. Lariifa , Thesjlilonica ^ en yltlieenen^ als ook aan

alle de Grieken , aan , dat men gecnc oproeren

tegen de Christenen zou vcnvekkcn. (* ) Doch, als

'er, door cene zvvaare aardbLving, in verfcheiden

Steden van ^y?è', verwoestingen waren aangericht,

gaven de Ileidcnlche l^estej's voor, en het volk ge-

loiifde het, dat de G(xicn dus h'jjinen toom open-

baarden, wegens de verachting van hunnen dienst en

eere door de Christenen; men \iel dan op de Chris-

tenen aan, om, door hunnen dood, de wi-aak der

Goden te verzoenen.

Eenige Christenen uit ^/lë , zich bij den Keizer

veiToegende, beklaagden zich ovx-r deze mishande-

lingen, het welk, gelijk Ei:sEcn;s (f) verhaalt, het

volgend merkwaardig fchrljvcn van denzelvcn aan

de algemeene W-rgatlcring van y/fic te weeg bracht.

„ Jk weet wel, dat de Goden zelve daar voor zor-

„ gen, dat zulke menfchen niet verborgen blijven,

„ Trouwens, het voegt hun veeleer, dan ulieden,

,, zulke lieden te fh\i(len , die hen niet willen aan-

„ bidden. Maar gijlieden , wanneer gij zulk een

„ getier tegen hen maakt, verfterkt hen Hechts, in

„ het gevoelen , dat zij hebben , terwijl gij hen van

„ ongodisterij bcfchuldigt. liet moet voor hun veel

„ ver«

( * ) MeLITO hij ELSEn. ///5/. Eci/cS. IV. c6.

(t) Ilisr. Ecclcs. IV. 13.
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„ verkieslijker wezen , dat zij , dus befchuldigd ^^

„ wordende, voor hunnen God Ichijnen te flerven, n'i

„ dan te leven. Daar door worden zij ovenvin- Hoofdfl.

„ naars, alzoo zij liever hun leven afllaan, dan dat /„j.
* g*

„ zij zouden doen, het geen gij hun beveelt. Wat 'tot 161.

„ betreft de aardbevingen, die gebeurd zijn, en nog
'

„ gebeuren, fchijnt het mij niet ondienftig, ulieden,

„ die bij dezelve den moed verliest, en uwen toe-

5, ftand met den hunnen vergelijkt, eene veiToaning

„ te geven. Zij vestigen dan des te fterker vertrou-

„ wen op God. Maar gijlieden verwaarloost , al

„ dien tijd, waar in gij uit onkunde fchijnt tedwati-

5, len, zoo wel de. andere Goden, als bijzonder den

„ dienst van den Onfterflijken , terwijl gij de Chris-

„ tenen, die hem verëeren, onderdrukt en ter dood

„ toe veivolgt. Voords hebben over deze reeds ve-

„ Ic landvoogden aan onzen vergoden Vader ge-

„ fchreven ; aan welke hij geantwoord heeft , dat

„ men tegen hen geene opfchuddingen behooit te

„ maken, noch hen te mishandelen, ten zij het blij-

,, ke, dat zij iet ondernemen tegen liet gebied der

„ Romeinen. Insgelijks hebben zich wlcn , omtrent

„ hen , aan mij vervoegd , welken ik , volgends het

„ gevoelen, en in den zin van mijnen Vader, geiint-

„ woord heb. — Indien iemand nog vooitga, ie-

„ mand hunner moeite aan te ducn^ omdat hij een

„ Christen is, en als zoodanig, zal de befciiuldig-

„ de van alle misdaad \'riigel"prüken worden , al-

„ fclioon het blijke, dat hij een Christen is; maar

3, de befchuldiger en aanklager zal gellraft worden."

In-
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II Indien deze Brief waarlijk door ANTOMxrs rus
Boi:ic aefchrcven c!i echt is, zou liij een zeer ffimlKa; oor-
III

^
:

ö ö

IluofJfl. f^L''-"ï "^''^1 dezen wijzen en billijken Vorst ^ omtrent

na C. G, (^e Christenen , behelzen , en voor hun een loiliik

toe löi. fc'^^'^^S'-'"'^
opleveren, met alleen als verecrers v;m

• den onfteiflijken God, nianr bijzonder, als lieden,

Annmer-
^j^ ^j| i^j^jpyQH^ aebeurenisfen , zich bedaarder, en

over zijn fbindvastiger gedroegen, dan de Heidenen, het welk

fdirijvcii
j^^^^f alleen als een uitwerkzel van hunnen urtnuui-

sjui (Je al-

remeenc tenden Godsdienst kan aanmerken. Doch, wij nioe-

verj,'r?de- ten aan onze Lezers niet verbei-gcn, dat niet alleen

/y]j^''" VALESius (*) reeds heeft aangenierivt , dat epsf.-

Bius zich vergist heeft, wanneer hij dit vSttrk aan an-

ToxiNi^s pius heeft toegefchreven , daar het, vol-

gends het opfchrifr zelve, zoo a?s het bij hem ge-^

lezen wordt, tot deszelfs opvolger, markits al're-

Lius, behoort; maar ook, dat laater geleerden, ca

onder dezen semlf.Pv, de echtheid van her geheele

Stuk in nvijfel hebben getrokken, en, in de daad,.

behaK'cn dat de hirichtiiig en inhoud van hetzelve

^^'einig overeenkomt, met het geen men van l-qucii

ïieidenfchen Keizer zou verwachten, zod meldt >n>

LiTO, niettegenftaande Ki'SF.nirs hem hier aanhaalt,.

bij denzelfden (^efcliieiifcln-ij\-er , op een andere

plaats, (f) wel van ilen Brief van antomxi'S pi-

ts, aan de vSteden Larisja^ Thcifalouica^ q.\\ Athec-

ven , en in 't gemeen , aan de Grieken , maar

Hicts

(*) In ziitic navtck. r-p euslb. IV. 13.

(f) Hisl. Eed. IV. 2Ó.
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Tikts van dit fchrijvcn aan de vergadering van AJi'è^ lï

uicttcgenllaande hij zelve in /i/ië t'luiis hoorde. Uj
lioe dit ook zij, zeker is het, dat Keizer axto- HoofdfL

^•I^:us pius geen vervolger der Christenen geweest "^ ^* ^*
ir.sr 13"*

is, en dat hij zelfs alle oproerig geweld tegen henrot ^jj^

erweer-
hecft willen Ihiiten ; tot welke gunftige gezindheid —

des Keizers het verwceifchrift , ter verdediging van
f^^j'^rrpP'

de Christenen, door justixus , den Martelaar , op- vnn jus-

gefteld , indien het hem , bchooriijk , ter hand ge-
J^'^'^^jg _

komen is , veel kan hebben toegebracht ; fchoon uit telaar.

het zelv^e ons te gelijk blijkt, dat de Christenen nog

bij aanhoudendheid veel bleven lijden , van de bij-

gelovige Heidenen. Dit verweerfchrift van justinus

den Martelaar^ het welk, omftrceks het jaar 140,

of volgends anderen, 150 (*), door hem opge-

Jleld , en aan den Keizer antonixus pius , en zij-

ne beide aangenomen Zooncn, i\iarcus aurelius

en VER IJS, en den Raad te R.ome^ gericht, en zijn

ecrfle verweerfchrift is , fchoon het doorgaands in

de uitgaven der werken van justinus, achter een

tweede, het welk hij naderhand, gelijk wij zien zul-

len, ten diende der Christenen , heeft opgclleld,

geplaatst wordt, is voor ons van een zeer groot

aanbelang, als zijnde niet alleen het oudlte gefchrifc

van dien aait, het welk ons bewaard is gebleven,

maar ook, omdat wij 'er een duidelijk, en onöjige-

fmukt

,

(*) jusTiNus Apol. §. 61. zegt, „ dat nmisTLs eerst

„ voor 150 jaaren }i,eboren is , onder (..vrknris." Verge-

lijl< VKNEAM llii(, iuclcs. 'Juin. UI. pdi^, 36*.
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ir fmukt, en dus geloofwaardig bericht in vinden vati

BOEK h^t geloof en de leere der Christenen van dezeii

Hoofdfl. ti>^9 als ook van hunne zeden, en de gehcele in-

iia C. G. richting van liunnen Godsdienst en deszelfs plci^-
Tnnr 138. .,/.,, ..

, ,

tot i6i.t'g"<^^^*^"- Alleen ni<-)cten wij op onze hoede zijn,

om te onderfcheidcn , wat jistim's, in hetzelve , ecn-

voiiwig van de Christenen getuigt, en wat hij, in 't

bijzonder, als zijne gevoelens, beredeneerd voordraagt.

Berich- JuSTlNus, die, omdat hij den dood voor de be-

ten van
lijtienis van het Christendom onderdaan heeft, met

jvsTiNLs, '

en zijne ^c" nï^^m van, de i\hrtelnar^ bekend is, was een

fchrifcen. Heiden en Griek van oorfprong, geboren \\\t Flmia

Nenpoüs^ 'm Samaria^ waar het oude Sidiem gele-

gen had , een vlijtig be")efenaar der AVijsgeeite

,

in welke hij zich te Efeze oefende. Zijne begeer-

te naar waarheid deed hem van de ééne AVljsgceri-

gc gezindte tot de andere overgaan, meest van allen

behaagde hem de Wijsgeerte van pt,ato. Eindelijk

Tnet eenen waardigen grijsaart In kennis geraakt ,

igaf de7.e hem onderricht van jesi:s , en den Chris-

telijken Godsdienst, waar door hij tot het Chris-

tendom werd overgebracht, te meer daar toe be-

wogen, door het (landvastig en lijdzaam gedrag der

Christenen onder de vervolgingen, die hen bejegen-

den, tevens ook in aanmerking nemende, dat de Wijs-

geerte van PLATO, in ibmmige (lukken, met de lèerc

der Christenen overëenftenuie. Dit laatde echter had

bij hem die gevolgen, dat hij verfcheiden leèrftellin-

gen der Christenen uit deze AVijsgeerte \^n plato wil«

lende ophelderen, de Cliristclijke leere, in ibmmige

op»
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opzichten, naar dezelve gefchikt heeft. (*) justi- II

Nus, nu een Christen, behield echter den Mantel, ^J^jl^

het Ideed van ecncn Grickfchen Wijsgeer, gelijk ook Hoofdf>.

andere A\'ijsgeeren , die tot het Christendom over- "^ C. G.

gingen, gedaan hebben (f): dit gaf hun aanzien
^^^ j^j*

bij de Heidenen, en wekte derzclver oplettendheid

op de Christenen op. justixus , meent men , zal

bij de Christenen het ambt van Ouderling oi Oiidfle

bekleed hebben. Hoe het zij, hij reisde onder de

Christenen rond, door alle de toen bekende W'ereld-

deelen, met allen ijver werkzaam zijnde, om dien

Godsdienst uit te breiden, en mondeling en fclmf-

tclijk tegen de Jooden en Heidenen te verdedigen

,

terwijl hij denzelven eere aandeed , door zijn god-

M-uchtig gedrag en deugdzame zeden. Eindelijk nam

hij zijne woonplaats te R.Gme^ alwaar hij, geüjk wij

op zijne plaats zien zullen, den Marteldood onder-

gaan heeft. Zijne fchriften , die tot ons gekomen

zijn, zijn twee f^crnntn-oorditigen of vcrweerichriften

ter verdediging van de Christenen; zijn Gefprek met

den yood tryphon; eene Vermaning aan de Grie-

ken , of Heidenen ; verders fchrijfi: men hem no^

ccnige andere opftellcn van minder aanbelang toe,

doch omtrent welken men niet zeker is, of zi) van

hem afkomflig zijn, dan of die geheel aan onbekende

Schrijvers toebehooren. Eene kleine Veriiandeling

van

(*) De bovengemelde bijzonderheden vnn zijn leven

lieeft hij zelve brccder verhaald in zijn Gcfprck n:ct den

ynod 'fRVPnr)N.

(f) Kusi;b. IJiit. Ealcs. IV. u.



112 KERK E L rj K E

II v^n (h' ecnige hoogfle hecrfchappij van Cnd-^ eene

*n
r^ <<'i9;7t' aayifpraak aan de Heidenen ; een Brief aan

Hoofcin. DiOGNETus, üciicii la.'ilK-gccngeii Meicicn; een Brief

waQ. Q. fmfi ZENA.S en seiikm's ; uitleppinp van het rechte
Ta:?r 138.

lol 161. ^^^00f\ vraf^en en antnoorden aan de Rechtzitnii-

- gen ; vragen van Christenen aan de Heidenen , en

van Heidenen aan de Christenen ; ciiulclijk nog ccnc

wederlegging van fommige Aristotelifchc flellingen*

Nog liiui jusTiNus c'cn liock gefchrcvcn tegen maii-

riON en. nik Ketterijen ; verklaringen over eenige

Bijbelboeken , en een be:vijs van de op/landing der

dooden ^ alle welke werken, iiitirczondcrd ecnige bij

iRENEus en andoren bewaarde brr)k (hikken, verloren

zijn geraakt. Van het laatstgenK'lde werk lieeft

joiixNES DAMASCENUS , iii zljnc Parallela Sacra

een gedeelte overgenomen , het welk <jok afzonder-

iijk is uitgegeven. Alle deze werken van jrsTi-

Kus zijn, afzonderlijk, en geheel, verfcheiden ma-

len gedrukt. De traaille en uitmuntcndite verzame-

ling van alle zijne werken is te Parys 1741 uitge-

komen, met aantekeningen, en eene geleerde \'oor-

reden \an pridentius maraa' , een' Benedictiner

Munnik.

I.ecrc der I kt zal den Lezer niet onaangenaam zijn , wanneer
C.iri!-tc-

^^,..
i^j,,^, uit dit eerfle Vervveerichrilt van tustinus,

nen v.'.n ' ' j •>

tiezen een tafereel fehetzcn van de leere, zeden, en Gods-
t'jd- dienst der Christenen van dezen tijd. — De Chris-

tenen werden door de Heidenen befchuldigd, dat zij

Ongodisten waren, jitstixus geeft toe, dat zij de

verdichte Afgoden niet voor Goden erkennen, maar,

zegt hij j 5, wij ziju ziill;s niet met betrekking tot

« den
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„ den waarachtigcn God, den Vader van alle deugd: II

„ hem en den Zoon, die van hem gekomen is, die ^?^}^

„ ons, en liet hcii' der goede Engelen, die hem HoofdlT:.

„volgen, en gelijkvormig zijn, dit geleerd heeft, "^ ^•^^*

,, en den Profectilchen Geest, dienen en aanbidden Iq[ j^j*

„ wij, hem, met woorden en in waarheid, verëercn- '

- •

,, de." (*) — „ Wij zijne geene Godloochenaars,

„ /x'j,t liij, (f) -want wij verëeren den Schepper

5, van het Ileel-Al, bcweercnde, dat hij geen bloed

5, of offeranden behoeve, maar wij verëeren hem

„ met lof en dank; wij verëeren ook hem, die on-

„ ze Leeriiar van dit alles, en die daar toe gebo-

9, ren is, jesus ciiristus, die gekruist is, onder

55 PONTius PILATUS, dicu wLj erkennen voor den

5, Zoon van dm. waarachtigcn God; hem verëeren

„ wij in de t^vecde plaats , gelijk wij aan den Pro-

„ fectifchen Geest, dien wij benevens het IVooi\d

„ ^^ Logos ^ verëei'en, de derde plaats in orde aan-

., vvij-

(*) §. 6. De Criekfche Tekst is, in de ginvoone

lezing, twijfeliicljtig, en zou, indien men niet op hec

verbiind lette , in dien zin vcrtr.ald kunnen worden,

als of de Christenen ook ?iet lu-ir der goede Engelen

dienden en aanbndcn , doeh dit zou flriiden met den

f^ehcelen inlioud vnn justinls verweerCchrift. De gis-

fmg, d:it men voor' ct^xtov , liever belioore te lezen,

«TföJr>J5^oi' , (niet Jieir ^naar /t'/V/i7w<?w,) is nietonu'narfehijn-

lijk. Dnn noemt jusïinus, den Zoon van Cod, den

leidsman der goede Engelen. Men zie \'i:nf-Ma , Ilist,

Eecles. T. IH. /». 441.

rt) §. 16.

II. Diia.. It
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IT „ wijzen." „God is g<icd, en liccft in het

""•K
j^ begin, alles, om der nKiifclien wil, uit ccne on-

Iloofdfl. ?9 gevomide Stolfe gcfcliapen. Zoo velen zich naar

nn C. G.
^^ zijnen wil gedragen, zullen, zonder ooit meer aan

tot'^161*" '^^^ verderf of lijden ondcrworiK-n te zijn, bij hem

— „ leven , en met hem hccrichcn. En , gelijk het

„ ons werk niet w.is, d;it wij, in het begin, ons

„ beftaan kregen, zoo overreedt en leidt hij ons,

„ die het hem behaagd heelt, teverluezen, om hem

„ te volgen, door redelijke krachten , die hij fchenkt ,

„ t')t het geloof." ( * ) „ Evenwel (lellen wij geen

„ onvcrmijilelijk noodlot. Wij gelooven, dat het

. „ kwaade gefhraft , het goede beloond vvordt.(t)

„ Wij wachten op geen aardsch, mcnschlijk rijk,

„ maar op een rijk bij God." — „ Wij gtlooven ,

„ dat niemands gedrag voor God verborgen kan

„ zijn, en dat elk ecne eeuwige fh'alFe, of eene

„ eeuwige gelukzaligheid , naar de waarde zijner

„ daadcn, te waclitcn hcbbe." (§) — „ ^^'ij ge-

„ looven, dat ciikistus de godlozen, naar ziel en

„ ligchaam, niet duizend jaaren, maar met eeuwige

„ aratlcn, llraflcn zal." (**) — Hier mede is de

leere van ile opflanding der dooden ten naauwlten

verbonden, welke cfc Cinüstencn ook geloofden, en

die ii'STiNus tegen de Heidenen opzetlijk verde-

digt, (ft) Ten

(*) §• i = -

C I ) 5. 54-

(S) 5- 12, 13.

(**) §• 9-

(tr) §• -4- enz.
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- Ten opzichte van de zeden en het gedrag der II

Christenen , beroept justinl\s zich op die genen zei- '"'[^'i'^

ve, aan welke zijn verweerichrift gericht is, dat de Hoot'dd.

Christenen • niet vervolgd worden, als euveldoeners '" C. (J.

en zedenloze mcnlclien, maar alleen, om den naam ,
•'^^''

|^j*

dien zij voeren. (*) „ De Christenen doen geen on .

„ recht" (f) „Dat wij Christenen zijn," zegt hij, (§)
llj>^""s

„ zullen wij nooit loochenen. Als leugenaars wil-

,, len wij niet leven." Bijzonder vermeldt hij, tot

lof der Christenen , hunne kuischheid en eerbaar-

heid. „ Daar zijn
,
" zegt hij ,

( =•"'

) „ velen onder

„ ons, die 60 en 70 jaaren oud, en van kinds af

„ Christenen geweest zijn (ff), welke rein en on-

„ gehuwd gebleven zijn." In het algemeen , de ze-

dciilesfen van jesus hebbende bijgebraclit, voegt hij

'er bij: „ AVie niet zoo leeft, is ge:en Christen,

„ en kan zich ook de hoop der Christenen niet aan-

„ matigen , ja wij verzncken u zelve , hem te Ibaf-

„ fen." De Christenen zijn, volgends zijn bericht,

goede en getrou\ve onderdanen, nuttig voor de rust

en welvaart des lands, gehoorzaam in het betalen

der belastingen , en onderworpen aan de overhedeu

,

Ic.

(*) §• ?,• (t) §. 5. (§) §. 7' (**) §. 18.

(tt) JusHNUs zegt van deze wel, dnt zij , van kinds

af, leerlingen geweest, dat is, in den Christen -Gods-

dienst opgevoed zijn, maar, of zij ook reeds in hunne

kindsheid den Doop ontvangen hebben, bcpa:ilt hij niet

uitdruldijif. Dus men van deze plants , bij tle vrage over

den Kinderdoop, geen belÜsCcnd gebruik knn m.ilcen.
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m C. G.

Jaar 138.

tot löi,

ITimne

Gods-
ilienst-

plegtig-

heclcn.

levende in die vertromvcnde venvachtinj^^ dat een-

m:uil ieder naar evenredigheid van die magt, welke

hem is toevertrouwd , rekenichap zal moeten ge-

ven. (•)

In het derde gedeelte van dit verweerfchrift ,
geeft

jüSTLxus bericht van de Godsdien.stplegtigheden der

Christenen, op de volgende wijze: „Wij zullen;

„ zegt hij, (t) nu nog verhaalen, hoc wij ons,

„ door CHRISTUS vernieuwd zijnde, aan God tucwij-

5, den. Die genen dan , welke van de vvaariieid on-

„ zer leere oveituigd zijnde , op zich nemen , om

„ daar naar te leven, worden geleerd. God, met

„ vasten en gebeden, om de vergeving hunner zon-

„ den te bidden ; terwijl wij ons , met hun , in het

„ g'ebed cu vasten , verëenigen , vervolgends geleiden

„ wij hen naa plaatzen, waar water is, alwaar zij,

„ op dezelfde wijze , als wij wedergeboren zijn

,

„ ook op nieuw geboren woixlen, want zij onder-

„ gaan de afwasfching (den doop) met water, in

„ den naam van God den Vader en Heer van al-

„ len, en van onzen Zaligmaker jesl's ciiristi's ,

„ en van den Heiligen Geest. Dit W^aterbad

„ heet bij ons de f^erlichtitig, dewijl zij, tlic dit (§)

„ lee-

(*)S. 23.

(f) §. 29. volgjï.

(§) Te weten, het geen liij even te voren van den

grond en reden vnn deze plcgtigheid des Doops, vol-

gends do Apostelen, gezegd had, „opdat wij nictkinde-

„ ren der blinde noodzaaklijkhcid (onder de lieerfchap-
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leeren , iu hun vcvfland verlicht worden." — „Wan- Il

„ neer wij nu hem, die geloovig geworden is, op ^"I^i'

„ deze wijze , gedoopt hebben , leiden wij hem na Hoofde.

„ de vergaderplaats der genen, die Broeders genoemd "^ ^- ^•

5, worden, alwaar wij, gemeenfchaplijk en aandach- 1^'^ j^,]

„ tig, zoo wel voor ons, als voor den Verlichten ^
•

„ (gedoopten,) en voor alle Christenen,; in alle

„ plaatzen , bidden , dat wij , rechte kennis bekomen

„ hebbende , ook verwaardigd mogen worden , eenen

„ dengdzamen Wandel te leiden , en de Godlijke

5, geboden te bewaaren , opdat wij het eeuwig leven

„ verb-ijgen mogen. Het gebed geëindigd zijnde,

begroeten wij malkanderen met eenen kus. Ver-

volgends wordt , aan den Opziener der Broederen

,

brood, en een beker met water, en daar mede

gemengde wijn gebracht. Dit aangenomen heb-

5, bende, looft en prijst hij den Alvader, door den

„ naam des Zoons en des Heiligen Geestcs , en

„ doet de danlvzegging breedvoerig, voor deze door

„ hem verleende gaven. Als hij dczQ gebeden en

„ dankzegging geëindigd heeft, roept hem de gant-

,, fche vergadering , ^wen ! toe , het welk in het He-

5, breeuwscli het zelfde betekent, als wanneer wij

„ zeggen : Het zij zoo ! Vervolgends deelen de Diii-

„ konen ^ zoo als wij hen noemen, aan eiken der

„ tegenwoordig zijnde , van dit brood, wijn en wa-

„ ter

,, pij der vorige zonden,) en der onwetendheid blijven,

„ mnnr tot overleg en kennis komen , en door liet wn-

„ ler tot vergeving der to voorcn bedreven zonden mo-

„ gen geraakcn."
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II „ ter, daal' de dankzegging over iiitgcrproken is,-

^^^'^ „ uit, om 'er wat van te nemen, ook breuï^en zij

IIo.)ltia. )•» 'i^'f ^^^ ^^ afwezenden. ])eze jpijze noemt men bij

nn C. G.
^^ ons Euchar'istia ^ (de dankzegging oi' liet dank-

tu^'^ lói' " m'^ï^l-) Niemand mag daar aan deel hebben, dan

~—— „ die onze lecre gelooft, den doop tot vergeving

„ der zonde, en tot vvedergebof-rte , ontvangen heeft,

„ en naar ciiristus voorfchriften keft. A\'ant, uij

„ gebruiken dit niet als gemeen bro(^d en wijn ; maar

„ gelijk jESi'S ciiRisTi'S , onze Zaligmaker, door

„ het woord Gods mensch geworden 7iinde, vlcesch

„ en bloed tot onze zaligheid heeft aangenomen,

„ dus zijn wij ook geleerd, dat deze fpijze, voor

„ welke de dankzegging gedaan is, door het gebed

„ om het woord (Z,o^ö.f) , die van hem (van God) is ,

„ en door welke ons vleesch en bloed door veriin-

„ dering gevoed wordt, liet vleesch en bloed van

„ dezen mensch geworden jesus ciiristps is."(*) —

„ Bij alles, wat wij genieten, l(;ven wij den Scheiv

,, per van alles, door zijnen Zoon jescs niiiisTrs,

„ en

() Het fchijnt, dnt de zin vnn jt'STiNVS , wiens

woorden hier vrij duiscer zijn, medebrengt, dnt, op

gcliike wijze, als de Legos, (het woord) Gods, vleeseh

is i!;eworden , ook dezelfde Logos zich, nis 't wrre,

met dit gezegend brood en wijn , op liet gebed om aat

H^cord vr.n God-, veiccnigt, wnnröni hetzelve het lig-

chnnm en bloed vrn christus genoemd wordr. 7.':^ vk-

KKMA, Ulit. Eccles. Tom. III. pag. 460. en 4-6. Woq

het zii,jiisTi.NUS zegt niet, dnt dit brood en wijn verau-

dert in het ligcLaam en' bloed van amisTUS.
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„ eii eliior dcii IleiligeJi Geest. Op den zoogenoem- II

„ den Zondag, komen allen, die in de fteden en op het ^fV;"

„ platte land wonen, op écne plaats bij een , alwaar de Hoofd fl.

n, ichriften der Apostelen en. Prolceten, zoo ver de "^ ^- ^*

„ tijd het toelaat, gelezen worden. Als de \''oorie-
joJ.'

jöj*

„ zer ophoudt, doet de Opziener ecne vennaning,

„ om de gemeente op te wekken, ten einde het goede,

„ dat' men gelioord heeft , naar te komen. Wan-

„ na wij allen lamen opflaan , om het gebed te doen ,

„ ciT wanneer dit geëindigd is , wordt , gelijk gezegd

„ is , brood , wijn , en water aangebracht , en de Op-

„ ziener bidt en dankt weder, zoo veel hij veraiag,

„ liet welk het volk met Amen verzegelt. Veivol-

„ gcnds gefchicdt de daadhjke uitdeeling , zoodat

„ ieder het ontvangt, en de Diakonen brengen het

„ aan de afwezenden. — Die genen, welke vemio-

„ gen en eenen goeden wil hebben, geven naar hnn

„ believen wat aan de armen; het geen dus ingeza-

„ meld wordt, wordt bij- den Opziener bewaard , welke

„ daar mede weezen, weduwen, enzulken, die door

„ ziekte , of andere omilandigheden , behoeftig zijn

,

„ gevangenen en vi-eemdelingen , ondei-fteunt, gelijk

„ hij , in 't gemeen , de bezorger der armen is. Op

„ <\i:\-\ Zondag, vergaderen wij allen bij nialkander,

„ omdat dit de dag is, op welken God, duisternis

„ en (loile veranderende , de Wereld gefchajien heelt

,

,^ en op welken jESus Christus, onze Zaligmaker,

„ uit de dooden opgedaan is."

Zie daar een naauwkeiirig en geloofwaardig tafe-* Amimcr-

veel van de leere, zeden, en Godsdienst der Cliris- '^'"r!^'^

tl 111, , .••! ,

"^''^^'" "J'^

tonen, welke, volgends hetzelve,- blijken, de vva-.n-
[,^.,•^^.llt.

H 4 heid
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IT hcid en cenvoiuviglicid der Iccrc v;in lEsrs on zijno

BoKK Apostelen, nog \Tij zuiver, bchoiulcn en beoefend te

Hüofdft. licbbcn. Doch, in dezen zelfden justixl's, te voo-

iia C. G. ren een Wijsgeer, zullen wij ook het ccrftc voorbeeld

lo: ï6i'.
zien , hoc ligtelijk de zuiverheid en ee ivouwiglieid van

het Christendoni hebben kunr.cn lv;ji)cdeid worden.

En over In dit zijn verweeifchrift naamlijiv , betoont ji'st/nus

het ver-
^jcheen iiverig, niet onkundiö:,cn eerlijk man , die , ter

weer- j o^

fciirift goeder trouw , de waarheid van het Ciiristendom

vnnjüs- verdedigt, en de redenloosheid der IJciilencn, in het

\ TC- verv'olgen der onlchuldige en deugdzame C imstenen,

ween. overtuigend betoogt, en de voort rellijk hei d van den

Christclijken Godsdienst boven den Volles -G<xlsdienst

der Heidenen ontegenzeglijk aantoont. Doch niet al-

le deze welmencnde hartlijkhcid en goede trouw,

moet men te gelijk erkennen , d;it in hetzelve vele eu

groote gebreken voorkomen, hoc zeer het niet

vi'ecmd was, van de gewoonte der "\Mjsgeei-cn , van

dien tijd, bijzonder uit de fchool van tlato, dat

zij, ter flaving van liet geen zij vut waarheid hiel-

den , alles aanvoerden , wat zij mceinicn , daar t(K* te

kunnen flirekken, al ware het ook niet gennegzaiuu

onderzocht en bewezen, justlnus, hen daar in na-'

volgende, bedacht niet, dat hij, door zwakke en on-

zekere bewijzen, welke het Christendom niet behoef-

de, het zcivc nadeel verwekte, wanneer hij zich,

bi] voorbeeld , op de Sibijllijnfche gedichten beriep , die

toch terflond aan de Heidenen verdacht moesten voor-

komen, alhoewel justixus zelve -zc voor echt ge-

houden moge hebben , want , dat hier zijne ligt-

gclovigheid , en gebrek aan oordeelkundc , fcliuld hcb-

be
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be gehad, en niet ecnig opzet, om te misleiden, II

fchijiit even zeker, als in het geen hij zich had laten ^'*^?^'^

wijs maken , dat 'er aan simo.v den 1 overaar een UooRiü.

flandbeeld te Rome was opgericht. Opzet of kwaade na C. G.

trouw zou al te ligt te ontdekken geweest zijn , dan dat
^^^ j^j*

hij iet zoodanigs in een vcrwecrfchrift , hetwelk gcfchikt——

.

was, om onder het oog der aanzienlijkfte mannen

te komen , zou hebben durven plaatzen. Verders had

zijne Pïatonïfche Wijsgeerte invloed op zijne gevoe-

lens omtrent de Christelijke lecre. Waar hij die leere

cenvouwig opgeeft , kunnen wij ftaat maken , dat zij

dus , ten dien tijde , door de Christenen in 't gemeen be-

leden werd, maar wanneer hij ze wil ophelderen , laat hij

zich door zijne \\'ijsgecite veiTasfen, en mengt, door

gebrek aan onderfcheiding
, geheel \Tecmde zaken

onder mallvander. Van hier zijne gezegden over de

Demons en Geesten^ die liij gelooft, dat, door zich

met vrouwen te vemiengen, gevallen zijn enz. Van

hier zijne denkbeelden , omtrent den Z(jon van God

,

jESus CHRISTUS , welke , in den Bijbel fomtijds de Logos

genoemd, bij hem de Z^^^w van plato , dat is, dcGod-

lijke Rede , of het hooglle denkbeeldige \"erftand, wordt

,

Avaarvan alle gcfchajien verftaml het uitdrukfel of tegen-

beeld is, waarom justinus ook geloofde, dat de uit-

muntende mannen , de Wijzen onder de Heidenen, de-

zen Logos deelachtig geweest zijn , en in dezen zin

door JESUS zijn zalig geworden, gelijk hij, in het ge-

meen, de leere van God tien Vader, den Zoon, en

i^^w Heiligen Geest , naar VUitonifchc begrippen ,

Jnichtte op te helderen.

Gelijk het verwcerichrilt van justinus het Chris- Snmcii-

il 5 len-0^"«k
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lï tcndoni tegen de Heidenen verdecliij:! , op dezelfde

''jl' '^ wijze, met denzelfden lof en dezelfde gebreken, vcr-

Iloofdih dedigt hii hetzelve tegen de Jood.L-n, in v.mnSomen-
ua C. G. ipraak met den Jood tryfon , ten dien tijde een

Hit i6i. ^'^^ vennaard en geleerd man onder znn volk, (*)

doch , het wdk ook alles is , wat vvij van hem vve-

v-njus-
|.g,^^ Qj- jLTSTiNus deze fameiilbraak , 'm de daad .

TIMS • i •) •>

met 1 Rv- ™t.'t den Joodfchen leeraar gehouden , dan of hij de

Fo.N' tien weiierlegging der Jooden, naar de wijze van plato,

enkel in den vorm van eene fnnicnfpraak , heeft

ingericlit, is twijfclaehtig , alluxuvl het laatfte het

waarfchijnlijkst voorkomt. Ook in dit werk, hei

welk anders zeer veel goeds behelst , heelt justinus

al te veel zijn fpeelend vernuft den teugel gevierd

,

zoo door zeldzame geheimzinnige verklaringen van

gebeurcnisfen en plegtigheden des CJnden Testa-

ments, als bijzonder omtrent het Kruis ^ het^velk

hij overal weet te ontdekken en aan te wijzen , bij

voorbeeld , in den wonderllaf van ajoses , in des-

zelfs opgeheven en uitgebreide handen
,

geduurende

het geveeht met de AmaJckiicn enz.

Dat JUSTINUS, omtrent de uitlegkunde der Heilige

Schrift , bijzonder des Ouden Tcstameuts en der

Profceten, zoo menigmalen misgetast heeft, kan ligte-

lijk m hem verfchoond worden , wegens zijn gebrek

aan de kennis der Hebrceuwfche taal , waarom hij

zich met de overzettingen moest behelpen; onder-

tusfchen leerden de Christenen al vroeg, uit zooda-

nige voorbeelden , dat zij op geen gezag van men-

fchen

(*) EisKi). lliit. Eccles. IV. i2.
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fchen, hoe geleerd of godvruchtig, hun geloof kun- II

ncn vestigen, maar zich alleen moeten houden, aan ^^jl^^

die Schriften , welke , als eene Godlijke Openbaring , Hoofdfl.

hun de leerihikken en voorfchriften van den Gods- "^ C. G.

dienst zuiver aanwijzen.
;[^, ^^^^

Welke bijzondere gevoelens deze waardige man

ook voor zich zelven uit zijne Wiisgeerte mede in J^-'stincs
•^ °

verdraag-

zXjn Christendom bracht , hij was echter ver , van ^nam ka-

eenige derzelven aan zijne Medecliristenen op te rakter.

dringen ; hij wijst zijne lezers op de Godlijke Schrif-

ten, om daar uit de waarheid te leeren; en behal-

ven , wanneer hij tegen de aanhangen der Gnostieken

ijvert, wier dvveeperijün en ongebondenheden het ge-

hcele Christendom fchande en veiTolgingcn aanbrach-

ten , is jusTiNUS zeer befcheiden , in zijne uitdruk-

kingen, omtrent Christenen, die van hem vcrlchil-

den, niet alleen in zaken van minder aanbelang, bij

voorbeeld, omtrent een duizendjaarig rijk van jesus

op aarde , wanneer 'Jeriifakm weder herbouwd , cii

de Jooden , onder de heerichapplj van jesus , geluk-

kig in hun land zullen leven , het welk hij voor zich

geloofde, ,,maar," zegt hij, in zijn Gefprek m.ct

TRYFON, „vele godviiichtige en rechtzinnige Chris-

„ tenen voeden deze hoop niet
;
" manr o< )k , om-

trent ecu fl:uk van zoo veel aanbelang, als de God-

lijke waardigheid van jesus, Ichrijit hij, dus be-

fclieiden: ,,iMen kan onderftcUen , dat hij (jEsrs

)

,, als menscli , uit menfchen geboren , en eveiuvol

,, van God tot ciiiasTus uitverkozen en bellemil

5, is. Trouwens , 'er zijn Ibmmigeii van onze ge-

5ji:iiul-
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II ,, zindte, die hem voor christus houden , maar

^J'^'j^
„ tevens zeggen, dat hij ccn mcnsch uit menfchcn

lloofelfl. ï5 is. Met deze flem ik niet overeen, al vvai-e het

"^ ^ •
S," 59 t)c>k , dat de meesten mij verklaarden zulks te ge-

let i6i. 9? voelen.'* Of de Kerkvader met , deze woorden
' op de Ebioniten doele, het geen fommigcn willen,

of alleen op enkele bijzondere perfonen, gelijk uit

zijne bewoordingen fchijiit te blijken, zal vuor ons

hier van weinig gewigt zijn.

Eerde Over het geheel gedroegen zich de Icerüars der

j^^Jj""' Christenen onderling, ten dezen tijde, met zacht-

Cliriste- moedige befchcidcnheid , wanneer 'er ccnig verfchil

ncn üvcr^,j^j^ gevoelens over eenig onderwerp ontllond. Een

Panjch- twist, omtrent het jaar i<5o , over het plegtig ge-

tetst. dachtenis vieren van den dood en opllianding van

JESUS ontftaan , draagt daar de blijlven van.

Wij hebben, in ons ccrib Deel, reeds anjigcte-

kend , dat jesus en zijne Apostelen , omtrent de

uiterlijke Godsdienstverrichtingen, en plegtighetlen

,

de vrijheid der Christenen niet hebben bepaald ge-

had, Dus hebben zij gecnc voorfchriften gegeven,

noch omtrent het Godsdienllig vasten , noch omtrent

zekere vastgeftelde feestdagen. AVannecr de omftan-

digheden blijken van boetvaardigheid en verootmoe-

diging voor God verëischten, vierden de oudfle Chris-

tenen, gelijk ook de Apostelen gedaan hadden, een

vasten, waar bij zij zich niet Hechts van zekere, maar

van alle fpijzc , onthielden , alzoo onder hen nog ujcen

ondeifchcid van fpijzen was ingevoerd. In k^mmer-

lijke tijden verordenden tic Bisfchop en belluurers

ecncr
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eener gemeente ook wel een vasten (*); vroeg reeds lï

begon men, op den vierden en zesden dag der week,
^^^'l^

woensdag, en VTijdag, een vasten te houden, het Hoofdlh

ecrfte ter gedachtenis van het verraad van judas, "^ C. G.

en het tweede ter gedachtenis van tesus dood, doch }^f^^l.^ J*s •>

tot lol.

dit deed men VTijwilIig, tot 'er naderhand wetten

omtrent gemaakt zijn. Bijzonder vastten de Christe-

nen vrij algemeen in de week voor het Paaschfeest,

op den vrijdag en zatiirdag, omdat op deze dagen

de Heiland gekniist was, en in het graf gelegen

had, ja velen vastten, gcduurende deze week, de

meeste of ook wel alle dagen, van maandag af. (f)

Met de Feestdagen was het op dezelfde wijze ge-

legen; alleen was de Zondag, reeds van de tijden

der Apostelen, een dag, op weken de Christenen

ter Godsdienstoefening bijeenkwamen, ter gedachte-

nis van jESTjs opftanding; maar ook vierde men het

jaarüjkfche Paaschfccst, het welk de Joodfclie Kerk

voorheen gevierd had , en dat voor de Christenen

niet min merkwaardig was, door den dood en op-

rtanding van jesus. Men hield eene niaaltij<l, waar

in men een lam gebruikte, ter gedaciitenis van je-

sus laatfle maaltijd, en deze noemde men eigenlijk

liet Pafcha , doch men gaf dezen naam ook aan den

<]a;;, op wellccn men jaariijks de gedachtenis \ierdc

van JESUS opibnding, waar uit nadcriiand het on-

der-

(*) Tr.RTULi.iAN. ik jejiiuio Cap. 13.

(I) I\k'ii brnclic dnar toe de woorden van jesus

*iATrn. IX. 15. dio men nanr de letter vcrüond. Ver-

gelijk vnrJEMA Uiit, IlccIcs, T, lil. /». 487. fqn.
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Il deifclioid ontdaan is tusfclien het Kruis- en Op/Iivi^

IloofciO. ocvee^ctiriiAov.) (*)
nn C. G. Doch omtrent den tijd, on welken de Christenen

loc ,^i[
cleze gedachtenis jaadiiks vierden, kwamen zij niet

^ allen met malkanderen overeen. Sommigen aten de ge-

melde maaltijd en het Paaschlam , op denzelfden dag

met de Jooden , op den XlVden dag der Joodlche

maand Nifan ^ of volgends onze rekening, op den

XrVden dag na de Nieuwe iNIaan in iMaart, en vier-

den dan het Feest der Opllandiug , op den derden dag

daaraan volgende. Deze wijze hielden de Christe-

nen in A7^///-^/?i', en misfchien in nog eenige omge-

legen geuTSten; maar alle andere Christengemeenten

hielden het gezegde gcdachtenismaal altijd, 's avonds

voor het Feest der Opfranding , welk zij , op den

eerften Zondag na den XlVden dag van de Maand

Nifan ^ vierden. De ééne en anderen benepen zich

op het gezag der Apostelen, die van ^fi'é^ opjoaN-

NEs en FiLiPPiTS, de "Wcsterfche Christenen op pav-

Lus en PETRUS, misfcliien met hetzelfde recht, de-

wijl deze zoodanige inüellingen aan de vTijheid der

gemeenten gelaten , en Hechts fomtijds uitdiiiklijk

goedgekeurd liebbcn. (f)

De tijdsbepaling der Afidncn ging van deze on-

voeg-

' (*) Men zie mosueim , annjrchaald bij schrock A7/v//-

Qefch. III. Til. S. 52. maar daar tegen venkma , Hiu.

Eccles. Tom. III. png. 563. welke dit ontkent.

( -j- ) Deze is de annmerkiiig van socrates Uist. £0
c/t';. Libi\ V. C'. 22.
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voegzaamheid verzckl, dat, dewijl de XlVdt van lï

Nifan niet alle Jaarcn q\> dcn^elfden dag der weck ^^^
inviel, zij ook het Feest der Opflanding niet altijd HoofdfT.

lip Zondaif vierden. Ook braken zij, door hunne "''^ C. G.

, ,1 1 1
Jaar 138.

gewoonte, het vasten, hetwelk meer algemeen begon
^^^j. j^jj^,

plaats te hebben, in de week voor de Opllanding, •.

de lijdensweek, naderhand ook wel de goede week

genoemd. iGeüjk dit verfchil, niet de getoofelee-

re, maar alleen zekere omdandigheid des tijds van

eene gotlsdienllige verrichting betrof, werd het ook

door de Christenen van dezen tijd niet als belangrijk

bofchouwd: De Bisfc lioppen , of Oudflen der Kerk

van Rome^ gelijk irenelts hen noemt (*), behan-

delden die van Afi'é^ niettegenflaande dit verfchil,

op het vriendelijkst, en zonden aan derzelver Bis-

fchoppen , ten ondcrj^and der eenheid des geloofs en

broederfchap , het brood en wijn des H. Avondmaals

toe. Omtrent het jaar 160 , gediuirende de regee-

ring van ANTONiNtJS Plus, kwam de oude waardige

POLYKARPUS, Bisfchop vau Smyrna^ een leerling en

vriend der Apostelen, te Rome ^ alwaar anicetus

thans Bisfchop was , om , met denzelven en de Oud-

flen der gemeente, over deze en gene onderwerpen

te fprekcn , men handelde 'ook over het verfchil in

den tijd der viering van het Pafcha, en anmceti's

])(jogde poLYïvARPUS te bewegen, om zich daarom-

trent nKt liem te vergelijken, doch de outle Man,

zich beroepende op het gezag der Apostelen, zijne

vi'ienden , naar welke hijzeide, zich gcfchikt te heb-

ben,

C*) Bij El'ji-b. ///>r. Ecdc<. V. 24.
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II ben, kon niet bcnLiiten,2icIi aan anicrtus over te gc-

^^i'l'^ vcii. Evenwel bcjegciiclen deze Opzieners der Kerk

Hoofdd. malkanderen viiendelijk en broederlijk, welke gczind-

nn C. G. \^q\^ 2ii met den kus van vTede bevestiofden , als
Trnri''8. » »

tot i6i.**^o^ doordien zij met malkandercn het Heilig Avond-
•

' maal vierden, ja zells liet amcütts aan zijnen ou-

der vriend polykar pis de inzegening van het Avond-

maal, in tegenwoordigheid der gemeente, (jver, ter-

wijl nogtlians elk bij zijne gewoonte bleef, met be-

trekking totrdcn dag van het Paaschfeest. Men handelde

veivolgends ook, in de gemeenten van -<^y?t', over die

zelfde ondenveqi , bij welke gelegenheid melito , Bis-

fchop van 6'^rr/^y, twee Boeken oycr //f/ P/t/t/;^ gefch re-

ven heeft. Doch, fchoon men malkandercn niet kon

vinden , de vrede der Kerk werd echter nietgeftoord. (*)

Poi.Y- PoLVKAiiPiJS was, ten dezen tijde, de oudfte en

zi^n BiUr ^^ii^'i'-'nJ'J'^^^ leeraar der Christenen , hij had het on-

ann de derwijs van den Apostel joiixNEs bijzonder genoten,
riijppi-

^ij^ ]^^^^^ ^^^,|. |.Q,. Bisfchop te Sinirna had aange-

fleld. (t) Hier leerde hij, met allen ijver, de leere der

Apostelen, overëenfcemmende met de II. Scin-ift,

volgends irexeus, die hem in zijne kindsheid ge-

zien en gekend hnd, }a hij bevestigde ze zelfs met

wonderwerken. Toen hij zicli te Rome bevond ,

heeft

(*) I\Tcn zie Erstr,. ///'/. Ecdes. IV. 14. en 16. en

V. 24. en onder de Inntcr Sehrijvcrs in:uMA\ f'cra Dc-

fcript. Content. Uiter Koniam et /ifuim Nova Sijllog.

Diif. Part. 1. />. 156. en moshelm Commcut. de leb,

Christ. ante Confïant. 71/. />. 435. enz.

(t) Vergelijk ons I Veel Bladz. 285.

ers.
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heeft hij, door zijnen ijver, vele aanhangers van va- II

LENTiNiAKus cn MARC ION van hunnc dwalingen af- ^^;''i^^
III

gebracht; toen zal ook gebeurd zijn, het gccn ire- HooT.ift.

NEUS verhaalt, dat hij m.'Uiciox zelven ontmoet heb- "^ C. G.

be, en hem, op zijn woord: Erken ons! ten ant-j^^
j^j|

woord hebbe gegeven : Ik ken u , den eerstgeboren ——

—

des Satans l In het geheel ergerde zich polykarpus

ten flcrkflen over de Gnostieken'^ zoo dikwijls hij

van dezelven hoorde , en van hunne voortgangen,

dopte hij zijne ooren, en riep uit: „ Goede God!

„ voor welke tijden hebt gij mij gclpaard, dat ik

^, zulke dingen verdragen moet!"

Hij vemiaande en fliclitte niet alleen met woorden

,

maar ook Ichriftelijk-, en heeft verfchcidcn Brieven

gefchreven, aan gehcele gemeenten en aan bi.izondere

gelovigen. Daar is nog een Brief , onder zijnen naam

,

aan de Christenen te Filippij voorhanden, gedeel-

telijk in het Grieksch , maar geheel in ecnc oude

Latijnfche overzetting. Doch ,
gelijk reeds hier voof

{^Bladz. 24.) gezegd is, vele geleerden, menen ge-

wigtige redenen te hebben, om aan de echtheid van

dezen Brief te twijfelen, liocwel dezelve een oud

ftuk is, als wordende reeds door ireneus, eusebius,

en iiiüRONVMiJS, onder zijnen naam, aangehaald. De

lijhijnbarc llrijdigheid, die in denzclven, betivliende

iCNATins, voorkomt, welke wij reeds boven (^Bladz.

22.) ontmoei hebben; cenige voor dezen leeriing

der Apostelen min voegzaam fchijncndc gezegden,

gelijk wanneer hij weduwen C.od^ -altaren noemt,

en de Filippiirs vermaant, dai zij ileu Oudllen en

den Kerkend icnaren
,

gelijk Cüod cji ckristus, on-

II. Dj 1:1..
'

1 der-
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., dcrcuiiiig 7.iillcn zijn, iils ook, dat deze nrid' dcïof

Bor.K gaaiids i'amcn gaat met de Brieven van ignatil'S,

*'^ hebben dezen Jirief bij velen verdacht gemaakt. Doch,

niC. G, zegt scHRüCKii (*; ,^CiC'/.c bnd is ons, ten aan-

Jnnr 138.
^^ xicn zijner tegenwoordige gedaante, vrij onver»

^"^
\, lehillig: hij onderllelt voor de Christenen van dicu

„ tijd ecnc genoegzame kennis van het Christelijk

„ geloof, is met veel eenvoiiwigheid , zonder be-

„ hooriijlvcn ünnenhang of bc-paalde vcrkl;u-ingcn op-

„ gelleld, en dient daarom weinig tot de Gefchie-

„ denis van den Godsdienst.

Cierdiil BehaK'cn liet bovengemeld gcfehil over het Pafcha^

J"-f '"^'<J'^'- \verdcn de Christenen, omti-ent dezen tijd, ook on-

cc .if'//- tlcriing gefchokt, door de gelchillen met de Monta^

i^iühtcn. fjisicn , welke gefchillen , insgelijks , niet zoo zeef

de leere van het Christendom, als wel de zeden.

Kerkelijke tucht, en de uitwendige Godsdienst\'er-

rlchtingen, betroflen. liet verhaal van het geen de-

zen aanhang der Montauistcn bctreit, verdient naauw-

keurig voorgedragen te worden, omdat aan hun eii

hunnen (lichter, door eenen verkeerden ijver, vele on-

waare belchuldigingen te last gelegd zijn geworden

,

terwijl echter anderen weder hen al te goelijk heb-

ben willen verichoncn.

MoMA- ^^^ Montanisten hebben Inin'ien nanm naar mon-

M.5. TANTS, een"' man geboortig uit iMyft'c ^ een landfchap

in Kldn-Afic^ grenzonde aan Fvsirtc^ van waar de-

ze lieden ook Frygürs en KiUnfryf^iërs genoemd

worden, aU ouk Peptizuineii^ naarde Stud Pij)uza

,

in

(*} i\'cn veri;.-Iiike i<iii;u( i;ii (II. T/i. S. 59, 60.
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irt djit Iftndfchap , waar moxtanus voornaamlijk ziin II

verblijf ge\-cstigd had, en u-cIke zijne partij daarom ^^'^

den naam van yeritfakm gaf. Men befclnildigt hem Hoofcïdi

van onmatige hecrschziichr, en dat hij, nog een "a C. G.

nieuwling ziindc, nis dis eerst onlangs uit het Ilci-rr^!^.*
•^

-
' ° lOC lol.

dendom tot iiet Christendom \A"as overgegaan, naar

de ecrl'te en aanzienlijldlc plaats in de Kerk dong,

welke verwaandheid hem tot het voorgeven van voor-

zeggingen , en onmidlijke Godlijke Openbaringen aan-

leiding zal gegeven hebben , op welke hij zich beroem-

de. Zoo veel kunnen wij, met genoegzame zekerheid,

opmaken , dat hij een man van zwartgalligen imborst

tn verhitte verbeeldingskracht zij geweest, ondraag-

lijk ffi-eng van aart, misfchien van een goed wclme-

nend hart, maar zwak vcrfland, met één woord,

een Dwceper en Geestdrijver.

MoNTAM'S , misfchien aanleiding daar toe krij- ^^etpr

gendc iiit het ver/al van zeden van vele Christenen ,
^'^h^pf

^ ' ccn lier.

welke in hunnen voorgaandcn ijver verflapt waren , vormer

tn zich niet meer allen zoo voorbeeldig godniichtig en <^P'

deugdzaam gedroegen , waar over tertulliaxus

klaagt; of wcl, door zijn zu'aannoedig geftel, overal

gebreken menende te zien , begon , omtrent het Jaar

157, r*) zich tot eenen Hervormer op te werpen;

voorwendende 4 dat de Heilige Geest, de Troostit

(^Pnrachttt!;^) of de I.ceraar ^ dien jEsus aan zijne

Kerk beloofd had . zich in hem op cene bijzondere

wijze gi;öpenbaard had, en werkte, met veel ruimer

bè-

(• ) Ephanii's h.-frei 48. Vüijjendi cu<ebu * in C':r$}\

omtrent het jnar i-i. »

I 2
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TI bedoeling, dan de Apostelen van jesus den Heiligen

BüEK C'ccst ontx'aiigen hadden, die met pai'lus moesten

Hool'dfl. belijden, dat zij flechts ten dcele kenden^ en teu

m C. G. 4eele profeteerden; tlians beweerde montaxus, dat

tot lói.'
'''^'- ^'*'l"''^^^^t'^ gekomen was. Door dezen Geest,

gelijk liij zeide, gedreven, fprak liij in geestwrmk-

lang, en voorzeidc toekomende dingen, voornaamlijk

betreflendc den ondergang van liet Romeinfche Rijk, en

liet einde der wereld; gelijk ook vcricheidcn van zijne

aanhangers deeden , onder welke voornaamlijk twee \toii-

wen merkwaardig zijn geworden , priscilla en m.vxi-

JMILLA , welke gezegd worden , rijke vrouwen geweest te

zijn , die hare mannen hebben verlaten , en gezichten

,

openbaringen , en profeetiën gehad zullen hebben.

Men heeft naderhand imoxtaxijs bcrchiildigd, dat

hij zich voor t}i^\\ Parahhtas ^ voor dien, door je-

5i's beloofden , Leeraar en Trooster , zelvcn zon heb-

ben uitgegeven , doch , zonder grond, gelijk uit

tertullianus ontegenzeglijk blijkt , fchoon dit waar

kan zijn, datMONTANus, in zijne verrukkingen, fom-

tijds dien Geest in de ecrile perloon fjirekcn liet (*) ;

ook heeft montaxhs , noch zijn aanhang , nooit

verandering in de Icere van het Christendom willen

maken, maar hield den Heiligden Geest voor den der-

den Godlijken Perfoon met den \''ader en den Zoon.

Zijne Ice- De ftrengc nieuwigheden , Welke montam'S on-

rc om- <lemam in te voeren, betroffen, vooreerst, het Fas-

vastend /e;;. Bchalvcn het jaarlijksch vasten, hetwelk de

Chj'istcncn, ter gedachtenis van jesus dood, vierden,

ge,

(*; EriFAN. h^rcs. 4S. w. II.
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gelijk wij gezien hebben, voerde hij nog een jaar- lï

lijkscli vasten in , het welk na het Pinkfteifeest moest ^°'^J^

gehouden wortlcn, ja Ibmmi^nlprekcn nog van eender- HoofcUl.

de vasten , doch liet welk meer onzeker is. liet vasten "^ C. G.

der Christenen , \V'oensdags en Vrijdags, het ^velk
^^J"^ J^j]

bij hen, op de negende uur van den dag, eindigde,

dat is, in den namiddag, ftrekte hij uit tot aan den

avond. J^och daar hij de vastentijden vermeerderde,

maakte hij tevens verandering, in de wijze van vas-

ten. De Christenen onthielden zich, bij hun vas-

ten , tot hier toe van alle fpijze en drank , maai'

»roNTANUS deed het vasten beflaan, in het onthou-

den van wijn, vleesch, en fappige vruchten, blij-

vende het gebruik van drooge fpijzcn en water geoor-

loofd, van daar werd deze wijze van vasten (|>;^3:p«yj<x)

het eten van het drooge
, genoemd. Eindelijk , het

geen het voornaamde was, tot hier toe hadden de

Christenen zich in dezen, vrijwillig, naar de tijds-

omftandigheden gefchikt, doch montanus legde de.

vrijheid der Christenen aan banden, en gebood, in

den naam van God, dit vasten, als cene veqilig-

tende wet.

Alhoewel hij het huwelijk niet in het geheel durf- Het hu-

de veröordeclen , hij wilde het echter niet goed ge-
^^'^'''j'^*

noemd hebben , en vcrborxl het tweede* huwchjk , als

hoererij en overfpel, nicttegenfhiande de Apostel i'At'-

Lus hetzelve uitdrtiklijk IkuI toegelaten , doch die

behoorde tot die hooger volmaaktheid, welke hij ze i-

dc, dat thans, door den Trooster^ ingevoerd Hond

te worden.

Omtrent de Kerkelijke tucht vorderde hij, tl.it /i], DcKcr-

I 3 die
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II die wegens grove zniulcn uit de geuiecnfchap der

BOEit
^;^,J.l^ ^^^5f,s ^vareii uitgclloten , nooit tot ile^clvc weder

Hoi)fd!h 7-ouden aangenomen worden ,' ;ilhocwel hij zulke zon-

na C. G. daivn , op hun berouw , niet uit de genade van God

•J^^j'^jjj]
wilde lluiten, en ook aan de Kerk de niagt toekcur.

de, om lien weder aan te nemen, doch hij zorgde ,

kelijkc
^Y,\t de zeden door flanheid der tucht te zeer ver-

lucht.

vallen zouden.

Devliicht Tot hier toe hadden de Christenen, volgends de

K^' uitfpraak van jesus zclven, het geö(»rloord geacht,

gen, de vciTolgingen der Heidenen, zoo veel mooglijk,

ook (.loor de vlucht te ontr-,aan. Onder het voor-?

wendzel, dat jesus alleen voor een' tïjd de zwak-i

heid van het hait, gelijk moses de hardlieid van het-

zelve in de Jsraüliten, in de Christenen had willen

verdragen, noemdi? wontam^s het een verloochenen;

van het Christendom, indien men, bij veiToIgingen
,^

zijn leven door de vlucht behield. Zoodat zijne aan-

hangers bij dezcl\-c even openlijk en oiibelchroonid

liuiinen Godsdienst bleven oefenen.

Hij wilde eindelijk^ dat niet alleen de getrouwdij

Christen -vrouwen, en weduwen, gelijk zij gewoon

waren, maar ook de ongeti'ouwde vrijsters een' lan-

ge huik of iluiër dragen, en zich geheel bedekken

zouden. Hij verwierp, ten minlien dczi^ waren de

gevoelens van terïl'lliancs , O.cn vooniaamlleii

zijner aanhangercn, het aanleeren van alle Heiden',

fche wetenichappen , allen iieraad en opfchik in kle-

ding, het gebruik van den eed, den Ibldatenltand,

en cle fchouvvfpelen.

Zijacaaii- Zijne gewaande ingevingen , de yporzcggingcn ,

die
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ê.\e zijne vrienden en \Ticndinnen voortbrachten , zij- II

ne llrengheid van zeilen, en voorkomen van hooffer ^^l'^
Iil

Godsvrucht, gaven hem eenen gmoten aanhang en HoofdH.

toeloop, voornaamlijk werd zijn aanhang zeer ver- n^* C. G.

llerkt, toen tertullianus , een leeriiar met groote
-[^^j

j^j'

gaven en bekwaamheden toegerust, zijne zijde koos,

en die met vele geleerde en nadruldijke gefchiiften ^^^'"a*^^^*

onderlLCundc ; zjjp.c aanhangers veifpreidden zich ,

'm vele gewesten van Khin-^ft'é en Afrika^ alwaar

zij zicli, tot in het begin der vijfde eeuw, hebben

Itoande gehouden , wanneer nog wetten door de Kei-

zers tegen hen zijn afgekondigd.

Dewijl MONT.VNL'S en de JMontanïsten 'm de leere Scheu-

Jicene verandering wilden invoeren, en ook bij de ^'"^' '"'•'^

gemeenfchap der Kerk begeerden te blijven, en de

Christenen, in het algemeen, geloofden, dat de ga-

ve der voorzegging en der wonderwerken nog aan

fommigen hunner leden gefehoüken werd, waar \'aii

wij nog lang hier na voorbeelden bij de Kerkelijke

Schryvers ontmoeten , werden zij , toen hun gedrag

en voorgeven opfpraak begon te maken , in het eerst

,

met geen ongunllig oog door de andere Christenen be-

ll'houwd. De Christenen in GnUi'é of Frankryk^

gaven over hun een Godvruchtig en zeer rechtzni'

mg oordeel^ gelijk eusep.ius zich uitdrukt (*), ver-

icheiden martelaars in dié gewesten bevalen , met brie-

ven aan de Christenen iii Afi'è en Frygië^ als nok

aan eleijtherus, Ijisfclio]) van Rowe, den vi'cde

met de Montanisten auii. Eén der Bislchojipen van

(*) //;.7, F.cdeu V. 3.

u
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II Roni! , die niet genoemd wordt , onderhield ook
Boric

\;crkliil; den vrede niet hun, ja twijfelde niet aan

Ilooidrt. ^^ Profeetüchc gaven van hunne hoofden, hoewel

ii:! C. (i. hij naderhand, op het voordel van praxeüs, een*

'tuc iói[ ^i"n"cr tegenkanteren, van gevoelen en gedrag vcriin-

derde. Maar in ylfi'c^ waar zij het eerst zich ver-

toonden, vomlen zij tegertftand. \'erfcheiden malen

kwamen de gemeenten aldaar te famen, om hunne

voorzeggingen en leerflcllingen te onderzoeken, het-

welk bij EUSF.nius (*) het eerfle voorbeeld is van

Kerkvergaderingen , naar het fchijnt , tusllhcn de

faaren i6o. en 170. Ook duurde het niet lang, of

zij venvieqien de gevoelens der Moutanisten , en bra-

ken alle gemcenfchap met hun af, hoewel eimfa-

«^"lus (f) wil, dat de Montanisten zich van de

overige Christenen het eerst gcfcheiden hebben, het-

welk echter moeilijk te vcrëtfenen is, met hunne be-

tuigingen, bijzonder van tertixliaxus, dat zij in

de eenJieid der Kerk wilden volharden. Het fchijnt,

dat na de fchciding, in Afië begonnen, men hen

nog lang geduld heeft, zoodat zelfs de Christenen,

nog in de derde eeuw , het niet eens waren , of

men de Montanisten voor Ketters^ dan enkel voor

fchetirz'ieken Q fchismatici ^ houden moest. J>)ch,

de breuk werd fpoedig algemeener en ongeneeslijk.

De Montanisten befchimpten de overige Christenen

als Pfychici^ vattturlijke^ wereldfche menfchen^ die

den geest misten , i\czc weder hcbbeji , met vrij wat

he-

(*) ///s/. Ecclcs. V. \6.

(t) Il^ycs. 48.
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hevigheid , moxtanus en zijne aanhangers befchouwd , n
als nienfchen van den duivel gedreven , en van woe-

^^^-f

de, hcerschzLicht, en verlcliciden dwalingen in de Hoofdf!.

Jeere , en ongeregeldheden in de zeden befchuldigd ; ^^- C. G.

ook verhaalen zij, dat montanus en iniaxlaiilla de j^^"^ |^j*

handen aan zichzelven gellagcn , en zichzelven ver- —- —
hangen hebben, hetwelk in zulke zwartgallige men-

Ichcn niet onder de onmogelijke gebeurenisfen te re-

kenen is. Ook zegt men , dat de Mmtanisten zich

,

naderhand, in veifcheiden aanhangen verdeeld heb-

ben, onder welke de Artotyriten ( kaas- en hrcod^

eters
^ ) en Tascodrugen ( Neiisvingers ) genoemd

worden, de eerden, omdat zij in het Heilig Avond-

maal kaas en brood zullen gebruikt hebben , en de

anderen, omdat zij, onder het bidden, den vinger

aan den neus hielden.

Ligt blijkt, uit zoodanige bijzonderheden, dat, in Beoor-

den verderen loop van deze zaak , zich vrij wat <-*^'^'li"S

1 . 1 .
, , , , ,. van dcz«

bitterheid, vreemd van den zacntmoedigen geest van lehcu-

het Christendom, gemengd heeft, zoo veel is onder- rinj;-

tusfchen zeker, dat eene zoo verregaande dweeperij

en geestdrijverij, die zich op onmvdlijke ingeNniugen

beroemde , welke nieuwe en volmaakter vooifcln-il-

ten in Gods naam behelsden , buiten , ja tegen de

leere van ciiristus en zijne Apostelen, niet llrook-

te met het Christendom, hetwelk wel Godlijke in-

gevingen erkende, maar oiKler\V(jrpen aan het woord

van God, ten einde alle gevaar voor te komen, dat

iemand het in het hoofll krege, om zich tot ceneii

Profeet op te werpen , en ook tle lecre van den

I 5 Gotls-
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II Godsdienst te veranderen. Men kan, ten miiillcn,

IH ^'^''' ^^^^^ Cliristenen niet euvel duiden, iciioon uiei^

Hoüfiift. de bitterheid van romnii<,'e ijveriiars niet kan ver-

°^ ^\^* fchooncn , dat zij waakten tegen de geestdrijverij,

tut lói.dic zoo veel onhcils in de wereld kan (lichten, en

" " "— des te geduchtcr is , omdat zij hare herslenlciiinunen

voor Gods nitfprakcn uitgeeft, tenvijl zij de waare

en echte uitfpraken der Godiieid , in zijn w«x)rd

\'er\-at , aan eene zijde fchuilt en in Hiinüchting

brengt. Ook heeft , in de daad , de dweepzucht

van vele Christenen , geduurende de vciTolgingen der

Heidenen , bij dezen veel haat tegen het Christendom

berokkend, veel euvels aan hetzelve gebrouwen.

Schrij- ^Vie de gefchiedenis van moxt.vms en zijnen aan-

versover jj^^jr ^qq^. ^.j^ tegen vvil lezen, ten einde ze te be-
cczelvc.

oordeelen, zal bij kusebil'S (*), epifanius, (f).

en niëuoN^'iMus (§), de berichten vinden van der-

zelver tegenflrevers ; doch ten voordeele van mon-

TANUS , van wien wij zelve , behalven eenige voor-

zeggingen, geene fcliriften hebben, het best te recht

geraaken , bij tertui.lianus , bijzonder in zijne lioe-

kcn, over het vasten^ over het hunclijk ^ over de

vlucht bij Ycrvolgifigen^ over de kuischheid^ over

da kleding en opfchik der vrowveu ^ en orer den

flui^

(*) Die in fJist. Ecclc<. IV. 17. V. 14. 16- ip. be-

richten en iiittrckzcls uit tegenfchrijvers tegen montanus

arnhanlt.

( t ) ILercs. 48.

(S) f'P' 37.
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Jlmér der jonge dochters. Hij had ook opzctlijk een II

groot Werk in zeven Boeken ter verdediging der ^^^^

Montnnhten gcfchreven , doch dit heelt de tijtl Hoofdft.

ons misgund, (
'''

)
"^ ^- ^'

tot i6i.

VIERDE HOOFDSTUK.

L,otgevallen der Christenen onder de regeering van

dm Keizer Marcus Aureliiis , den Wijsgeer,

vJ'ndertusfehen was de goede Keizer antoninus II

pius overleden, en in het jaar 161. na C. G. op- ^'^^

gevolgd, door mar.cus aurelius, ook antoninus Hoofdd,

genoemd , en luciüs aurelius vjcrus , die hij ^^^ C. G,

heide tot Zoons had aangenomen, hebbende aan den
|^j. jg^'

terstgemeldcn zijne dochter valeria faustina ten ———

.

huwelijk gegeven. Dit was nog niet gebeurd , dat Antoni-
.f s ö ^

- NUS PIUS
twee Keizers , met gelijke magt , het llomeinfclie ge^ ;^erft , en

bied beheersclit hadden. Het karakter dezer beide Vor- wordt

llen was geheel vedijhillende. verus, die zich meest, .,.„m'.,

in liet Oosten, te Antiuchi'è onthield, was een vad- en l. ve-

>iig , aan weelde en wellusten overgegeven. Vorst ,
||:^'^ ",^j

wiens bnitenlporiglieden echter door de wijsheid van

iM. AURJLi^ius zoo werdcu bcteugeki , dat zij het Rijk

geen

C*) Onder de nieuweren verdient bovciiiil nrnmerking

WERNSüüiil' Commentatio de Muuiaitistis , feculi j'ccundi

Milieu crcdith luier(ticis Qcdani 1751. 4. en mosiulj.m ,

Vuimiientar. de reiu/s Chr/at. ante Coint, I\J. />, 410-424.
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II geoii liindor aanbrachten , hetwelk, door zijne vcUl-

^J^Ji'^ overlleu , tegen de aanvallen der Parthen gelukkig

Hoofdfl. verdedigd werd. De vcrëenigdc regcering dezer bci-

"^
^'/c^'

^^ Keizers duurde tot het jaar 169, wanneer veru» ,

tot 180.' ^^"^^ zijnen dood, den troon aan xM. aurelu'S alleen

overliet.

Karnktcr 13eze, die zich , van der jeugd af, op de beoefening
van M.

der A\"ijsgccrte , met ijver, toegelegd had, van welke

pini.üso- 2<^hs de zorgen der regeering hem niet konden aftrek-

i'iiLsof i^cn^ heeft zich daar door den naam Philofophus ^ oi'

^^g^^ de H^jsgeer^ venvorven. Als W'ii^^geer klceftie hij

de gevoelens der Stoïcijnen aan (*), welke hij niet

alleen fchrittelijk heeft geleerd , in een uitmuntend

werk, hetwelk hij aan zichzelven gericht heeft, eii

hèt^velk overdenkingen en befchouwingen , tot gebmik

van zijn eigen leven , behelst , uitgegeven door den

geleerden gattaiü:r, maai' welke hij zich ook daad-

lijk beijverde, in zijne geheele levenswijze, en rcgec-

ringsbelluur, te beoefenen.

De Gefchiedenis prijst dezen Keizer, niet alleen als

zelve geleerd en een voodlander der geleerden, maar

ook als zachtzinnig, lieftalig, en grootmoedig, die

de regeeringszakcn met ijver behartigde, en zich te-

vens dapper betoonde in den oorlog. Tot een voor-

beeld van zijne zachtmoedigheid dient , liet geen

men veriiaalt van zijn gedrag omtrent zijnen veldheer

GASSius, die tegen hem was opgedaan en naar den

troon flond. marcus aurrlius, een gefprek mee

heni gezocht hebbende, bood in hetzelve aan, hem

het

(*) IMcn zie van djzcn ons I Deel B!aJz. 42.
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liet Rijk te willen afftaan, indien men dit heilzaam II

oordeelde voor het gemeenebest. Toen hem het ^^^
hoofd van dezen oproermaker, die door zijne eigene Hoofdfl-.

Toldaten gedood was, gebracht vvcrd, wendde liij de °^ ^' ^*

oogen van dit fchouwfpel af, en beklaagde zicli, dat ^Qt i3o|

hij de gelegenlieid verloren had , om hem genade te '

kunnen bewijzen. „ Maar, indien cassius dan de

„ overhand behaald had? " vraagden hem ecnigen

der omftanders , en het antwoord van den Keizer

was: „ Zoo heb ik de Goden niet vereerd, noch

„ zoo geleefd , dat hij mij zou hebben kunnen over-

„ winnen!" De langduurige oorlog met de Duit-

fche v^olken had dt fchatkist uitgeput; om de krijgs-

kostcn verder goed te maken, verkocht marcus het

huisraad en alle de kostbaarlieden van zijn paleis,

niet willende zijne onderdaanen bezwaaren, en met

woorden en daaden te kennen gevende, dat zijn ge-

heel vermogen aan den Staat toebehoorde, voor wel-

ken hij . leefde , en in welken hij het grootfte voor-

beeld van menschlievendheid en Wijsheid gaf.

Zijne lange regeering, die 19 jaarcn, tot in het

jaar loo, duurde, gaf hem gefladige gelegenheid, om
zijn geduld, en Sto'ifche on aandoenlijkheid te oefe-

nen , do( .r aanhoudende zwaare oorlogen , die hij niet

dan met moeite tot een gelukkig einde bracht, fchrik-

lijke landplagen en verwoestingen duor het geheele

Rijk, oproeren van zijne veldhecren, en het fchan-

dclijk gedrag v^an zijne gemaalin en huisgenoten. Om-
trent deze laatften wordt hij niet zomier grond befchulf

digd, van al te groote zachtheid en toegeeilijkheiil,

gelijk ook omtrent flechtc flaatsbediendon, die voor

zijne onderdaanen fcluiilclijk \v:i]vn. Men
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il Men zon vcrwadht licbbcn, dat de Christenen ^

*iv^
wier Godsdienst ecne meer verhevene deugd , dan

lloofddi die der Stoïcijnen^ op redelijker en vaster grondlla-

iinCi G. gg^ aanprees, bij eenen Vorst, als marcits aure-»

tot i8o. i-ïU'^' ""-' ^'^'^ dikwerr de woorden van pj.ato, met

tocpasling op ;^ichzelvcn , bezigde , „ dat die Staaten cn

Sidhefd" " ^'y^^^'^ gelukkig zijn , in welke AV'ijsgecrcn de regee-

omtrent „ ring waarnemen ," gundig ontiiaal , cn iiuiien al niet

de Chris- jpo-.iPg ^ ten niinflcn befchenning en ecne onpartijdige

behandeling, zouden gevonden hebben; het tegendeel

echter had plaatSi De Christenen hebben , onder

zijne regccring , veeleer zwaarer veiToIgingen en groo-

ter mishandelingen moeten ondergaan , dan onder cenii

der voorigcn, die vttu nero bijna niet uitgezonderd»

De Keizer had geene rechte kennis van dcii Gods*

dienst der Christenen, hij zag daarom hunnen moed

en (landvastigheid , die zij, bij veivolgingen , betoon-

den, en waar mede zij, on verlchrokken, den dood

ondergingen , aan , als ecne hardnekkigheid. „ Hoe-

„ danig," zegt hij, \n 7A]n V>ock aan zichzehen (*),

„ hoedanig is de ziel, welke bereid is, indien ze

„ uit het ligchaani moet verhuizen , en oF uitge=

„ bluscht, of vcrlpreid moet worden, of overblij-

5, ven? Bereid, zeg ik, zoixlat het uit eigen oor-

„ deel voortkonie, cn niet uit loiitcf-e hardnekkig-»

5) beid, gelijk dit bij de Christenen gebeurt, maai*

„ bedaard cn manlraftig gefchiedc, zondci' treurig ver-

5, toon te maken , zoodat zij ook anderen overreede.'*

Ontleend He Keizer had ^<:7.(t gevoelens omtrent de Chris-

vaii de (j,,

(*) Lihr. XI. §. 3.
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tenen ingezogen van zijne opvoeders en onderwijzers. H
DiOGXKTus boezemde liem reeds vroeg kvvaade ge^ "^'^

dachten van de Christenen in (*^, apollomus , Hoofdft*

zijn lecnneester in de Wijsbegeerte, was niet alleen "^ C*. G»

een haater, maar een veivolger der Christenen (t)* [0^180!
FRONTO , die hem in de Rederijkkunst onderwees ,

Helde dat vinnig linaadfchrift tegen de Christenen ^^'j^see-

op, waar in Inj iien befchiiJdigt met die inoode mis* leermees-

drijven , welke de kwaadiiaitigheid der Heidenen hun ^pjs en

te laste legde (.^). De Wijsgeeren bleven de Christenen
^^^^^

veraclitcii , /;onuer zich te verwaardigen , hunnen Gods-

dienst behoorlijk te onderzoeken , en zij noemden hun ne

ftandvastigheid, halflamgheid, razemij, ook gewoon-

te. (**) Indien zijden Godsdienst der Christenen ge-

kend hadden, zouden zij de gronden dezer flandvas-

tigheid hebben ingezien. De zekerheid, welke de Chris-

tenen hadden van een gelukkig leven hier namaals , en

welke de Heidenen misten, Inimic verhevene gevoelens^;

.hnime deugd, Vv-aar door zy de wereld en derzelver goe*-

de-

C*) M. -AüREJ,. (U reh. ad fe pcrt. ï.. I. §. 6.

(t) ËPIPJTAN. /;.:-;•. LVI.

(l^) Min. ff.lix j>/7^^. C)<). en 322.

(**) Dus Inr.t arrianus zijnen leermeester epicïetu?;

van de Cliristenen , die hij Cnlileërs noemt , fprcken.

/)/ƒ. EpicL L. IV. V. -. Dus rchrijft ook galüni's ,

een zoo f;root nipn , IJbv. 111. de pulfumn inflawniat.

i'. 3. ,, liet is gcnirklijkcr de aanhangers van moses

5, en aiRisTLS van iiiin leerbegrip af te trekken, danG;»

„ necshcercn cij Wijsgeeren , die a^in hunne Icetc ver*

„ kicefd zijn.
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II dcrcii op hare rechte wanrdc, als vcrganglijk , wistcH

^?y,^ te Icliattcn , en luinne vaste ovcrtuiffino; van de waar-

Hoofdfl. »eid van hunnen Godsdienst, in welken zij alleen

na C. G. den eenigen waaren God vereerden, en volftrekt wei-

ïot 1
80.' gerJen , aan eeni^^e andere voorwcnx-n den Godlijkcn

eeredienst te bewijzen : Deze waren de redelijke

gronden, op welken de Christenen, van ailcTJeiën

rang, ouderdom, en kunne, hunne flandvastigheid

bouwden. Het kan zijn, dat 'er, bij iommige Chris-

tenen, zich dwccpcrij en geestdrijverij onder mengde,

gelijk de BTontanisten en anderen ons voorbeelden

opleveren van eenen buitenfjïoorigen en al te hceten

ijver, en eenc verwilderde verbeeldingskracht, dikwijls

uit een zwaarmoedig en zwartgallig ligchaamsgeftel oor-

fpronglijk, deze evenwel vloeiden niet voort uit, noch

waren beftaanbaar met, de zuivere leere van jksus eu

zijne Apostelen. Ware het Christendom in zichzelveii

cnliel dweepcrij geweest, het zou zich zoo lang tegen

zoo vele en algemcenc pogingen niet hebben gehand-

tiaafd, maar fpoedig hebben iiitgewansfemd, temeer,

omdat hunne vijü::den hen niet alleen of altijd met ge-

weld vervolgden , maar ook met fpottemijën befchimp-

tcn , waar tegen Dweepcrij minst van allen befbmd is.

Lucia- Ond^r deze was één der voornaamfle lucianus, van

rcrsbc-
S/i:/iof(7/en^ók ten vezen tijde zijne zoo vernuftige wer-

Christc- l^C" rchreef, een Wijsgeer , wien de gevoelens van epiki'-

ne*ï» RUS meest behaagden , Ichoon hij ook uit andere fchoo-

len dcrA\'ijsgceren , het geen hem goed en dienflig dacht,

•vernam. Deze Wijsgeer heeft, met een onuitfprcek-

lijk fcherpzinnig vemuft, alles, wat hem als gebre-

ken voorkwam , in het gemcenc leven , in den volks-

gods-
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godsdienst, iu de Wijsgceren, wier zeden dikwijls II

inet hunne lesfen (treeden , geheekeld en gegispt. ^!?5^''

Doe]], lüj gaat zoo ver in zijne Ipotzuclit, dat het Hoofdfl.

moeilijk zij te beflisfen , zo liij al kan worden \Tij- "^ C. G.

gefproken van Godverzaldng, en verachting van al- j^j.' ^^o,

len Godsdienst, of evenwel niet enkel bitterheid, en ——

—

kwaadwillendheid, en geenszins begeerte, om te ver-

beteren, zijn hoofdbeginzel, en de drijfveer van zijii

fchrijvcn geweest zij. Dit laatfle ten minden fchijnt:

men van zijne fpotteniijën met de Christenen te moe-

ten geloovcn, omdat hij toont, hunnen Godsdienst

niet verflaan of gekend te hebben. Doch fpotteii

met het geen men niet kent , hoe vele navolgers

LuciANUS daar in ook inlaater tijden gehad hebbe, die

ook óen naam van AVijsgeeren aannamen, is geliccl

ónwijsgecrig , is onvergeeflijke lasterzucht. Deze fpot-

tcrnijün van lucl\nus met de Christenen komen

voor in zijn werk, van dcii dood van peiiegrin'us,

cencn Cynifchen of Hondfchen Wijsgeer, welken hij

befchrijft , als eenen , die in zijne vroeger jaaren een

deugniet , naderhand een belagchlijk eerzuchtig mensch..

fen landlooper, ook voor eene poos een Cin-isten zal

geweest zijn , waar op hij in gevangenis geraak-

te, maar door den iladhoudcr van Syi'c^ die hem

veriichttc , weder losgelaten, vervoJgends, omdau

hij bij de Christenen verboden fpijze gebruikt hatl,

van I11111 iiir luiniie gemeenfchap gefloten, eindelijk,

ïia veel omzwervens, zichzelven, om cenen naam

\!t maken , o)ienlijiv verbrand heeft.

In een ander gcfchrift, Ar.KXANur.K., i^( de yaifche

Profeet , genoemd , verhaalt hij , hoe düzc uit zijne gehei-

IT. Deel. K mr
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11 me Godsdienstplegtiglieden alle vijanden dor Goden,
Boi-.K e,i onder dezen ook de Knikuristen tn Christenen .
IV .

^,

noofim. wtiioat.

na C. G. Nog is 'er eene (anicnfpraak Philopatris ^ onder
Jaar i6i.

^^ merken van ll'CIAnl'S , welke vol is niet fnot-

ternijën tegen de Christenen , derzclver Iccre , cii

cerlte leeriiaren , docli welke duidelijke blijken ia

zich heeft, dat zij niet van dezen lucianl'S uit de

tweede eeuw, maar van ccnen laater ichrijver is, die

ook to<Mit meer kennis van de lecrc der Cliristcncrr

bezeten te liebl>en. (*)

Deze fpotternijën konden echter den Christenen

weinig nadeel aanbrengen. De lleidenfche Volks-

godsdienst kon naar waarde befpot, en dus bij alle

vcrilandjgen in zijn waar licht befchouwd worden,

maar, wanneer h'Cianl'S, bij voorbeeld, den fpot

drijft, met de onderlinge broedcrfchap , en algemce-

ne mcnfchenliefde, met de weldaadigheid en harte-

lijke bezorging omtrent gevangenen, die de Christe-

nen uitixjlèndcn, zoo behoefden zich de Christenen

deswegens niet te fchaamen , zij mogten daar in hun-

nen roem ftellen , en de fchande keerde op het hoofd

des fpotters te rug.

OfM.AU- Doch laat ons tot den Wijsgeerigen Keizer \\c-

REHLs (ierkeeren : „ marci;s verachtte de Christenen als
de Chris- ,,,.. n r 1 11' »
tenen ?•»

Wijsgeer , en (traftc hen als \ orst ,' zegt

GIE-

(*) Zie onder nndcrcn j. m. gessner Disput, de afn-

te et aiictore Diabgi Lucidiici , /jui Phihpatris infcribi-

Tiir^ welke dezen Schrijver in de tijden v:n den Kei-

zer JULIANUS UelL.
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feiBCON van hem. ( * ) Doch , dus handelde hij , noch ir

«Is Wijsgeer, noch als Vorst. De Christenen wa- ^'^^^'^

ren voor den waaren AVijsgeer nooit verachtelijk, HoofdfT.

noch konden , als Christenen , ooit voor den recht- "^ C. G.

X'aardiiren Vorst ftratbaar ziin. Indien de Christenen , , ,0
*

"-" • tot lbo.

Dweepcrs , en Imn Godsdienst Dweepcrij geweest •

ware, hadden zii de verachting van den Wijsgeer ^^^^^''j'^.
'

Y vervolge!
verdiend, doch wij hebben reeds, in het voorbeeld h^bbcV

der Montnnisten , gezien , dat de Christenen zelve de

gcestdrjjvers niet konden dulden. Indien nlen ver-

ders de Ciiristencn, met recht, had kunnen bcfchul-

digen van oproerigheid tegen den Staat, de Vorst

bad hen moeten fh'aflen, maar, hoc zeer men hun-

ne hijëcnkomflcn bij nacht, en in 't geheim, waar

toe zij zich dikwijls, wegens veivolgingen , genood-

zaakt zagen , verdacht hield , hoe geweldig men hen

lasterde, als oF zij mcnichenvlecsch aten, mcnfchcn-

hlocd dronken, en zich onderling vermengden (f),
de (^hristencn , op eene rechtmatige wijze onder-

zocht wordende, zijn fteeds onfchuldig bevonden,

en hebben zich ook altijd op hunne onichuld lx;-

n.cpcn: Was 'er onder hen, gelijk 'er altijd kaf

niidcr het koorn is , die door Hechte zeden het

Christendom onüere aaiuleed, de Cliristenen fneedeii

zulken zelve af van hunne gemeenfcliap , en bil-

lijkten over hen de Ih-al' der wet. liet volk,:oj\ge-

llookc

' *) Ocfch. van den val da R. Kijki. (\i[>. \6.

(1) Alle deze 011 Ibortgelijke lasteringen Iiecft run.

KoivntoLT bijJeiivor/nmeld , in oen werk iii 4t<>, /'ug.i

jtas übtrectator Kiel. i6p8.

K 2
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II ftookt door zijne Priesters, en gaande gemaakt, door

Bu^K
j|^ histcriiigcn , dour de Joodea uitgeftrooid , , niogt

lloofclih ^'*^or 2Jjncn liaat tegen de Chri.stencii lehjin vinden,

na C. G. omdat zij den \'oJksg«)dsdienst vcriielitten en bellre-

tot 180. ^"^^ ' omdat zij aan de beeldeiiislijn der Keizercu

• Godsdienftige verëtring wcigenien , omdat zij zich

(jatti'okken aan de gemeenlcliap mtt bijgcliivige pleg-

tigheden en feesten , en omdat het volk' de rampen , die

liet gemcencbest trolTen, aan den toom der Goden

legen de Cliristenen tnelehreef ; de misliandclingcn

,

door de Christenen geleden , en dweepiichtige nei-

gingen mogen fommigen hunner , Ibmtijds , tot

ongei'torloüfde en onbclcheidcne drift vervoerd , cil

daar door de Godsdicnstliaat meer voeilzul gekregen

hebben, maar de Wijsgeer en Vorst, wiens ]>ligt het

was, de waarheid te ondeifcheiden , k"n nooit de

Christenen verachten, noch als zoodanig llraiïen.

De Chris- Hoe het zij , fclioon men geenen genoegzamcn
tenen on-

jj-j-Q^^j heeft, om, met fommigen, dezen A\'i)Sgecri-
iler zijne

, ^
"

,

rco-eerin" gen Keizer te befchuldigen , dat hij, met Plakkaten

zwTuT en Wetten, de vervolging de Christenen zou bevo-

'^ 'Icn hebben, daar tertilijaxus (*) hem iiitiiruklijk

hier van vrijfpreekt (f) , onder zijne regeering echter

heb-

(*) J/>o/o5. C. 5.

(t) IN'Icn beroept zich, om tle bovjngcinolde bcfchuF-

dii^ing te Ilnaven, bijzonder op ecnü;ezcgiie vrn imklito,

Bisfehop van S/:rdcSy anngehnnkl bij eusküii's, (^Ilist.

EccLs. IV. 2Ö. } waar in hij gewaagt van iiicuu-c Plu-

kiuitai ^ waar door de Godzalige nienfehen in Aft'è ge-

drukt UL-rdcn , en van wtlke wetten onberchaamdc la$-
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hebben de Christenen, in verfcheidén gewesten van ff

het Romcinlche gebied, hevige ven'olgingen , door ^^^^

het oproerig volk verwekt, moeten- ojideiijaan , 'en Hoofdfl.

rillerliande mishandelingen , verbanningen, ja velen "^'C.G.

hunner den dood.
.

geleden ; in eenige gewesten, was- o''

de veiTolging zoo fh-eng, .dat eusebius ( * ) fchriitt , -^^

dat 'er, als men het befluit uit deze wilde opma-'

ken , tot de gantlche uitgeftrektheid van het Romein^

Iche gebied , duizenden van Christenen gerekend moe-

ten

teranrs, en die nnnr eens nnders goed begeerig zijn,zich.^

bedienden ,r om- openlijk en onophoudelijk de oniehulV

digen te berooven. „ Gefchiedt dit op uw bevel ," "dus

fpreekt hij den Keizer aan, „ dnn mag het wel gedann

„ zijn, want een rechtvaardig Vorst kr.n niets onrecht-

„ vaardigs willen, en wij willen dezen dood geem, als

,. ecne eere, verdragen." enz. melito fchijnt dus r.lleen

te fpreken, van fretten en PJakkaaten ^ die de Land-""

voogden in haam des Keizers afkondigden. INIen 'zég^'^

ge niet, dat niemand zich verftóut zou hebben, wet-

ten af te kondigen, in naam des Keizers, die niet van

den Keizer waren. De Landvoogden toch kondigden

meermalen zulke verordeningen af, en men zou over de-

ze wetten, van welke mklito fpreekt, beter kunnen oor-

deelen, indien wij de verzameling van wetten tegen de

Christenen nog hadden, vnn den rechtsgeleerdeu du.mi-

Tius, waar van lactantius gewaagt, (/«iV, Div. L.

V. C'. II.) Vergelijk vekema, Hiit. Ecchs. Tuin. III.

pag. 590.

(*) Jli:t. Eaiis. L. V. Prooew.

K 3
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11 ten worden, omgekomen te zijn. (*) Indien

B_oEK (lanfchrijv'uig aan de geniecne vergadering van /Ifi

llooiliü. ^vaar van wij boven (f) gcfproken liebben, a

na C. G. ivj, AURELiiJS toe te iclirijvcn, en echt ware, Z'

tot 180'^^y /^icli, ais een billijk V\>rst, jegens de Christen

«-i - ^ gedragen licbben, maar, wij jicbbcn gezien, \^-:!X

reenen zijn, om aan de cclitlieid van dit ftuk

tvvijtelen ; integendeel is zijn aanfchrijven ten opzie

te van de Christenen, die te Lions vcivolgd wc

den, ftrcng en onreclit\'aardig , gelijk wij, op zij

plaats , zien zullen C S ) <» en over het algemeei

fchijncn de verdedigers der Christenen van dezi

tijd, niet recht, te klagen, dat de Keizer hnnne o

ichuld niet behoorlijk onderzocht, hun ^ccwc ium to

koijiende bcfcheiTning verleende, en te ligt aan (

lasteringen hunner vijanden geloof gaf.

De voomaamde ver\'olgingeu gebeurden in /Ifii

en Frcnkr-sk-^ ja zelfs te Rome ^ onder het oog v:

den Oppeivorst, waren de Christenen niet veilij.

waar v;ui het volgende voorbeeld getuigt, hetwe

wij te liever plaatzen , omdat het aanleiding het

j;egeven, tot een tweede verweerfchrift , en verve

gends tot den Marteldood van justi^us , den Ma
t

(*) De/e Gel-hiedfclirijver 7,egt hier mede echt

niet flellig, dnt 'or duizcmien omgekomen zijn, alz».

c\e vervolgingen niet oxcriil , of even ftreng, ge\vo(

hebbeiK

(f) BUidz. \oG.

( § ) Deze aanfchrijving wordt gemeld bij luseb. Hu

Eici(s. /., V. C. 1.
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tehiV. Het ge\-al wordt door dczcii, hoofdzaaklijk , II

dus verhaald. (*) j^^

Zekere vrouw, die, zoo wel als haar man, bui- Hoofdft.

tcniborig ffcleefd had , werd tot het Christendom be- "^ ^- ^'
Tnnr 161

keerd , verbeterde hare zeden , en deed haar best , om tyj ,
og]

ook haren man van levenswijze te doen veranderen.

Deze volhardde niet alleen in zijn wellustis; leven , maar „;f'^'°''

verviel ileeds van kwaad tot erger ; lang verdroeg de Rome.

vrouw dit met geduld, tot zij, eindelijk, haren man,

die, na Alexandrië g^xósiX^ aldaar zich aan allerleië

ondeugden overgaf, eenen fcheidbrief zond. Deze,

om zich te wreeken, befchuldigde haar bij den ftad-

voogd van Rome ^ urüicus, dat zij eene Christinne

was, doch op liaar verzoek verkreeg zij van den

Keizer verlof, om , eer zij op deze befchuldiging ant-

woordde , hare huislijke zaken in orde te brengen.

De man , dus geftuit in zijne boosheid , wendde zijne

woede tegen ptolemeus, die zijne \touw in het

Christendom onderwezen had , welke daar op gevangen

,

en op zijne belijdenis, dat bijeen Christen was, ter

dood veroordeeld werd. Een daar bi} (bande Chris-

ten , Lucius genoemd , kon zich niet onthouden ,

den Richter te vragen : „ Waarom veroordeelt gij,

„ dan dezen Man, die geen echtbreker, noch hoe-

„ reerer , noch moordenaar, dief of roovei', noch

„ van eenige andere mistbad overtuigd is , maai* die

„ alleen belijdt , ecu Christen te zijn , t<x levens-

„ (iTaf? gij v(jnnist niet, uRcrcus ! zoo als her,

„ vuor de tijden van eenen vroomen eu wijsgeerigen

„ Kei-

(*) Ea uit liem Ei:sEif. Uiit. Ecclcs. iJbr. IV. C. i-.
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n „ Keizer , eii ecnen heiligen Senaat , past." De
5<^"^ StaiihoiKler hem uit deze woorden voor een' Christen
IV

Ilooidft.
kennende, liet, als lucius dit niet ontleende, hem

nn C. C. insgelijks ter dood brengen , wcll^cn deze als een gunste

.i"!"^ I ol* hewiis onderging. Een derijclijk lot had nog een
tot loO. J .-> .-^ r^ .' ^

. derde Christen, die juist voorhijkwp.m , toen dit ger

bcnrde.

Tweede Door zulke onr€cht\'aartlige behandelmgen opgewekt,

verweer- trad il?stinl-s, andermaal, ter verdediging op van de

van lus-
Christenen, en ichreer omtrent het jaar 102 zyn tweede

TiNfs. venveerichrift , gericht aan de beide Keizers , en aan den

Senaat vnn Rome. Order andere merkwaardigheden

in hetzelve, beroept zich jnsTiNrs, op de wouder-

gave , om de Demons uit bezetenen te verdrijven , als

toen nog plaats hebbende, en voor betoog der Heir;

denen geOJefend wordende. Ook geeft hij te kennen,

hoc hij verwaclitte, zelve het (laclit-ofler van de laste-t

ringen van i^^w Cynifchen (Mondlchen) wijsgeer-

ORESCENS , te zullen \A'orden , die alom uitfhfDoide

,

dat de Christenen godlozen en godloochenaars w:u-en,

met welken ji-stini;s in gefprok geweest , en wiea

lüj zijne onkunde omtrent het Ciu-istendom aange-;

wezen had.

Martel- Of deze verantwoording of dit venveerichrift van
dood vnn rysTiNUS den Keizeren en den Senaat onder de oogeu

is gekomen, kunnen wn, bii gebrek van berichten,

niot zeggen. (*) Hoc het zij, justinus heeft 'er

wci-

(*) Men fclnjiu jrnlks echter te mogen bcnuiten , uit

EUSEC. iliit. Jju-.'cs. Litr. IV. C. 11 , i.

<
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weinig vrucht , voor zich zelven, van getrokken. Il

Misfcbien werd het zelve , gelijk zoo vele andere ver- *°r^

zoeklchriften , ongelezen , ter zijde gelegd , misfchien Hoofdfl-.

ook deeti , het geen justixus , te veel naar de gron- ^^ C* G.

den der Platontfche wiisgeerte, van at JJewons en ^q^ jg^

booze geesten , daar in gezegd had , heiri nadeel bij ^^.

BfAucus AURELiüS,' dic de Stoifehe Wijsgeerte volg-

de. Ten minftcn , korten tijd hier na , in liet jaar

163, of 165, door den,gcmclden crescens , die

hem niet vergeven kon, dat justixus hem van on-

kunde en fndodheid, in tegenwoordigheid van velen,

overtuigd had , befchuldigd zijnde , en voor den Richter

RUSTIG us eenc korte belijdenis van zijn geloof af-

gelegd hebbende , werdjustixus der dood veroordeeld ,

gegeesfeld , en met de bijl onthoofd. De bijnaam van

den Martelaar ^ hem zedert algemeen gegeven, ge-

tuigt van de achting en eerbied, in welken hij, bij

de Christenen , ftond. In onzen tijd , heeft semler

licm ftreng beoordeeld , als behoorende t(jt de dweep-

üchtige fanat'ifche Cln'istenen, wicn men even min

!TèIeerdheid^ als den naam van Kerkvader^ kan toe-

kennen; en die zelfs niet tot de rechtzinnige Chris-

tenen behoorde, welke zich zuüce \'ervolgingen niet

op den hals haalden , als zulke dweepers troffen.

(Cu zeker, dit moeten wij erkennen, dat justinus

te veel ingenomen met de Wijsgeerte van plato,

uit dezen , en uog meer uit filo , niet alleen vreem-

de denkbeelden, over den Zoon van God, over de

Demons, en/, heeft aangenomen, maar ook dat hij,

het eerst, de groikHtclIiiigen tier zoogenoemdc My-
Jlike Godgeleerdheid^ onder lie Christenen, heeft

K 5 voor-
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n voorgedragen, of de leere van ceiic werkeloze j^od-

^^^^
7aliu;lic'id , cïïc God , afj^czonderd van de wereldlche

lloordrt. bczijihcden , en alle ziniijkc vcrgenocgens verzakcn-

na C. (;. (je^ in eenzame befpiegelingen en verheffing der ziel,

füt 180 '^^^^^^y en die de gcmccne godzaligheid van andere

Christenen , die in het gewoel der wereld hunne

pligten traehten te ver\'u]len, te boven wil gaan. (*)

Mr.rtcl- Omtrent dien zelfden tijd, nog bij het leven van

dood van
^|^.,^ Keizer verus , (f) den Ambgenoot van mar-

POr-YKAU-
, , ,

^
,. ....

i.L^. CVS AURELius, Werd ook de eerwaardige grnsaait

POLYKARPUS een martelaar voor het Christendom,

een flacht-ufler van den haat der Heidenen en Joo-

den te Smynm , alwaar Ini Bisfchop was. Men

heeft een zeer omflandig verhaal van dezen dood,

in eenen Brief van de Christenen te Smynia, aan de

anda-e gemeenten , (§) waai- uit wij , wegens de

mcrk-

(*) INIen zie over justinl's , zijnen RIarteldood , en

karakter, de Schrijvers, aangehaald bij scuröcic Kiic/i-

Scfch.Th. III. S. 107.

(j) Men is niet zeker onurciit het jnar, wnnr in po-

LVKARPus den marteldood ondergaar. heeft. Sommigen

Ücllcn dien in het jaar 147. no;^ onder de regeering van

AMOMNLs MUS, andcrcu iu het jaar 167, weder anderen

in het jaar 169.

(§) Dij coTCLLR. Vatr. ylpost. Fol. II. Part. I. /</7^.

J95. tf.sEBius heeft'er een uittrekzcl van , Iliit Ecclcf. IV.

15. De echtheid van dezen Brief wordt door fomraigea

ia twijfel getrokken , ten minflen acht men, dat hij vele

inlasfchingen in laater tijd ontvangen heeft. Over het ge-

heel echter is 'er gecnc red?n, om hem als cjiccht te

vcrwcrren.
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merkwaardigheid, het voonmanifle liicr zuUeitovcr- If

BOF,K
iicmen. jY

Te Smyrna was cene ven'oli^ing ontdaan tegen de Hoofdfl»

Clmstenen - waarvan ons de aanleidende oorzaak "^ ^-p-
'

. Jasr loi»
niet gemeld wordt , lioedaiiigen ook in aiidere Ste- ^ot 180^

den van Afi'é, door het volk, van tijd tot ti.id, bij-

zonder bij gelegenheid der openbare Schouwfpekn

,

en' gevechten van wilde beesten , verwekt werden-

Men Vv^oedde met de uitgezochtfte pijnigingen tcgen^

de Christenen y die dezelve dporllonden , zonder eene

zucht te flaaken. Een jongeling, germanicus ge-

noemd, met wicn de Landvoogd zelve medelijden had,

om zijne jongheid , was zoo ver van naar deszelfs

veiTnaning , <:»m aan de Goden te offeren , en dus

zijn leven te behouden, te iiooren , dat hij veeleer-

het wilde dier, waar aan hij werd voorgewoi-pen, terg-

de , om des te icbiclljkcr door hetzelve verlchcurd te

worden. Het volk, door deze flandvastigheid, die Iml-

ftamgheid en i*azcmij genoemd werd , verbitterd,

fchreeuwde : *,, W'cg met de Ongodistcii ! ! INIcn zoeke

„ POLVK.\RPus!." Een ander Christen, uit Frygi'é ^

met name quintlts , gat" zich viijwillig aan , maar op

liet gezicht der wilde beesten, ontzonk hem de moed,

en hij liet zich bewegen , om aan den befchenn-

geest des Keizers te zweeren. „ Daarüni Broeders
!

"

iciuijven de Cliristencn van Smyrna
, „ keuren wij

5, het geenszins goed, dat Ibmmigen zich vrijwillig

„ aanbieden ; want dit beveelt het Euangclie niet."

Hier hebben wij dus een voorbeeld van eenen te

vv'rre gaande dwcepachtigcn Christen , hucilanigeii

Vr zeker, in (.lic lijden, meer waren, maar tevens

zien



itl K K Pv K E L IJ K E

II tïen \rij'f hoe bedachtzame Christenen zulken vei-

""l^;'^ keerden ijver, en te rechi, hebben ulgekeurd,

HoofdiK-
- '^roen^hct goixDep dés volks om polyic\rpus ijich

na C G.;vei»hlörv wcelc deze grijsiiart, zich naanvviijks door

tot iRo.'^Hne ATicnden hebbende laten bewegen, naa ecne

-...
• »'

• InnUliocvg , maar venvilgd en ontdekt zijnde, jiing hij

TÜjtié 'vervolgers bedaard te gcmoct, eu verzocht hen

i5Ó<^ 'ved tljds, dat hij zijn gebed • kon doen. Dit

Hbrh \vrgi1nd zijnde, bad hij zoo naeli-uldijk , dat

deze vvrecdüaits zelve getroUen wiu'en. Men voerde

verv'^gcnds den onden man op concn ezel weder

rtadtraafds. Onder vveg namen een Vrederichter der

Stad niet 'deszehs Vader, daar voorbij komende, en

niet' f.ijno faaron medelijden heblaendc, hem bij zich

üi'fHrri 'rtJtnlÊ^-, <;n poogden liem te overreden, om

den 'Kei'zev den naam 'van fleer te ^even , het welk

ik? Christenen weigerden te doen , omdat de Kei-

zers dcisen eertitel van de Gt)den , wieii men dien

piagt 'té öjeven , overgenomen hadden, en dezelve

dtrs étrie erkentenis van iet (jodlijlvs in zich bevatte.

POLV^k-VRnns weigerde dit insgelijks voHlandig, vvaanip

zij iri dfiit-iMitflükcn^ hem zoo ruw nit liet rijtuig Itie-

teii'^' dat'de oude man zijn been deerlijk bclchadig-

de';" Vervolgends, onder een ongeftuimig gefthreeuw

tl'es volks , voor den Riclitcrftoel \an dun Stadhon-

(Ter gefleept zijnde, begeerde deze van hem, hij zon bij

den 'geest des Keizers zvveeren, en overhiid rocpefi

:

,^ Rnim de Ohgodisten weg!!" polvkarpt7S, zich

naa het volk wendende, lloeg de betraande oogen

téh hemel, en de hand' naa de Heidenen nitftekendc,

bad hij ovcrluid: „ Ruim de Ongodistcn weg!"

Als



v



../.CS cii laclilio' jaarfu lu-b ik Iumu c>'c*ilipii<l ,

Bladv'..i57.
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Als de Richter aanhield, liij zou bij den Keizt-r ^^

zvveercn , en jesus lasteren , iprak polyk^veipus jy"

(hatelijk deze gedenkwaardige woorden : „ Zes en Hoofdf!.

„ tachtig jaaren heb ik hem gediend, en nooit deed
°J^^

*^j'*

„ hij mij eenig kwaad; en zou ik nu mijnen Ko tot 180^

„ ning en Zaligmaker lasteren 1 " — ,, Ik ben een
"

„ Christen", voer hij voort, t«>t den Stadhouder

Tprekende, .„ en bereid, indien gij daar eencji dag

„ toe wüt ftellen, u de gronden van mijnen Gods-

„ dienst te verklaaren." De Stadhouder, die, naar'

het fchijnt, meer de drift deS volks in dezen volg-

de, dan zijne -eigene overtuiging, wees hem op het

voUv, ten einde dit uitllel van het zelve te verwer-

ven , maar polykarpus antwoordde, dat hij, als

een Christen, die eerbied voor de overigheid had, wel

den Stadhouder, maar geenszins een toomloos volk

,

rckenfchap van zijn geloof wilde geven ; terwijl hij

op de bedreigingen , dat men hem voor de leeuwen

zou werpen , niet alleen onbevreesd zijnen moed be-

hield , maar zelfs verzocht, men zou dan llechf^,

zonder uitltel, daar mede voortvaren! 'l'oen liet de

Stadhouder openlijk uitroepen , dat polykarpi'S be-

kend liad , een Christen te wezen. Kii nu ging de

kreet van IleiJeiien en [noden op : „ Deze is

„ de leera'ar van ////t-, tle Vader der (."lU'isreRen

,

„ de veriloorer van onze Goden , tu'e zoo velen

„ leert, dat zij niet olleren, noch de Goden aan-

„ bidden moeten!" 'J'cvens begeerden zij, dat uien

een' leeuw tegen hein los zou laten, het welk hun

geweigerd werd, omdat de Schouwfpelen reeds ge-

ëindigd waren. 'J'oen riep men eenpai-i^, men zou

hom
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II liem verbranden, en elk, inzonderheid de Jonden,
Bonc beijverde zich om liet zeerst , eenen brandlbpel op

Iloofdft. fc richten ; tot welken polykarpus geleid zijnde ,

na C. G. overliiid zijn gebed tot God deed , met deze woor-

toe i8o.' ^^"- '•' ^^ ^'^"^ ^'' Vader van mvcn lieven en ge-

„ zegenden Zoon jesus Christus, door wien wij

„ de kennis van u ontvangen hebben, gij God der

„ Engelen, der Magten, en van al lx:t Schepzel,

„ maar ook van het gandchc Geflacht der recht-

„ vaardigen, die, in uwc tegenwoordigheid leven!

/ „ dat gij mij dezun dag en dit uur verwaardigd

„ hebt, deel te verkrijgen, nnder het getal i\cr

„ bloedgetin'gen , in den lijdenskelk van ciiristus,

„ tot ile opdanling des eeuwigen levens naar lijf e?i.

„ ziel, in de onverderllijkhcid des Heiligen Geestcs!

„ Laat mij ouder hen heden in uwe tegenwoordig-

,, heid worden aangenomen , als cenc vette en wcl-

,, aangename Ollenindc, gelijk gij te voorcn bereid,

,, en ook vervuild liebt, het geen gij te vooren hebt

„ bekend gemaakt, d Waarachtige God, die niet

„ liegen kunt! J)aan")m en voor dit alles loof, dank,

„ en verheerlijk ik u, door den eeuwigen Iloogen-

„ priester jnsrs christls, uwen geliefden Zoon;

„ door wien u, met hem en den Heiligen Geest,

,, zii de heerlijkheid uu en in de tixknmende eeu-

„ wen. Amen!" Dit yfweii met eenc luiiie (leni

hebbende uitgelproken , ontllaken de dienaars den

brandlbiix'l , doch , als de vlam , rondom polv-

karpl'S, als een gewelf vonnde, zonder hem te

befchadigen, maakten zij een einde van zijn leven,

met hem eeu' dolk in het hart te Houten.

Jk
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R heb , 111 dit verhaal, geene melding gemaakt , II

van \vonderbare omftandigheden , welke, volgends den '^j^'^

Brief der Christenen van Smyrna , dezen dood van Hoofdd.

POLYICARPUS voorgegaan en verzeld zullen hebben, "^i C* G»

Eenige dagen te voorcn zal een droom , waar m hij
[^^ j g^^

zicli verbeeldde , dat zijn bed onder en om hem

verbrandde, hem zijn uiteinde hebben verkondigd. ,

^^""^^''*
^ •> ^ Kingover

Toen hij iiaa den richterfloel gefleept werd , riep ^c won-

hem eenc ftem toe : „ polykarpus ! houd u dap- derbare

, „ ^ , , biizon-

„ perl gedraag u ah een man. Zonder dat men jeiheden

heeft kunnen vernemen , wie hem dit hebbe toege- bij den-

roepen. Van zijn' ligchaam en den brandllapel ver- ^*^ ^*^""

fprcidde zich een aangename balfemgeur, en uit de

wond , welke men hem met den dolk toebracht , vloei-

de zoo veel bloed , dat het vuur daar door gebluscht

werd. (*) — Deze bijzonderheden , als ook die van

het vuur, dat zich van den martelaar fchecn te ver-

\vijderen, kunnen zeer wel gebeurd zijn, en uit na-

tuurlijke oorzaken verklaard worden ; ook behoeft

het ons niet te verwonderen, dat de \Tienden van

dezen eervvaardigen Man , door hunnen eerbied ver-

rukt , alle bijzonderheden opgemerkt , en in dezelve

vceJ

(*) Uit de wond znl ook ccne duive gevloi;cn zijn

,

doch , uit (chijnt voor eene Inater inlasfching te houden te zijn ,

ten minflen EUSEnius heeft het niet in zijn uittrekzef.

'/oo d:it dit gelijk zal llann met een ander verhaal, d;u

'er, toen hij tot Bisfehop werd ingewijd, eene duive,

als een zinnebeeld vnn den Ileilügen Gee;:! , op zijn

!!"olU zij nedergedaald.
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It veel wonderbaars hebben gemeend te zien of te hot»-

BüKK
j^,„^ Doch , ook ;^ündcr het wonderbare , boezemt

Hoofdfl. o"S het gedrag van i>olyiv.\ri»us , en zijn dood

,

na C. G. gevoelens van hoogachting voor dezen Alaitelaar
Jaaridl. ^

tot i8o. *"•

Even min kan het ons verwonderen, dat men de
Eerbied

jijijredachtenis van dezen deiigdzamen Leeraar in ze-
voor zij- ^

^

'^

ne nngc- gcniiig geliouden lieeft. Na 's mans d(jod , dron-

dachte- jr^,^ j,. Jooden bij de Overheid aan, men zou het
ois»

"^

lijk r.ict aan de C'hrister.cn , ter begravenisle , over-

laten , opdat zij hem , na zijnen dood , niet aanbid-

den mogten. Hier op maken de Ciiristenen van

Smyrna deze aanmerking in hunnen Brief : „ zij

5, wisten niet" (deze lasterarrs) „ dat wij jksls,

^5 die geleden heeft tot verlosling van allen , die iii

„ de wereld zalig zullen worden , no<»it verlaten,

„ noch iemand anders vercercn kunnen. I Icm iiau-

„ bidden wij , omdat hij Gods Zoon is ; maar

5, de maitclaren beminnen wij, billijk, als leeraaren

„ en navolgers des Heeren: wegens hunne ongcmee-

^, ne genegenheid jegens hunnen Koning en Leer-

„ meester. Ach ! dat wij ook hunne medegenoteii

„ en medeleerlingen zijn mogen"!" De Jooden ver-

kregen hunnen zin niet , het lijk werd , naar de Ro^

meiufche wijze, verbrand, en het gebeente door "de

Christenen , als dierbare overblijfzelen , op eenc

Voegzame plaats, begraven, alwaar zij, veiTolgends,

jaarlijks, den tlag zijus. doods, (dien zij zijne;/ ge-

boortedag noemden, welke benaming, Veivolgcnds ,

als cene belijdenis van het geloof in eenc toekomen-

de
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-de zaligheid , bij cle Christenen in gebniik is geble- II

ven, om den dag des doods van de Martelaren, op ^^^
welken zij in deze zaligheid waren overgegaan , te Hoofdfl.

•fcetekenen ,} vierden. Dit is het eerile iiitdruklijk "^ C. G.

voorbeeld van deze gewoonte, welke daar in be-
^q^ jg^]

flond, darmen, op dien dag, bij het gi*af van den ^

martelaar bijeenkwam, of ook wel' in de gevvoone

vergaderplaatzen , hier werd de gefchiedenis van zijn

lijden én dood gelezen, en God gedankt, voor den

moed en ftaudvastigheid , dien zoodanig Martelaar

getoond had, en om gelijke flandvastighcid gebeden.

Men gebruikte -het avondmaal, en vergat de aalmoesfeii

en liefdemaalen niet. Das gedacht men aan deze

waardige mannen , en men wekte zich op tot hnnne

navolging. Dns toonden de Christenen liefde, eerbied

voor luinnc nagedachtenis, en begeerte, om hun ge-

loof en lijdzaamlieid , zo de nood het vorderde, na

te volgen. Maar wij vinden niet, dat zij het ge-

beente dezer bloedgetnigen , of iet, dat tot hen be-

hoord had , als heilige overblijfzelen , (reUqtii'èn) , be-

waarden, of bijgeloovig vereerden. Naderhand ech-

ter is deze cenvouwige gedachtenisviering de bron

-geweest , van ontelbare feestdagen , en eene bijgeloo-

vige aanbidding van zoogenaamde Heiligen , toen het

Christendom van zijne oude cenvouwigheid verbas-

terde, r*)

Zwiniaiiige vervolgingen, welke de Christenen alom Ver\reer-

^,^-,j.^ fchriften.

(*) Men zie ca;;i>. sagittarius </.- Martyum imoli-

t/is in primiliva tLidijiu 410.

ü. Deel. |^
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II vcrdiiurcn moesten , , fpoordeii vcrlclieidcn godvnicli-

BOKK fjo^^. en kimdiffc Iccraarcn , wici* irctal niccr en T7.ccr

Ilooidd. onder hen tuenain, aan, om zich, met Verzock-

ii:i C. Cf. cii W-nveeifchriften , aan den Keizer te vervoegen ,

i.'c
180'^^*-"'" nitïni^te tevens l^cwijst, liue veel de Christenen,

onder de regecring van iniarcl's alrelu'S, geleden

tot ver- iiebben. Onder de Verdedigers en Vooripraken van

^^^qJ"j5. 'het Christendom , ten dezen tijde, beliooit mj-j-ITü»,

leiK-n: Bisfchop van Sardcs ^ een werlvzaani ijverig man, in

Van MP,-
g^QQfc a^t;i^t;ing bij de Clu-istenen, velen van welken

hem voor eenen Profeet hielden (*), die in alles,

door aandriit van den Heiligen Geest, te werk ging (f).

TERTULLiAMiJS (Q roemt zijne weliprekendheid. ()c>k

iieeft hij vericheiden gelclirilten hi het licht gegeven ,

behalven zijn Verweerichrilt aan den Keizer m. ai;r)>

i^ivs., van het welk euseiul's (**) uittrelüicls be-

' v\iiard heeft ,;. benevens eene lijst van zijne Boeken,

als mede eene lijst der Heilige Boeken des O. en

N. Testaments , door imelito oj^getleld , welke

overëenkt>mt met onze lijst der Heilige Boeken ,

belialven dat de Boeken Nehemin en Esthcr in de-

zelve ontbreken, doch het ccrfle Icjiijnt hij verëeuigd

te hebben met het Boek 1'lsra. \\\\\ zijne menigvul-

dige fchriftcn heeft geen één onzen tijd bereikt

,

waar

(*) Ti:rvTULLi.\M s bij uieronv.mis Catal. SS. Eala,

C. 24.

(t) EusKiJ. ///.</. Ecdcs. L. V. C. 24.

(9 L. C.

(*) lliit. Eccles. IV. z6.
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X^aar van men naauwlijks reden kan vinden, dan in ^^

de weinige geniccnlcliap tuslchen de bijzondere ge- iv

meenten , en misfchien in de treurige lotgevallen ,
Hoofdft.

die de Kerk naderhand ondergaan heeft; daar in, ten laariöi!

minflen, Icliijnt men de reden van dit verlies niet te tot i8o.

moeten zoeken , dat inielito verfcheiden bijzondere
'

gevoelens koesterde , die bij andere Leeriiaren gce-

nen ingang hebben gevonden.

Dus heeft men hem befchuldigd, dat hij aan God Bijzon-

een Hs:cluiam toegefchreven , en dien zich als //>- '^^ ^^'
os o 7 ö voelens

chaamlijk voorgefteld heeft; eusebius (*) meldt een van me-

Vv'erk van hem , iti^ i*cruiAx1\t ka , welk opfchrift ver- ^^^°*

taald wordt, over den ligchanmlyken God^ doch, het

welk , misfchien , even goed vertaald kan worden

:

van de menschwording van God ^ gelijk hij dan, in

zijne fcliriftcn , geleerd heeft , dat jesus God en

memch zij. (f) Men zou dus mogen geloven, dat

deze befchuldiging onwaarfcliijnelijk en ongegrond

zij, indien niet origenes (§) insgelijks uitdruklijk

verzekerd had, dat melito aan God een ligchaani

heeft toegefchreven, terwijl hij het Godlijk beeld in

des mcnfchen ligchaam zoclit. Trouwens, wij zullen

deze gedachten ook bij tertullianus vinden , het zij

dan , dat deze- Lceriiars , door het woord ligchaam , de

zelfjlandighcid hebben verdaan , of dat zij gemeend

hebben , dat God , ten einde van de Ziiligea gezien te kun-

nen

O Hist. Ecclcs. IV. 26.

, (t) Eusua. Ilist. Eccles. V. 28.

(<j) Scla-t in Geticf. Tom. I. Opp, p, 25,
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ir ncn u'ordcn , ccn ligcliaani hcbbc aangenomen. (*)

•?^'^ Meer weten wij niet van mklito , dan dat hij te

Hoofdfl. Snrdes begraven is, en ongehuwd geleefd heeft,

Tia C, (1. waarom hij door polvkrates , Bisfchop van Efe-

tlii i8o' ^^ ^t)^ ^^'^ jE^e/nerlene s^enocmd wordt, uit hoofde van

zijne ATijwinigc onthouding , het wclk ons tevens

eene blijk oplevert, dat de opzieners der Kerk , reu

dien tijde , niet allen buiten het luuvelijk geleefd

hebben, dewijl 'er anders voor deze benaming, aan

MELiTO zoo bijzonder te geven, geene reden was.

AhLTiA- Omtrent den zelfden tijd, het Jaar 170, of wat laa-

PFs en
j^j. j^(,|3i-,£;n ook Miltiades, en clauuius apolli-

LiNARis. NARIS verweerfcliriftcn voor de Christenen gefchre-

Ven , behalvcn nog andere werken , bijzonder tcgcu

de 3Ioninnisten , tegen welken zij de pen gevuenl

h€tl-)cn. EusRBiL'S maakt van hun gewag, en uit hem

weten wij, dat deze apolli>7Aris Bisfchop geweest is

\-m Hiempolh ^ vaii ^rrLTIADKS is ons niets bekend

,

e« Ininne werken hebbeu den tijd niet overleefd. (§)

Atit.na- ' Doch een - dergelijk verwi^erfchrift van athfn'ago-
oüRAi.

j^^j.^ j^j^i^ ^|g^ Keizer ^F. afrelius en zijnen Zoon

ro^T^^OD^s, gericht, is vi>or ons be\\'nard gebleven,

benevens deszelfs verhandeling ovcv de Opflaudui^t; ^

welke lieide gefchriften, maar bijzonder het laatlle,

van de geleerdheid en fcherpzinnighcid van den

Schrij-

(*) Vcrgol. VENEMA lliit. Eaics.-Tom. \\\. png. 517.

Cf) Bij tisEü. Hht. Ecclcs. V. 24.

(§) Zie van ivinyriADKS T:i"seb. Ilist.EccL L. V. C. 17.

van APOLLiAAMS L. IV. C. 'IJ. L. V. 19.
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Schrijver getuigen. Ilct is zeker zeldzaam, dat wij TI

van ATiiENAGORAS of Zijne Schriften, bij de oude ^?!^

fclu-ijvcrs , EuSEBius en hieronymus , geene melding Hoofdd.

vinden , het welk ook aan semler aanleiding heeft "« C. G.
Toot» 1^1

gegeven, om de echtheid dezer Schriften verdacht te l^^ ^gQ*^

houden. Daar 'er echter, in deze Schriften , niets is,

het welk niet tot dezen tijd kan bchooren , en inie-

THODius , een Leerüar uit de derde eeuw , atiie-

NAGORAS als Schrijver kent, (*) kunnen wij deze

Schriften niet anders dan voor echt aannemen.

Bij piiiLippus siDETES, cen' Schrijver van de vijf- Een

de eeuw, van wien hexr. dodwell (f) een Brok-
^Z?!"'^^^"

ftuk heeft uitgegeven, lezen wij van atilen^agoras de geiT.

volgende bijzonderheden, Ilij was een lieidcnsch

Wijsgeer geweest te Atheiien , waai* hij ook geboren

was. De Christenen willende wederleggen , Itis hij

,

met dat ooguTcrk, de Heilige Schriften, maar dit lezen

overtuigtle hem , door de veriichring van den Heili-

gen Geest, van de waarheid van denChristelijkenGoda^

dienst, welken hij toen omhelsde, evenwel, gelijk jus-

TiNUS de Martelaar insgelijks gedaan had , C^cn Wijs-

geerigen mantel behoudende , het welk door meer an».

dcre Christen Lecraarcn gevolgd is , waar door

htm aanzien- onder de Heidenen niet weinig ver-

meerderde, die het Christendom als eene Uljsgcerte

begonnen aan te merken , terwijl de Christenen zelve

,

gelijk bij vcxjrb. isjelito van Sardcs ^\\\\w\\c Icere //'/'/f-

^eerte begonnen te iiuenien , ook ile Christelijke

rnjs^

(•) Bij F.iMFAN. Ild'i'. 6\ cii piioTnis Coil. 234.

(t) Achter zijne Disfcn. i:i Jrciucwu.
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II Uljsgeerte^ of de fFij'sgeerte van Christus, athe-

"ij'i:'^ NAGOKAS is vervolgends aangcflcld tot Leeraar in ds

Uool'dH. School van /llexajidri'é in Egypte^ alwaar hij te-

i'^
^'^' ^'^"''' ^^^^ Christelijken Godsdienst, en de W'ijsgeeite

,

'lot 1 80! ^Uzoiiftcr de Plotouifche ^ uit welige hij, even als

jusTiNus de Martelaar^ de Icerfhildcen van het

Christendom ophelderde, geleerd heeft. De gemelde

piHLippus siDKTES is cvenwel een al te (.)nzeker ge-

tuigen , om deze bericliten in alles te veitn lUwen.

SchriiTt Hoc het zij , atiiknacoras fchreef in het jaar

coneVer- j-g Qf ^-rj () cene verantwoording voor de Chris^
antwoor- '

,, ...
, ,r •

ding. tenen , welke hij aan de Keizers i\r. akrelii's en

COMMODUS gericht heeft , en die den naam draagt

van Qezantfchap voor de Christenen , ^vclke echter

hier, in de betekenis van Verdediging of Verzoek-

fchrift^ Memorie, genomen moet worden. In dit

gefchrift , Idaagt hij , dat men i\Ktn Christenen de

befcherming der wet onthoude , welke anders , in het

-Romeiniehc llijk , elk een' handhaaft bij zijnen \'ailer-.

lij,

(•) IMffn hcefc over den tijd der Opflelling vnii dit

Ycrwecrfchrift getwist , onul.nt fummigcn door co.mmo-

Dfs vcrftonden i.icius veris, die dezen nanm ook voer-

de, en die in 169 overleden is, in welk gevnl dcvhnlvcn

deze Verantwoording vóór dnt jnnr gcfchreven moest zijn,

doch in de Verantwoording 5 15. wordt commodus uit-

druklijk de Zoon vnn M. airi:lus genoemd , zoodnt men

aan viiiu's niet denken knn, ook wordt § i. gezegd,

dat 'er in het rijk ecne nlgtmeene Vrede plar.ts had,

hetwelk niet gezegd kon worden, dnn na hot jaar 1-6,

waar iu de Sarmaten en (Jcrmaven overwonnen wer-

den.
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lijken Godsdienst , en hij vvedcrlcgt de lasteringen II

der Heidenen , dat de Christenen Godloochenaars ^^^
en menfchen- eters zijn , en dat zij zich onderling HoofdH.

zonder fchaamte vermengen. Zijn gelchrift over de "^ C. G.

Opllanding is , met die juistheid van gedachten , en ^^^ \ g^]

fijnheid van oordeel , gefchrcven , waar van men in .

gefchriften van Christen Lceriiaren van dezen tijd,

wanneer zij ecnig leerfhik meer uitvoerig behande-

len, geen voorbeeld ontmoet. Zijne gefchriften zijn,

behalven anderen , door ed. dechair (te Oxford.

1708. 8.) en door prudentus isiaran, achter de

werken van justinus den Martelaar^ uitgegeven.

Men ziet uit deze fchriiten van athenagoras,

liet geen wij reeds bij justinus den Martelaar ge-

vonden hebben , dat de Christenen meer en meer

gebruik begonnen te maken van de Wijsgeerte, om
de leerllukken van hunnen Godsdienst, bijzonder de

leere van God Vader, Zoon, en Heiligen Geest, te

verklaren , waaitoe athenagoras wederom , even

als JUSTINUS , bijzonder de Platonifche Wijsgeerte

gebruikte, fchoon daar door deze leere meer verduis-

terd dan opgehelderd wordt ; men oordeele ilaar

over uit deze plaats iiit zijn Verweerfchrift (^^

„ Wij gelooven ook , dat God cenen Zoon heeft,

„ het welk niemand voor belagchlijk behoeft te

„ houden. Immers wij hebben geene fab-lleer, zoo

„ als de Dichters , die de Goden niets beter maken

„ dan de menfchen zijn. JNlaar de Zoon van Goil

„ is

C) S 9.

L4
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II

BHEK
IV

Hoofdfl.

n;i C. G.

Jnar i6i.

tot 180.

is liet woord (de Logos, de Rede') des Vaders,

in denkbeeld , en werking ; want naar hem eir

door hem is JÜles gemaakt , dewijl de Vader en

de Zoon één 2ijn. Naardien nu de Zoon in den

Vader, en de Vader in <\q\\ Zoon is, in eenheid

en kracht des Geestcs, is de Zoon van God het

Verftand en de Rede des X^aders llij is de

ecrrte geboorte des Vaders ; niet als of hij ge-

wonien was, (want God van eerften af, (van eeu-

wigheid ) een eeuwig Verftand zijnde , hcL-ft zelve

in zich zelven den Logos , ( Rede ) gehad , als

zijnde ecuwig redelijk,) maar zoo, dat hij te voor-

fchijn is gekomen , om het Denkbeeld
, ( Idéc ) , iii

de krachtige werking, te zijn van alle (lollijke din-

gen der ongevonnde natuur en der aarde — zcHs

ook van ê.t\\ Geest, die in de Profeeten gewerkt

heeft , bewceren wij , dat hij een uhvloeizel van

God zij, die uit hem uitvloeit, en w^der tot hem

kecit, gelijk ecnc zonncllraal. A\'ie zou ons nu

nog langer voor Ongodisten houden, wanneer hij

hoort, dat wij God (\m Vader, en den Zoon van

God, en den Heiligen Geest, roemen, en aantoo-

nen, hoe zij, //; kracht^ ddu, maar in orde, on-

deifchciden zijn ?
"

Omtrent de Engelen fielt hij , dat God aan de-

zelven de ftarrcn, hemel en aarde, cii het geen daar

in is , onderworpen heeft , om die in orde te hou-

den. ()
Ho

(*) % 10.
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Hij ftelt een leven na dit leven , w.itir in God van If

ons rekenfcliap vorderen , en richter zijn zal over de ^^^
daaden der menfchen (*) Hoofdd»

God heeft niet nodig, met offeranden gediend te "^ C-f'*

worden, de rechte offers voor hem zijn, hem als ^^^ jgo*

onzen Schej^per te kennen , en heilige handen tot

hem op te heffen. \Vï] moeten hem een onbloedig

offer brengen , het welk is onze redelijke Gods

dienst, (f)

Onder de Engelen , die hij hier Krachten noemt,

is 'er één , die zich regelrecht tegen God aankant.

Niet als of 'er iet zij , dat tegen God overfta , of

tegen zijne magt zou kunnen beftaan, maar daar is

een Geest , die de goedheid van God — weder-

fh'eeft , en bij de ftoffe is. Hij was van God ge-

maakt , gelijk ook de overige Engelen , en God had

hem het beftuur der ftoffe, en hare verfcheidene ge-

daanten toeverLTouwd. — Eenigen onder de Engelen

bleven in hun Stand en Ambt getrouw, maar ande-

ren hebben verwaarloosd , het geen hun toevertrouwd

was , en hun aanzien gefchonden , te weten , deze

Vorst en opziener der ftoffe , en hare \"oniien , eii

de anderen , die voor deze cerfte Hobfdftolle geichikt

waren. (§)

In dat zelfde Hoofdftuk fpreekt hij van i\cn vTÏjcii

wil des menfchen : „ De menfciien hebben ecneii

5, vTijën wil , met betrekking tot deugd en ondeugil

,

5, anders zou men de deiigdzameii niet belooiien

,

„ noch

(*)5 n. Cl; 5 12. CS) 5 zz.

L5
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II „ n-'cli de boozen flrallcn, indien het niet aaii luiii

^^^^'^ „ (lond, goed of boos te ziin."

Iloofdil.
'^^'" aanzien van den oorfprongl ijken (laat des

!Ki C. G. menlchen fchrijft athenagoras : „ ]\Iet den menscli

m\so^f ^'-''ven, zoo ver liij uit Gods hand gekomen is,

.. „ ftaat alles regelmatig en ordenlijk, wat zijne ge-

„ meene redelijke Natuur en zijne vSchcpping betreft;

„ want de eigene inborst, (gcmoeds-aait) van ieder,

„ en de werldng der brx^ze geesten , en derzelver

„ aanvocrcr, maken, dat de één her- de ander der-

„ vvaards gedreven wordt.'*

In zijne wederlegging van de lastering der Heide-

nen , als of de Christenen zich aan ongebonden wel-

lusten , zelfs aan bloedfchande, icluildig maakten, leert

hij eene zoo llrcnge Zedenleere , dat funimigen hem

daarom onder de Montanisten hebben gerekend.

„ Elk onder ons , zegt hij , (*) heeft zijne eigene

„ VTOUW , die hij , volgends bij ons gebniiklijkc

„ wetten, genomen heeft, maar ook deze enkele, zoo

„ lang tot zij zwanger worilt. — liet tweede hu-

„ wclijk is cenc eerbare echtbreuk."

Eindelijk fluit hij zijn Vcrweerfchrift , met de be-

lijdenis van de leerc der Opflanding uit de dooden,

welke hij ,
gelijk wij zeiden , in een afzonderlijk

Werk , verhandeld heelt.

Oor- Eene plaats in het Verweerfclirift van athexaco-

fprong j^^s verdient nog onze aanmerking: Hij zegt: (f)

kcetcii. 55 ^I<^'i ^'''^^^^ '^"ï* ^''-''^'ï <^"^^'-'i' ^^'^^ ( Ghristenen ) ,

„ maii-

C; S =:• (t) § -8.
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^, mannen en vrouwen, die, zonder ooit te trouwen, II

„ oud worden, in hoope, dat zij dus gemeenzamer ^^^^

„ met God zullen verkeeren." Hoofdft.

In deze woorden ontdekt men de eerde fpooren na C. G,

van die menfchen, onder de Christenen, welke, naar ^q^
jOq]

den roem van hooger Godzaligheid ftaande , of van

cene zwartgallige en fombere geestgefteldheid , zich °1^^?,': ^^

van de wereld en wereldfche bezigheden en venna- neu.

ken onttrokken , en geheel tot de beoefening der

Godzaligheid, gelijk zij waanden en voorgaven, af-

zonderden , van waar zij den naam van Askeeten

(Oefenaars') kregen. Niet te vrede , met de beoefe-

ning van deugd en Godsvrucht, in welke de Chris-

tenen tot hier toe hadden uitgemunt , terwijl zij ech-

ter tevens de pligten der menschlijke famcnlevhig

vervulden , als aclitende , dat men , in alle llaaten en

beroepen , God kon dienen , en dat men alle fpijzeu

met dankzegging, zonder hinder der Godzaligheid,

kon gebruiken, misduidden deze heden fommige gezeg'

den van jesc^s en zijnen Apostel paulus, over de

liefde der wereld , en de voordeelen van den ongehuw-

den flaat , in kommerlijke tijden , en onthielden zich

,

in het geheel, van het huwlijk , ja zelfs getrouwd

zijnde, leefden zij in onthoudhig, van waar zij den

naam Cont'mentes (^onthoudende) droegen. Zij zon-

derden zich af van de lamcnleving , dreven ^qqW

Koophandel ,
gebruikten geen viecsch noch wijn ,

kwelden hun ligchaam , door vasten en waken, en

de eenzaamheid zoekende , verhieven zij zich in be-

fpiegelingcn , boven het zinlijke, in y\c\\ waan, dat
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II zij dus nader en geraeenzaincr met Goil verkeerckii

^

^°^ en de volmaaktlicid nader kwamen.

Hoofdl!. Zij hadden, onder de Jooden , de Esfcsnen ca

^^^-p' Therapeuten tot voorlopers celiad (*), maar ook bij
Janr 101. , ,/. .

^ ^ y j

tot 1 80. ^^ Heidenen , liadden vele Pythngorifche en Plato-

' nifche W^ijsgeeren de volmaaktlieid gezoclit, in een

bcfpiegeJend leven , en het kwellen en verzwakken

van het ligchaam, het welk, naar humie gedachten,

de ziel te zeer uederdriilcte , en verhinderde, tot de

Jioogere gewesten van volmaaktheid en gchik op te (lij-

gen. D*at de Gnostieken, die zich op eene hooger ken-

Jiis beriepen, zich, in dit opzicht, aan alle dweep-

üchtige buitenfpoorigheden overgaven , hebben wij,

in het voorgaande, gezien. De eene en andere heb-

ben onder de Christenen navolgers gevonden , die,

n>isfchien wel met een goed oogmerk, echter met

de daad de fchoonheid en eenvouwighcid van het

Christendom bezoedeld hebben , en oorzaken ge-

weest zijn van vele bijgeloovigheden , die zich in

het Christendom gevestigd hebben. Van daar toch

het ongehuwde leven der Geestelijken ; de Ib*englieid

van nodeloze boetdoeningen en doodingen dcsvlecschs;

de ontelbare zwermen van Mnnniken ; het onder-

fcheid tusichcn het Theoretisch en Mystieke leven ,

en de Mystieke Godgeleerdheiil, Wclke de geheime

wijze , om God te dienen , in ;iich bevat; het 011-

derlcheid , dat men in het vcivolg gemaakt lieelt

,

tus-

(•) Zie ons I. Dfd BUdz. 15.
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tiisfchcn (Ie geboden van het Euiingelie, die aan alle lï

Christenen zijn voorgefclireven , en raadgevingen , ^^^

die zich alleen tot de meer volmaakten bepaalcn , en Hoofdft.

wat dies meer is. "^ C. G.

^ , T , TT • lï'^r loï'
Sommigen daztr Askeeten\, di^i te voeren , als Hei- ^q^ j^q^

denen , den wijsgeerigen Mantel gedragen hadden , -

bleven deiizclven behouden , en wilden geem voor

Christelijke Wijsgeeren aangezien zijn , gelijk wij

reeds aangemerkt hebben, dat de Christenen in het

gemeen het Christendom thans als eene ÏVijageerti

begonnen voor te dragen.

Deze - foort van lieden maakten fpocdig grooten

opgang, gelijk de menichcn ligtelijk door de urtvven-

dige vertooning van Godzaligheid verblind worden,

en zich vermaken in hunne uitvindingen , ook met

betrekking tot den Godsdienst. Zij vonden, inzon-

derheid , in TERTULLiANus , die zelve een yiskeet

was , een' grooten voordanck^r , welke al te onvoor-

zichtig deze levcnsu'ijze aanprees, gelijk wij ook. ge-

zien hebben , dat liij den dweepzuchtigen Montanis-

ten toegedaan geweest is. Verftandige Christenen

keurden deze geestdrijverij af, waar van wij een

merkwaardig voijibeeld , in dezen tijd , bij euse-

Bius (*) hebben. Eén der Martelaren in Galli'é,

ALCiiiiAUJiS genoemd, had, langen tijd, niet dan wa-

ter en brood genuttigd. Als hij in de gevangenis

daarmede voortging, werd hem van een* ander Marte-

laar, ATTALus , die daar toe in eencn droom ver-

maand zal zijn , onder het oog gebracht , dat hij

liiei"

(*) Iliu, Led, L.\.C. 3,
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Il hier in niet wel deed, dat liij Gods Ichcpzclen niet

^^^ gcbmikte , en dat hij aan anderen aanfloot gaf.

Hoofdrt. VVat 'er ook van den droom zij, genoeg is het,

na C G. y^L(^ijjj.^PPS gaf aan deze vennaning gehoor, en ge-

tot i8o.* bruikte zcdert alle Ipij/^eu, zonder onderfchcid, met

dankzegging aan God. (*)
^"^°'

Omtrent dezen tijd, en wel omtrent het jaar iSo,
PHILUS ' • '

van //«- fch reef ook theofilus, zesde Bislchop van ^Inttö*

tiócliic
cfjiè (-1-) behalven veifchciden andere werken tegen

fehrijlc ^ ,,..,..,, ,

insgelijks Dwaalleeraars, bij voorbeeld, tegen marcion en wer-

cene ver- j^iOGENES, die verloren zijn gegaan, zijne drie Boe-

voor'dc' ^*''" ^^" AUTOLYKUS, eenen geleerden Ileiden , zij*

Cliristc- neu vriend , ter verdediging van den Christclijkcn

Godsdienst en Leere. Hij bewijst, in het ccrile Boek,

cht God , ichoon onzichtbaar voor het ligchaams-

oog, zichtbaar is, in zijne werken, en eigenfchappen

,

voor het oog der gezuivenle ziel, ook behandelt hij

in hetzelve de leere van de Ojillanciing der doo-'

den. In het tweede Boek toont hij de dwaasheid

C!i • ongerijmdheid van het Heidendom , waar te-

gen

(*) De Nederland feil e Lc^e^ zie meer over deze yis-

keeten in mosiieim Nod. Opheld. tot de Kerk. Gcfch. II

Deel Bladz. ij)3. volg.

(f) Volgends EusRBU's Iliit. Ecclef. IV. 24. en niC"-

RONYMUS Ciiial. SS. Ecclef. C. 25. — nonwr.r.T. en nnde-

rcn, onder welke vene:\ia Nist. Ecclef. Tow. III. />. 597.

willen echter onzen Schrijver onderfeheidcn van den Bis-

fchop vnn /luti'óchië ^ en plaatzen hem laater, zoodat hIJ

onder den Keizer sEvERrs geleefd, en omtrent het jaar

203 deze Bückcu gcfchrcvca zal hebben.
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gen hij de leere der Profeeten , bijzonder omtrent den II

oorlprong der wereld , overflelt , bij welke gelegenheid ^'^

hij vvijJluopige aanmerkingen maakt over de Scheppings- Hoofdft.

gefchiedenis van moses , waarbij hij zich aan vele "^ ^- ^*

verniiits-fpelingen in Allegoriën of Leenfprenken toe- tot 180.

geeft. In het derde Boek gaat hij de lastenngen der '

Heidenen tegen de Christenen te keer, en draagt

eeiie fchetze voor van de Christelijke Zedenleer, en

voegt hier bij een uittrekzel der Gefchiedenis en

Tijdrekening tot zijnen leeftijd toe.

Men heeft dezen thjlofilus zeer onderfcheiden be-

oordeeld , en verfcheiden nienwe geleerden hebben

hem zeer laag gefield , ook heeft men tegen zijne

Rechtzinnigheid bedenldngen gemaakt , daar fommi-

gen het Arianïstne , anderen de SabelHanery , in zijne

voorllcUen mce?icn te vinden. Doch hier omtrent

moet men aanmerken, dat de onden min zorgvuldig

waren, in hunne uitdrukkingen, omtrent zekere leer-

ftellingen, op welken zij, die uit het Heidendom over-

kwamen , hunne Wljsgeerige gevoelens toepasten ,

tot dat vcrfchilien en twisten , daaruit ontdaan , ver-

volgends , tot nadere bepalingen dezer leerllukkcn,

nanleiding hebben gegeven. Voords kan men niet

ontkennen , ilat, in dit werk van theofilus, vele

zwakke plaatzcn zijn, doch, aan den anderen kant,

heeft het zelve tegen den Bijgelovigen Godsdienst

der Heidenen zijne nuttigheid kunnen hebben.

De volgende gezegden , omtrent zekere leerftukken

,

in zijn werk voftrkomende, verdienen opgemerkt te

worden. „ d^d den Loirgs (het IToord) 'm zijne in-

„ gcwanden belluteii hebbende (Aoj-a? ivhot^trot^

5, heelt
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11 „ heeft hom c;eteeld en met zijne wiislicid v<V>r hcT

^^^^ „ } Icel-al vooitgebracht (Aoyar jr^oipo^ixof). Dit Woord

ïloofdfl. „ liad hij tot A\'orknieestor van het geen van hem ge-

V^ ^ 'P' 99 fchapen is, en di>3r hetzelve heeft hij alles gemaakt.
Jnar i6i.

" ^ ' .' »

tot i8o. 99 Deze heet «f^»j (Z-c^/w oi hecrfchappij^ omdat hij

„ over alles, dat iloor hem gemaakt is,hecrsclit en ge-

„ biedt. \)(i7.i ilan zijnde Gods Geest en het begin

„ ( heeifehappij ,) en wijsheid , en kracht des AllerhoDg-

„ den , is op de Profeetcn nedergekomcn , en heeft door

„ hen gefproken van de Schepping der wereld, en alle

„ andere dmgen. 'JYoiiwens, de l^ofceten waren niet

„ tegenwoordig , toen de wereld gefchapcn werd ,

„ maar , de Wijsheid Gods , die in hem was, en

„ zijn heilige Logos: (Woord) dat altijd bij hem

„ is." (*) — In zijne Leenfprenkige verklaring vau

<ie Mofaifchc Schepping, zegt hij (f): „ Desgelijks

,, zijn de diie dagen , die vóór de Schepping der

„ StaiTen geweest zijn , voorbeelden der Z)//V/;^/W,"

-(r^;a? , deze plaats Ichijnt de cerfte in de fchriften

der Kerkvaderen , waar in tiit woord voorkomt ,) „van

„ God, en zijn XVoord (^Logos) en zijne Wijsheid."

\''oords is hij , door de inmcngzelcn van Phnomfchc

denkbeelden , over het geheel , duister omtrent dit lecr-

ftiik , het welk hij wil ophelderen , zoodat het niet

duidelijk blijkt, of hij het Woord en de Wijsheid^ of

den Zoon en Heil. Geest ^
genoegzaam onderfcheidt

,

en als twee perlbnen bcfchonwt ,
gelijk hij ook de Ge-

boorte des Zoons daar in fchijnt te ftellcil, dat God

door

(•) Libr. II. Cnp. 14.

(t) Libr. II. Oip. 23,
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êoor het woord fprak , en dus door het woord de II

wereld buiten zich gefchapen heeft. (*) ^^^^

Verders beweert hij, terecht , eene Schepping uit Hoordfl.

niet, zoo dat ook deltoiTe van God gefchapen is: „Daar "^ C. G.
laar loi .

„ in wordt Gods kracht geopenbaard, dat Iiij,«/V^^^///- tot jSq^

„ gen die niet zijn ,
gemaakt lieeft , wat hij wilde (f)".

——

—

5, God maakte Atn mensch 200, dat hij vrij, en naar

„ eigene verkiezing , kon handelen. Het geen zich de

„ mensch, door zorgloosheid en ongehoorzaamheid,

„ op den hals gehaald beeft, fchenkt God nu gunstrijk ,

„ door bijzondere menfchenlicfde en ontferming, de

„ menfchen aan zich gehoorzaam makende. Want,

5, gelijk de mensch zich , door ongehoorzaamheid,

5, den dood berokkend heeft , dus kan hij ook , de

„ wet Gods gehoorzamende , als hij wil , zich het

„ eeuwig leven verkrijgen. VV'ant , God heeft ons

„ eene wet en heilige geboden gegeven , en al wie de-

„ zei-

r*) Lihr. II. C, 31. „ Deze logos — is Gods Zoon»

„ Doch geen Zoon, zoo als de Dichters enz. fchrijven,

„ die dit door bijflaap zou geworden zijn. Maar, in

„ de daad, de Logos (het woord), dnt altijd in het hnrt

„ van God verborgen lag. W:int, eer tiog iet gefchn-

„ pen wns , had hij dezen tot zijn' raadgever , die zijn

„ verfland en wijsheid wns. Mnnr toen God eens wiide

„ maken, het geen hij bcdoten had te maken, heeft hij

„ dit woord {Logos) voortgebracht en geteeld, den eerst»

„ geboren aller Scliepzelen —- daar door fprak en opea*

„ baarde hij zich." enz.

et) Lil^r. II. C. 4.

11, Deel. M
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n „ zelve doet , kan zalig worden, en de Opflanding

BütK deelachtig- zijnde, de onvcrdcrfliikheid beüivcn." ()

IIooWlï. in ^ij'ie ichets van de Christelijke Zedcnlcere , laat

na C. G.
iiij ook invloeijen (f), „ dat het den Christenen

^of 1
80' >' "'*^^ geoorloofd is , de kampgevechten en de Ichouw-

<• „ rpeien bij te woonen."

Dit werk van theofili's is door j. CHRisTonr.

WOLF , met aantekeningen , in het Grieksch en Latijn

,

pitgegeven in 8vo. 1724 te Hamburg^ ook is het door

PRUDRNTius RLARAN bij zijne uitgavc van justixus

(kn Martelaar gevoegd , en met Aanmerkingen op-

gehelderd, behalven andere uitgaven.

IlE'iMtAs Men heeft in de Keulfche Uitgave van justinus

eenChris- ^^^ Martelaar , als ook in dcszelfs Uitgave door
ten Wijs- _ , .... ... ^' ,

geer. zijn ^ïAiiAN , en afzonderlijk ni het jaar 1764 door j.

Hekel- ciiRlSTOPH DOMMElucii, HOg een Hckelfchrift tegen

^'cn^de^^'
^'^ //f/V/6v;/c/^e IVijsgeeren van ccnen Christen AVijs-

ileic^cn- geer iiermias, het welk gemeenlijk kort na het 170
fcheWijs- • ^^, ,^j^ Q^^ Q^ Jq^Ij yj^j^ anderen eerst in de volgende
**

derde Eeuw, gcftcld wordt, welke nieenen, dat hij

veel x'an tatiaxus ontleend zal hebben. Hoe het

zij, zijn gefclirift heeft ten oogmerk, de Ileidenfche

AVijsgecren , wegens hunne eeuwige verfchillen en on-

zekerheden , ten to(-)n te Hellen , over de natuur der

ziel, het hoogfte goed, de onllernijkheid , de ftofTe

enz. Dit doet hij, in de daad, met veel fcherpzin-

nigheid , en zoo , dat hij a;ui de gefcliiedenis der

"Wijs-

•() l.ihr. II. C. z6.

(t) /-///. III. C. 15.
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\Viisgeerte dienst doet, alhoewel men zijn gefclirifc II

niet wel eene wederlegging der Heidenen noemen ^S*^^^

kan, die toch op hunne beurt verfchillcnde gevoelens Hoofdfl.

aan de Cln-isienen te last konden leggen , terwijl ook dit "^ C. G.
To 11" T o ï

looit van bewijs , op de keper befchouvvd , volfoekt -^^j.' , o^^

iiiets uitdoet. .

Eene gebeurenis in het jaar 174 voorgevallen , Gefchie-

moest, indien zij zich waarlijk zoohebbe toegedragen ,
5^^"'^,^'.^"

gelijk de Christenen ze verhalen , veel meer toege- femend

bracht hebben , om den Keizer ten voordeele der Legioen,

Christenen te winnen, dan alle fchriftelijke verdedigin-

gen en verantwoordingen, met malkanderen. eusebius

verhaalt ons deze gebeurenis op de volgende wij-

ze (*). De Keizer m. afrelius, te veld hggende

tegen de Markomannen en Oiiaden ^ toenmalige be-

woners van Bohemen en Moravi'è^ die in Pannoni'è^

het welk een groot gedeelte van Hongaryën en Oos-

ienryk bevatte, gevallen waren, was door de vijan-

den in eene ongunstige plaats gelokt, waar zijn Le-

ger gebrek aan water had, en gevaar hep, doordorst

om te komen. In het Leger des Keizers bevond zicli

•een Legioen, het Mditeenfche genoemd, het welk

gelicel uit Christenen beft-jnd; dit Legioen, in 't ge-

zicht der beide Legers , op de knieën gevallen , fmcek-

te God om uiucomi-t, en onverwachts kwam 'er een

zwaar Onweder op, zoo dat de Vijund door den ge-

weldigen Blikfeni verfchrikt, zicli op de vhicht be-

gaf, terwijl een zwaare Slagregen het Keizerlijk Le-

ger vcrlVischte, on overvloedig van W'arer voorzag.

,, Zclfd

() Wit. r.cch's. Lihr. V. L. 5.

M 2
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TI „ Zelfs Heidenfche Gefcliiodfchrijvers ,

" vervolgt

^^^^ EUSEBius , „ hebben dit wonderwerk verhaald , al-

Hoofdft. 99 hoewel zij niet erkennen , dat hetzelve op het ge-

m C. G.
^^ bej (jer onzen gevolgd zij.*' Dit is zoo. — dio

tot 180,'cASsius (*} deze gebeurcnis verhalende, fchriift de-

——— zen regen toe aan de kunsten en bezweeringen van

ecnen Egijptifchen Toovcraar, die zich in des Kei-

zers gevolg bevond , en voegt 'er verfcheidcn omfbn-

digheden bij , welke naar het wonderbare neigen. An-

deren, gelijk THEMISTIUS, CLAUDIANUS, Cn CAPI-

TOLixus, aan des Keizers gebed en deugdzaamheid.

Maar de Christenen , gelijk eusebius vervolgends meldt,

liebben deze verlosfing van het Romehifche Leger aan

God toegefclireven , die hunne geboden verlioorde.

APOLLiNARis (f) fchrijit , dat dit Legioen , naderhand

,

ter gedaclitcnis van deze gcbeurenis , den naam

Fulmitiatrix (het Blihfemend Legioen) gekregen

hebbc. Ook heeft tertullianus , in het begin der

volgende derde Eeuw, niet alleen in zijn Venveer-

fchrift (S)-» f^<^ze gcbeurenis gewaagd, maar zich

ook op den Brief van den Keizer m. aurelil'S zal-

ven beroc]")en : „ Maar wij zullen u , zegt hij , in-

.. tcjrendccl eenen toonen, die hun Befchermcr ge-

„ wecst is, indien men den Brief van m. aureli-

99 us

(*) /;; Excerpt. Xip'iiUni L. LXXI. p. 274. Sqq.

edit. ƒ/. Sieph.

(t) EUSF.ERs bepnnlt niet. \vclken apollinaris hij

hier bedoelt, daar toch meer Schrijvers van deze»» nania

onder de Christenen geweest zijn.

(iJ) .'IpolojTct, Cs-
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„ us opzoekt, waar in hij verldaait, dat de dorst in II

„ DuiisMandgckscht is , door ccnen regen , misfchien ^^^

„ {forte) op de gebeden der Christen Krijgslieden ver- Hoüfdfl.

„ woiTen." Doch, behalven, dat dezelfde Schrijver ,
na C. G.

l^ier met een misfchien^ en elders (*), weder van ditj^j jSq,

geval fprekende, van dezen Brief des Keizers geheel

zwijgt, zoo brengt hij , te dezer plaatze, zoodanige bij-

zonderheden , omtrent des Keizers bevelen ten voordeele

der Christenen , bij , dat men geneigd is , om te denken ,

dat hij een fchrijven van antonixus pius, waar

van wij boven (f) gefproken hebben, op het oog,

en dien Vorst met bi. aurelius verward heeft. Daar

is nog wel een Brief van den Keizer , in het Grieksch ,

voorhanden , waarin hij het geval breedvoerig, tot roem

der Christenen, aan den Raad te Rome bericht, ea

verbiedt, dat men de Christenen niet meer, om hun

Geloof, befchuldigen zal , maar de onechtheid van de»

zen Brief, die achter het eerfle \''erweerfchrift vaii

jusTL\us den Martelaar gevoegd is, is reeds lang

door geleerde Oordeelkundigen aangewezen. In ha-

ter tijd lieeft men deze gefchicdcnis met verfcheiden

bijvocgzclen opgcfchikt. Dus weet xiphilixus, een

Schrijver van zoo veel laater tijd, in zijne Uittrek-

zels uit Dio CASSHJS, ons te berichten, dat de

Hoofdman der Lijfwacht, in de vericgenlicid, waar

in zich de Keizer bevond, denzelven berichtte, dat

de Cliristenen, door hunne gebeden, alles van den

He-

(*) yld. SCAPUL. Cap. 5.

(t) In tiit Deel, liUnh, 106.

M $
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II Hemel konden verwerven, en dat hij een geheel I.c-

BuKK poen, uit Christenen belhrjide, hi zrin Leger had.

IIoofJfT. ^'^ Keizer had hier op deze Christenen om hunne

na r. C. voorbede verzocht, die dan ook vcrlioord werd ,

ïot 1
80* ^^^^aröm de Keizer een be\ cl ten voordeelc der Chris-

' tenen gaf, en dit Legioen het BJikfemeude noemde.

Na deze opgave, rijst de vraag natuurlijk bij el-

ken Lezer op: Wat hebben wij vaji deze gebeure-

iiis te gelooven? Moeten wij ze, als een wonder-

werk, op de gebeden der Christenen gefchonken,

bcfchouwen? (*). ei'SEBjus zelve reeds ichijnt ons

aanleiding tot twijfeling te geven , daar hij , na het aan-

hanlen van tertulianus woorden, zijn verhaal met

dit gezegde fluit: „ Elk geloove hier van , het ge-

„ ne hij goedvindt
!

" Dat het geval , als geval

,

waarlijk gebeurd zij, lijdt geen twijfel, alzoo alle

Gefchiedfchrijvers niet alleen daar omtrent eenpaarig

overëcnftemmen , dat de Pvcmcinen door een onvoor-

zien

(*) Na de lierftclling der AVctenfchnppcn , heeft men

deze gcbcurcnis, in opzetlijke Verhandelingen, voor on

tegen overwogen. De Twistfcbriften vsn moyli: en king ,

door MOSHEiM vertaald, zijn bekend. Do ccrHc heeft

het vcrh:'?l met fterke gronden in twijfel getrokken, en

is door CLERICUS, BAUIMCARTKN, MOSHEIM en VENEMA ge-

volgiU mnar de lantstgcriielde heeft dcszclfs wa.iiheid ver-

dedi;;d, mot wien wixsius, fiuck en r.ndcrcn overccn-

ftcmnicn. De Nederduitfche Lezer zie iviosiieim h'crk/iisf.

I. Dccly Bladz. 309, Nodige Ophelder» enz. II. Dccl^

lil. 64.
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zien onweder, uit hunne verlegenheid gered zijn. Il

maar de Keizer dit ook zeive in eenen Brief (*) aan ^^'^

den Senaat te Rome , volgends dio cassius , bericht Hoofdil.

hcefc , geüjk het ook , ter gedachtenis , op de eerezuil "^ C. G.

van M. AURELius, die nog te Rome flaat, afge- -[q^ jg^]

beeld gezien wordt, hoe de Soldaten den gewensch

ten regen in hunne heimetten opvangen. Indien wij

dezen echten Brief van den Keizer nog lezen konden

,

indien de gemelde eerezuil , door cenig teken , aanduid-

de , dat de Vorst ericend hebbe , aan de gebeden der

Christenen zijne behoudenis vciichiüdigd te zijn , in-

dien ATHENAGORAS , die ZOO koit na deze gebeurenis

zijn Verweerfchrift gefchreven heeft, 'er van gewaag-

de, als van eene bekende ^Vondergebeurenis , zou

men geene reden van twijfeling overig hebben. ]\Iaar

deze gewaagt van het geval, met geen enkel woord.

Uit de benaming van het Blikfemeud Legioen, kan

niets worden befloten , alzoo , reeds ten tijde van au»

GusTus, den der Romeinfche Legioenen met dien

naam bekend was. Zelfs is het zeer onwaarfchiinlijk,

dat, ten dezen tijde, een geheel Legioen enkel uit Chris-

tenen bedaan hebbe , al geeft men ook toe , dat de

Christenen in den Krijgsdienst deel hebben genomen,

en zicli dus in het Leger bevonden kunnen hebben,

terwijl zij toch omtrent den Soldatcniland zeer verfchiU

lend gevoelden.

Met cc-n woord, men flelle zich de zaak op de

vol-

(*) Deze Brief, vnn welken de Christenen iet ijelutord

hadden, liecfc aanleidin{^ gegeven, tot het verdichten

van dien, van welken wij gefprokon hebben.

M 4
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II volgende wijze voor, en men zal, onzes bedunken?,

^°^'' het naast bij de waarheid wezen. „ Als het Romein-

Hoofdll. fche Leger zijnen ondergang voor oogen zag, hcb-

V^^^^'ben, ongctvvijicld , zoo wel de Heidenen, als de
J;i.irioi.

tut 1 80. Christenen , die zich in hetzelve niogtcn bevinden

,

• elk op zijne wijze, de Godlieid om hulpe aangeroe-

pen. De gewenschte verlosfing gebeurde; eli het on-

vervs^achte van dezelve bevorderde eenen beflisfenden

üitflag des Oorlogs, alzoo de Romeinen hier door

ten flerkftcn bemoedigd, maar hunne Vijanden, die

hen voor verloren hielden, verfehrikt en neêrflagtig

werden. Onder deze omflandigheden was het natuur-

lijk , dat men dezen regen en onweder voor een won-

der verklaarde; en dat elke Godsdienstpartij dit won-

der voor een gevolg van hun gebed aanzag. Ecni-

ge Christenen hoorden bovendien van een Blikfetnend

Legioen fprekcn; en bcfloten te ovcrliaast, dat deze

naam zijnen oorfprong had , wegens de onweersbui , op

het gebed van dit Legioen verworven, maar dat de Hei-

denen het gdieele geval zochten te verduisteren. Na
dat dens een begin gemaakt was, hier een wonder

te gelooven, volgden de boven gewaagde bijvoegze-

len van zelve (*).'*

ITovïge Hoe het zij , de Heidenen bleven in hunnen haat te-

vervol- jren de Christenen volharden, en de Keizer marcus
ginp der

'

, , . , .

Ciiriste- auiielius betoonde zich jegens hen met billijker noch

non te Li- gunstiger , dan hnmer te vooren. Van liet een en
ons en f-l-

emic in
^^''

Tiet j.nar C*) Ik mnak geene 2\vanrigli«id, om de;^e zeer wnnr-

^77' fchijnlijke gcdnchten met de woorden van scnPvOLi; voor

te ftellcn. Kirc/t. //nv. III. T/u S. 151.
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ander is de vreeslijke vervolging getuige, die de II

Cliristciien , in het Jaar 177, te Lugdumim of Lions ^^^^

en Fienne in Gallië, of Frankryk ^ trof. In deze Hoofdf!.

Steden waren de Christen Gemeenten, nog niet lang °^ C* G*

geleden, gefbicht (*), doch hadden fpoedig eenen
jq^ Jsq]

aanmerldijken opgang gemaakt, en moesten in het

gemelde jaar eene vervolging dulden, waar van wij

de omftandige befchrijving hebben, in eenen Brief

van deze Gemeenten , aan de Christenen in Klein -

Aftè en Frygië^ waar van ons eusebius (f) een

uittrekzel bewaard heeft.

Reeds had her gemeen, zonder dat ons eene bij-

zondere oorzaak , dan de Godsdiensthaat , gemeld

wordt, de Christenen mishandeld, en van alle open-

bare plaatzen, van de Markt, de Baden, enz. ge-

weerd. Eindelijk , werden 'er fommigen , met geweld ,

voor de Overigheid gefleept, en, op hunne belijde-

nis , dat zij Christenen waren , in de Gevangenis be-

waard ,

(•) SertHS trans Alpes Dei reïigïone fuscepta. SuL-

ric. SEVER. riist. Sacr. II. 32.

(f) Hisr. Eccles. V. i, a, 3, Deze Brief, en het

verhnnl in dcnzelven vervnt, heeft slle blijken van ge-

loofwaardigheid. Hoe zeer hij, in eenen aandoenlijk

gemoedelijlcen flijl is opgefteld, verhaalt hij de voorval-

len zeer eenvouwia; en nntimrlijk, hij verzwijgt niet den

ïifval van fommige Christenen van het Geloof, hij fpreekc

iuet vnn ongelooflijke wonderen , en hij wordt geftnafd

,

tloordien wij weten, dat op zulke fchouwfpelen, als

thans te Lions gevierd werden, het Volk bijzonder zijne

woede tegen de Christenen den teugel vierde,

M 5
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II waard, tot de aankomst vaii den Stadhouder. Als

"Vv* deze, bij zijne komst, op ecne onrechtvaardig wrcc-

Hoofdft. ^^ wijze, hen behandelde, ondernam vettius epa-

nn C. G. GATiius hen te verdedigen. De Stadhouder , in

tot 1 80! plaats van iicm te hooren , vTaagde , of hij ook een

"- Christen was? en op zijne belijdenis liet hij hem

insgelijks gevangen nemen; gelijk t»ok meer anderen,

van de aanzienlijkften der Gemeente, en bijzonder

zulken, die het meest gearbeid hadden, om dezelve

in deze Stad te ftichten. Men voerde tegen deze

Gevangenen de gewoonc bcfchuldigingen aan , dat

zij menfchenvlcesch aten, bloedfchande bedreven, en

andere gniwiijke üioodheden pleegden ; welke be-

llliuldigiiigen door Ileidenfche Slaaven, gedeeltelijk

door beloften, gedeeltelijk door bedreiging en pijni-

ging daar toe aangezet, getuigd en bevestigd wer-

den. Tien der gevangen Christenen verloren hunne

ftaudvastigheid, en weder tot den Afgodsdienst der

Heidenen afvallende, beleden zij de misdaadcn, die

den Christenen werden aangetijgd , het welk dezen,

met zorg en bekommering voor de gevolgen, niet

zonder reden, veivulde, terwijl de haat der lleide-

nen zoo toenam , dat zelfs zidke Heidenen , die tot

hier toe met Christenen verkeerd, en zich gematigd

jegens hen gedragen hadden , hen nu insgelijks fchuw-

den, en zich tegen hen verklaarden. Doch de ove-

rige gevangen Christenen, die in den Brief Marti-

laars (*) genoemd worden, maar, die dezen naam,

aLs alleen aan ciiristus, den getrouwen Getuigen^

toe»

(*) Vergelijk I. Dcd Bh:dz. 158.
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toekomende, weigerende, alleen Belyders (*) wil- II

den heeten , bleven llandvastig bij hunne geloofsbelijde- ^jy^

nis , Iiiuine onfchiild aan de bovengemelde misdaaden HoofdH.

betuigende, waarop zij, op de wreedfte wijze, met
J^-^^^ j ^^l

de uitgezochtfte maitclingcn gepijnigd werden , om t^t 1 80!

hen tot bekentenis te dwingen. •

Onder deze lijders noemen de Christenen , in hun-

nen Brief, bijzonder, sanctus, eenen Kerkendienaar

oï Djaken^ geboortig van Vienne^ maturüs, die

eerst onlangs een Christen was geworden, atta-

Lus , van Pergamus , wien de Cluisten Brieflchrij-

vers „ eene zuil en grondflag van hunne Gemeente"

noemen , en eene dienstmaagd blandina. Deze laat-

fte , van eene zwaklie ligchaamsgefteltenis , ftond

nogthans alle haar aangedane pijnigingen, met zoo

onuitfpreeldijk geduld , door , dat zij hare beulen , die

haar een' geheelen dag pijnigden , vennoeidc , ter-

wijl men haar geene antlere belijdenis kon afpersfen

,

dan ètzQ.: „ Ik ben eene Christin! onder ons gc-

„ fchiedt geen kwaad !

" Op gelijke wijze , werden

vergeefs alle pijnigingen aan saxctus veifpild, en

zelfs verhaalen de Christenen van hem , dat , als men

hem , na weinige dagen , weder op de Pijnbank bracht

,

zijn

(*) Covfeifores. Nndcrlinnd heeft men deze namen

bij de Christenen ondorfcheiden , en ISIartclaan ge-

noemd die genen, die hunne Belijdenis met hunnen

dood verzegelden, mnnr Belyders^ of Covfesfore% , die

Vervolgingen of Gevangenis doorgcllaan, mnar echter

het leven behouden hadden.
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IT zijn door de voorige folteringen gelicel venviikt fi:!;-

BOEK chaam zijne krachten hcniam , en hij het gebriiik zij-

Hoofclfl. "^^ ledematen weilcrkrecg.

na C. G. Ondcrtusfchen , bleven ook de afgevallene Christe-

rot'180'"*^" in de Gevangenis, dewijl men hen nu, naar

• . hunne eigene bekentenis, als misdaadigen befchouw-

dc, zoodat hun lot dubbel ongelukkig was, dewijl

hun geweten Iiun verwijtingen deed, dat zij de waar-

lieid verzaakt hadden, waar door zij nu, als misda-

digers , leden. Dit had ten gevolge , niet alleen

,

dat niemand, die verder gevangen werd, Christus

meer verloochende, maar, als de Heidenen eene afge-

vallen Christinne, ciblias genoemd, voor het volk

bracliten , opdat zij nog meer bijzonderheden , ten na-

deele der Christenen , zou belijden, en haar, ten dien

einde pijnigden , herriep deze hare gedane bekentenis

,

en verklaarde zich cenc Christinne te zijn. „ Hoe zou-

„ den de Christenen
,
" riep zij , „ fchuldig zijn , aan

5, het eten van vermoorde kinderen, daar zij zelfs

„ geen bloed van beesten mogen proeven" ? W'^aar op

zij in het lot der overige Maitelaaren deelde, en ook

door de Christenen als een Maitclaresfe befchouwd

werd, gelijk deze zich, over het geheel, liefderijk be-

toonden , tegen de afgevallencn , die , naderhand

,

daar van berouw hebbende, weder in de gcmeen-

fchap der Christenen begeerden aangenomen te

worden, waaitoe tle flandvastig gebleven Belijders

en Martelaars hunne voorfpraak, edelmoedig, leen-

den.

Onder deze flandvastig blijvende Christenen , bevond

ziclx
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zich ook POTiiiNus , eerfle Bisfchop der Gemeente II

te Liom^ een grijsaart van meer dan 90 jaaren , ver- ^^^

zwakt door ziekte en ouderdom. Deze , met vrijmoe- Hoofdfr.

disheid zich een' Christen belijdende, werd van den "^ C. G.
'=' laar loi.

Stadhouder gevraagd: „ Wie dan der Christenen ^^t 180.

„ God was"? — ,5 Gij zult hem kennen", ant- '

woorddc de oude man , „ wanneer gij het waardig

„ zult zijn." Dit antwoord , het welk alszins op

zoodanige vraag , van eenen tegen alle recht en bil-

lijkheid handelende Stadhouder paste , die toch geene

bedoeling had, om zich te laten onderwijzen, ver-

bitterde het omftaande volk zoodanig , dat zij den

ouden man met flaan, flooten, en andere mishande-

lingen, zoodanig bejegenden, dat hij twee dagen daar

na in de gevangenis overleed.

Eindelijk werden de gevangen Christenen te voor-

fchijn gebragt, om, in den Schouwburg, voor de

wilde beesten geworpen te worden , hebbende den

Stadhouder dit Schouwlpel, op een' buitengewonen

dag, ten dien einde befteld. saxctus en maturus

leden hier nieuwe pijnigingenen geesfelingen , werden

op den zoogenoemden ijzeren Stoel , (*) boven gloeiende

kooien , als op eene fuort van rooster
, gezet , en gebla-

kerd , veivolgends door dicn beet der wilde beesten ver-

fcheurd , en eindelijk doorfloken , blijvende , tot den laat-

flen ademtogt , volliarden bij hun geloof en deszelt's

belijdenis, blandina, aan eene paal gebonden, werd

aan

(*) F.cne fij lirinfj;, welke voorafging, oer de lijders

fljin de beesten werden voorgeworpen. Men zie VALtiius

over deze plaats.
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II nan de beesten ten .
prooi gegeven , maar door geen

BOKK derzclven aangeraakt, attalus , om wiens dood,

Hnoicid. ^s zijnde hij een aanzienlijk man onder de Christe-

na C. G. nen , het vulk voomaamhjk met luid gcfchreeuw
Jaar i6i, . , , 1 , •

,

11 1

tot i8o. ""^P' '^^'^^ reeds rontigeleid , met een bord om den

- bals , waar oj'» gcfchreven Hond : (kzc is attalus ,

lic Christen! toen de Stadliouder, verlbiande, dat bij

een Romeinsch burger was, hem benevens de overi-

gen , en ook blandina , weder naa de gevangenis het

braigen , oordeelende verpligt te zijn , om aan da^w

-Keizer te fchrijven , lioe zich omtrent hem en de

overige gevangenen verder te moeten gedragen. Het

antwoord des Reizei"S. was niet gunftig voor de Chris-

tenen , en behelsde , bijicans gelijk dat van tr^\janus

aan plixils, „ dat men hen ter dood zou bren-

»,, gen , maar zo 'er cenigen ontkenden , die zou men

„ ontflaan." Ondeitusfchen had het lütllel des doods

gelegenheid gegeven , dat de ftandvastige belijders ver-

fcheiden der afgevallenen. weder tot hun geloof en des-

zelfs belijdenis tenig bracliten , gelijk wij gezien hebben.

Op de naastvolgende jaarmad;t , als 'er zeer veel

volks in de Stad wns , deed de Stadhouder het von-

nis volG'ekkcn. Die bevonden werden , Roracinfehe

burgers te zijn , werden onthoofd , de anderen voor

de 'wilde beesten geworpen. Als hij nu ook de af-

gevallenen weder in het veriioor bi'acht , heiriepen

verfcheiden van hun, tot zijne verbazing en verbitt(>-

ring tevens , hunne voorige gezegilen , belijdende,

dat zij Christenen waren. Onder dit openbaar ver-

boor, waagile zeker Geneesheer, uit Frygi'é geboortig,

maai* die reeds ecnige jaarcu in Cailië verkeerd , en

het
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het, Christen geloof, met veel ijver, verkondigd had, lï

ALEXANDER gcnocmd , hcn , door zijn wenken en ^°Ji^

toeknildvcn te bemoedigen , waar op de kreet des Hoofdft.

volks tegen hem opging , en de Stadhouder hem "^ C* Ge-

vraagde, wie hij was ? en op zijne belijdenis, dat hij f^^^ jg^*

een Christen was , hem op flaande voet tot de bees

ten verwees. Den volgenden dag werd dit vonnis

aan hem en attalus, dien de Stadhouder, om het

volk te voldoen, ook daar toe overgaf, voltroltken,

en zij, na het doorflaan van alle foorten van pijni-

gingen , en de woede der wilde beesten , met het

zwaard gedood, alexander het zicli geen woord ^

ja zelfs geenc zucht, ontvallen; attalus op den ijze-

ren Stoel gezet , en gebraden wordende, fprak het

volk , in het Latijn , met deze woorden aan : „ Zie

,

,, dit heet eerst menfchen verflinden, zoo als gij heden

„ doet; maar wij verflinden geene menfchen, ook

„ doen wij in 't gelieel niemand kwaad."

Eindelijk onderging ook de reeds meergemelde

BLANDiNA, die daaglijks , bij het martelen der overi-

gen , in de fchouwpl'aats gebracht was , benevens

poNTicus, een jongeling van omtrent 15 jaaren, den-

dood, na alles, wat de dolzinnigfle wreedheid be-

denken kon , moedig te hebben doorgeflaan : zijnde

BLANDINA gcgccsfeld , door de wilde beesten gebeten

en gefcheurd , op den ro(jster gebraden , in een net

gefloten, en aan ccnen Stier voorgeworpen, die haai*

met de hoonien verfcheiilen malen in de hoogte

üneet , tot dat men van het naaiuv meer nieriibaar

oveifchot van haar leven een einde maakte, door

haar het hoofd af te flaan. De Heidenen zelve moes-

te 11
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Il ten bekennen , dat nooit ecnige \toiuv onder lien

^°^^ zoo veel en zoo zwaar lijden ondergaan had.

Iloofdd. De woede en bitterheid der Heidenen was zelft

jia C. G. j^gj. jgj-, ^QQ^\ ^Qy;QY onfchuldijre (lacht -offers nog
|anr loi.

'tot 1 3o. lüet gcftild. De lijicen der genen , die in de ge-

vangcnis gellorvon waren , werden voor de Imn-

den gewoipcn, en bewaakt, opdat zij niet zouden

begraven worden, gelijk ook de overblljlzelen der

genen, die door de beesten verfcheurd, of die ver-

brand en onthoofd waren ; zonder dat de overige

Christenen , door geld of gebeden , de vrijheid ver-

werven konden , om hen te begraven. Zes dagen

lang bleven dns deze overblijfzels leggen, tegen wel-

ke fommige Heidenen van woede op de tamlen

knersten , antlcre hen bcfpottcn , en hunne Goden dank-

ten , die , gcliilc zij zeiden , deze ftraffe over de Christenen

geoefend hadden ; zij , die de menschlijldle waren , vraag-

den ; „ Waar is hun God? Wat heeft de Godsdienst

,

„ waar voor zij het leven veil hadden, hun gebaat."

Eindelijk verbrandde men alle deze overblijlzelen ,

en ffcrooide de asfche in de rivier de Wione^ „ op-

„ dat hun geene hoop van opftanding", riepen de

Heidenen, „ zou overgelaten worden, waar op zij

„ (leunende , ons ecncn nieuwen en vreemden Gods-

„ dienst overbrengen , de zwaarfte pijnigingen ver-

„ achten , en vaardig en gewillig den dood ondcr-

„ gaan. Laat ons nu zien, of zij weder zullen ojv

5, (laan , en of Inm God hen zal kunnen iicipcn , cu

5, uit onze handen verlosfen."

De Lezer, dit veriiaal gelezen hebbende, öordee-

Ic nu, of men met SEMiER denken kan , dat deze

ge-
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gsheele gebeurenis alleen de Montanisten^ oï dweep- Vi

zieke Christenen getroffen hebbe ? Welke fpooren ^i^^

van . dvveeperij vertoonen zich toch in den negentig- HoofdfL

iaariffen ' sriisritiit pothinus ? Weilve in zoo velen, "^ ^- G*

die, door de pnnen verwonnen, atvallen, en nader- jq. jg^^

hand weder den moed hernemen ? Dtzo. Martelaren —

bevalen wel, in hnnne brieven, den wede met de

Montanhten aan (*3, maar waren zij daarom zelve

Montanisten^. Het is zoo, éen dezer Martelaren,

ATTALUS, wordt gezegd , eenen Godlijken droom ge-

had te hebben; m.aar, wat daar ook van zij, de in-

houd van dezen droom diende hem, om eenen an-".

deren zijner medegevangenen, van zekere dweepiich-

tige opvattingen , af te brengiin , gelijk wij hier voor

gezien hebben, (f)

Evenwel , dit willen wij wel toeilaan , dat vele Tati;»»

Christenen, ten dezen tijde, tot de dvveeperij en
^^^'

geestdrijverij overhelden. Vele gezindten der Gnostie'

hen , en de Montanhten zelve , zijn daar voorbeelden

van, maar ook tatl\nus, anders een niet ongeleerd

man en Wijsgeer, verviel tot meer dan écn dweep-

achtig gevoelen, en vond daar in zijne aanhangers.

DezeTATiANUs was, gelijk hij ons zelve bericht, (5)

een geboren Heiden tiit yJsfyri'é^ een liefhebber van

de wijsgcerte, die ter uitbreiding zijner kundigheden

vericheiden reizen ondernam. Geërgerd door de men-

fclien-ollcrs en andere gruwelen, die hij in het Hei-

(*) Zie boven in die Detl. BLiJz. 135.

(t) Bladz. 173.

(§) In zijne Orat. Vontra gevtiUi C. 25».

IL DüEL. N
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{I dcndom aantrof, en kennis gekregen hebbende, Tun

coi.K Je Icliriften der Joodrdie Proieeten, ging hij, naar het

H ofJfl.
Schijnt te Rowe^ tot de belijdenis van het Christen-

n.*^ C. G. dom over , hier was hij de \Tiend en leerling van
Janr loi. tqstinus den Martelaar . wicn hij in zijnen twist
tot loO. •' ' • -

. met den Wijsgeer crescens bijftond; na den dood

van jusTiNUS leerde hij nog cenigen tijd te Rovie^

trouwens rhodon getuigt bij eusebius (*), aldaar

zijne lesfen te hebben bijgewoond; eindelijk begaf hij

zich , uit vrees voor cu escens , omtrent het jaar

i7a , naa het Oosten , alwaar hij te Antiochi'c cenc

School heeft opgericht, zijnde omtrent het jaar 176

overleden. Door hoogmoed op zijne kennis cii'

v/aardigheid als Leeriiar, gelijk irenecs fchrijft (I) ,

of bekoord door de geheimen , van welke de G^wi-

tieken zoo breed opgaven, gelijk anderen willen, of

wel door meer zijne verbeelding dan een opgeklaard

vrrlland te volgen , zijnde hij van ceiie zwaarmoedige en

zwartgallige gefteldheid , en dus tot dwceperij over-

hellende, welke door verfcheiden ftellingen van jfs-

TiNUS nog meer was opgewekt , hoe het zij, hij

week, na den dood van jistixus, geheel van het

Christendom af, en naderde de gevoelens en Hellin-

gen der Gnostieken , bijzonder der f^alentiniatien.

Hij iprak van yEonen ol' Eewnvezens , en van eenen

JVcrcldfchepper ^ die onderlcheiden was van den hoog-

llen God, ontkende, gelijk men zegt, dat jesus een

waar

(*) Iliit. Eccles. V. 13.

(•j) /Idv. h.i.ref. I. z'i. en bij Lirsr.B. lUu. EccLu

IV. 29.
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waar ligchaam gehad hebbe , en nam meer andere II

ftellingcn der Gnostieken aan. Hij verwierp ver-
^'':\f

fcheiden Boeken en Brieven van cie Heilige Schriften , HoofdiT.

en maakte willekeurige veranderingen inde overige, ook oa C, G.

zal hij ondernomen hebben, den llijl van paulus den
^^^ jg^]

Apostel te verbeteren. Zijne zedenleere was , in ftreng-

heid , aan die van de Gnostieken gelijk
, ja ging dezelve

zelfs te boven. De Stoffe voor de oorzaak van alle

kwaad houdende, verbood hij alle vennaken des lig-

chaams , en wilde hetzelve verzwakt en gekweld heb-

ben. Het huwlijk befchouwde hij als zondig, en ont-

zeide aan adaim de zaligheid, omdat hij in het huw-

lijk geleefd heeft. Ook verbood hij alle gebruik van

wijn , zelfs in zoo verre , dat hij , in het Heil.

Avondmaal , her gebruik van water in plaats van wijn

invoerde. (*)

Tatiaxus had, in deze buitenfporigheid , vele na- Ziine

volgers, die zich in verlcheiden gewesten van ^è', ^"'"^^n-

maar ook in Italië^ Galli'è ^ en zelfs in Spanje^
^^^^'Iraiitei'

gebreid , en tot het einde der vierde eeuw voortge-

plant hebben. Zij werden naar hunnen Leermeester

'Vatianen of Tatianisten , naar hunne onthouding

Enkratiten (onthouders ^ naar het gebruik, dat zij

van IVater in plaats van Wijn maakten, Hydropa-

rastaten^ Aquarii
^
Qvi.iterdrinker<;')^ ook, omdat zij

af-

(*) Vergcl. EusEB. Hisr. EccL'f. \\\ \C, irrnei's /. c.

et L. III. C. 23. 011 bij euseb. ///>/. Ecclcf. IV. 29.

CLEM. ALRXANDR. L. I. p. 378. lil. />. 547. 553. UIKRCV.

Catal, SS. Ecclef. C. 29. r.pipii.\.\. Iliref. 4Ó. 47. theo-

©ORET. h0rst.fi.ib. L. W. C. in.

N Z
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II aiïhmd van hunne bezittingen deeden, en alle j^oe-

*J'J:'^ deren in ccnc gemcene kas brachten , -f^o?/7X-///<?« ( ^^r-

Hoofdft. /''''aders) genoemd. Zij waren echter niet allen eensge-

iw C. G. ^ind onder malkandercn , gelijk severus en cassianus

tót I So.' "'^o ^^^' ^y ^^ Iccrflellingen van hunnen Meester ta-

- TiANus gevoegd hebben, waar door ibmmigen naar se-

vi'.Ri'S ook i\ii\\ naam van Sevcriane/j hebben gedragen.

Ziine De Ouden roemen zeer de geleerdheid van tatia-
vclintten

j^,„s g-elijk hij dan ook eenc menigte van boeken
eii Reden •> r^ j

oCiim- gefchreven heeft, van welke c'én, zijnde een overëen-

fpr.nak ftommend gefchiedvcrhaal uit de Eiiiingelisten ofecne

f lolde- Harvwnïe der Euangelisten ^ hot tec-o-^^wv door hem

non. genoemd, ten tijde van el'sebius (*) nog in Ibm-

rniger handen was. In deze Overëcnftemming had

iiij de gellachtlijsten van christus weggelaten ,

volgends getuigenis van tiieodoretus. Van alle

zijne werken heeft alleenlijk zijne Reden of Aanfpraak

aan de Grieken of Heidenen onzen tijd bereikt, wel-

ke door w. woRTH (te Oxfort 1700. 8vo) met aan-

tekeningen is uitgegeven , als ook door maran en

anderen. In ilit werk , welks geleerdheid de Ouden

zeer geroemd hebben , maar dat eenen duisteren fliil

,

en gebrek aan behooriijke fchikking heeft, en waar

in, even als bij justin rs den Martelaar^ athena-

GO-

i*) Wst. Ecclef. IV. 21?. In Mosin:iM. Kcrkl. Gefch. l.

Deel Bladz. 255. hcefc dus een' misOng plnnts , wanneer

'er t^ezesd worde: „ De eyeri'.'Dpeviming der Euangc-

„ listen door tatïanus is nog voorhanden." Die onder

xi}iïen nanan v.-ordt uitgegeven , is een opftel van laaier

lijd. Zie VENCMA Hiit. Ecclef. T. III. pag. 36S.
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CORAS , cn TimoFiLus van j4nti'óchi'é ^ veel lüt dü n
Platonifche ^Viisgeelte overgenomen is , om de ver- ^o?^l

borgenheid van God, den Vader, Zoon en Heiligen Hoofdft.

Geest, te verklaren, heeft tatianus tot zijn hoofd- "a C. G.

oogmerk, de oudheid en hooge waarde van den-; ^"^lo
*

^ " tot löO.

Christelijken Godsdienst , boven den Heidenfchen , te

betoogen , den Grieken verwijtende , dat zij hunne

geleerdheid , en dus ook liunne Wijsgeeite , aan \Teeni-

de volken , die zij Barhaaren noemden , te danken

hadden» Men is het niet déns , of deze Verhande-

Kng door tatian^us gefcln-e\Tn is, toen hij nog, aks-

rechtzinnig , zich bij de Christenen hield, of nadat

hij reeds tot zijne dweepcrijcn ver\'allen was; zij,,

die den middenweg houden , meenen , dat men in

dezelve , ten minflen , reeds de fpooren vindt van

zijne overhelling tot dwccperij en geestdrijverij ; en-

zeker, niet onwaarfchijnlijk is de gisling van wortii ,

dat zij , eenigen tijd rta den dood van justinus den

Martelaar^ en zelfs na den dood van CRESCENS,of

zijn vertrek van Rome^ en dus omtrent het jaar 168

zal opgelleld zijn. Voords zullen de volgende plaatzen

uit dezelve, den Lezer eenigzins in Haat ftellen, cnu

over de rechtzinnigheid van deze Verhandeling te oor-

doelen. „Ik wil", zegt hij, „onze kere wat duidelijk

„ ker voorflrellcn. In 't begin was God. Maar het be-

„ gin , hebben wij geleerd , was de kracht van Cicn Lo-

„ gos (liet woord^^ want de Üpperheer van alles, als

^ zijnde het wezen van alles zelve, was, in zoi>

„ ver 'er nog niets gefchapen was, alleen; maar in

„ zoo ver hij alle kiacht is , hij zelve het wezen

„ (Ozros-«<r/f ) van zienlijke en ouzJeniijke dingen,

N 3 „ wus
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II „ was alles niet licni , want niet hem bellond ook
^'^'-'^ „ dot)!- de veiflandige kracht de Logos zelve, die in

llüüidfl. 9ï hem was; maar de Z^^w kwam door zijnen enke-

ua C. G.
^^ Jen wil te voorichijn; en de Logos ^ niet uitgaan-

roe 1
80.' 59 ^^c ^oc»r een' ijdelcn klank , werd h^t eerstgeboren

—— „ werk des Gcestes. Dezen Icennen wij als het be-

„ gin der wereld, [lij werd door vcrdceling , maar

5, niet door aflcheiding gelijk nit eenen fakkel

„ vele lichten ontlloken worden — dns heeft de Lo^

„ gos uit de kracht des Vaders voortgaande, hem ,

„ die hem geteeld heeft, niet a?.*},©!' (zonder Logos

5, Rede , verflaud enz. ) gemaakt. Op deze wijze

„ toch fpreek ik ook zelve , doch een woord of reden

„ voortbrengende, word ik niet beroofd of ijdel van

,, rede.'''' Voords beweert hij , dat dit hen^elfche

Woord , dat van den \'adcr tot een' Geest gemaakt

is , de menfchen als een beeld der onverderflijkheid

gcfchapen heeft. Hij maakte eerst Engelen, daar na

de menfchen. Aan beiden gaf hij een' vrijen wil,

opdat zij vatbaar zouden zijn voor bclooning en flraf-

feii. — „ Wij zijn niet geboren, om te iler\'en,

„ maar wij flcrvTn door eigen fchuld. Onze vrije

„ wil heeft ons bedorx'en ; wij zijn Haven geworden

,

„ daar wij \Tij waren , en dat d(M)r de zonde. \'an

„ God zelven is niets kwaads gcfcliapen, maar wij

„ hebben het in de wereld gebracht. Doch wij kun-

„ nen 'er ons ook weder van ontdoen." N'^oords twee

foorten van Geesten gefield hebbende, de éene de

ziel, de ander grooter dan de ziel, het beeld en de

geliikcnis van God, ver\M->lgt hij: „ De ziel is op

„ zich zelve niet onlteiHijk , maar fterilijk. Doch

,

„ het
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„ het is ook mogelijk , dat zij niet ileift. Wam , II

„ als zij de waarheid niet erkent, fterft zij , en wordt ^S*^*^

„ van liet ligchaam ontbonden : maar ten laatllen Hoofdfl.

„ ftaat zij bij de voleinding der werekl weder op. "^ C. G.

„ Integendeel , zij fterft niet , alfchoon zij voor een'
^^^ j

g^'

„ tijd ontbonden wordt, indien zij de kennis van -

„ God verkregen heeft. Want in zich zelve is zij

„ duisternis , en niets is in liaar licht. Dit is het

„ gene gezegd is : de duisternis neemt het licht

„ niet aan. De Logos is het Licht Gods, maar de

„ onverlbmdige ziel is duisternis." — „ In 't begin

heeft de Geest zich met de ziel ver\^oegd , maar toen

zij niet volgen wilde, zich weder van haar gefchei-

den. — Wi.1 moeten nu weder zoeken, het geen wy
verloren hebben , de ziel met den Heil. Geest ver-

binden , en iiaar de gemeenfchap m^t God dreeven."

Met één woord, tatianus is weder een voorbeeld,

dat de eenvouwigheid van de Christelijke leere bi^-

dorvcn wordt , wanneer de menlchen ondernemen

dezelve, op hunne mjze, te verfraajeu en op te hel-

deren, en eenc lesfe voorde Christenen, dat zij alles

V''K)r de zuiverheid van hun geloof te vreezen had-

den, indien zij niet flipt bleven bij de leere van ]e-

sijs en zijne Apostelen; en dat zij verpligt vvaren^

zonder aan eenig meii^clilijk gezag het oortelcenen,

de voorflellcn, zelfs van hunne wclmenendile en anders

kundigfle Leeraaren , met liet oordeel des onder-

fcheids , aan de Godlijke Schriften te toetzeii.

Indien wij, in plaats van deze X'eriiandeling van Hf.gr«;ii.-

TATiAN[JS , hoc zij dau ook zijn niocje , de Sclirif- ''/

^

ten van twee andere kundige Christen -Leeraaren, lüe coiu-^vcr-

N 4 0:1-
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11 onder de regeering van m. aurelius gebloeid heb-

*?^ ben, mogten bezitten, wij zouden, ongetwijfeld,

lloofcift. eene goede en voordcclige niiling gedaan hebben.
mC.G jijj, bedoele hegesippus, en dioxysius Bisfchop van
Jaariöi. „ ,

tot i^o^ Aorinthe» heoesïppus was de eerflie, die in vijf

'
^/

'

" Boeken eene Kcrkolnlve Gefchiedenis , vnn den dood

G^cfchlc-
^^" '^"^'"^ ^^' ^^^ zJpe"' tÜ^l toe

,
gefchreven heeft.

deuis. Deze Gefchicdenis is: voor ons verloren, behalveu

cenige broklliikken , die door ehsebiüs (*) en pho-

Tius (t)» bev.'aarcl en door grare (§.) bijeenver-

zameld zijn. - PHOTiiTS noemt hem een'' oud, en

fipostoUsch man, en volgends eüsebius, reüttc zijn

leeftijd aan dien der Apostelen zelve» eitsebius

ichijnt hem te platitzcn onder de regeciing \'an ha-

DRLXN^us, maar elders brengt hij hem diiidcliik tc)t

de regeering der antoninijssen , en volgeiKls de

AlexandrijnfclTe Chronijk, is hij onder den Keizer

coMMonus, Zoon \-nn M. aurelius, overleden. Hij

w-as van het Joodenciom tot het Christendom be-

keerd; hij kwam, omtrent het jaar i6o te Rome,

alwaar toen anicetus Bisfchop was, en bleef daav

eenige jaaren, tot den tijd van eleutherus, heb-

bende, op zijne reize, met veele Bislchoppen gefpro-

ken en bevonden, dat de Christenen nog in alle

Gemeenten de leere van jesus en de Apostelen ble-

ven behouden. Uit de overblljfzekn zijner Kerkge-

fcliic-

() Hht. Ecclcs. ir. 23. III. 19. 2c. 32. IV. 8.

(f) B'.hiioth. Cod. ?3c.

<^5) ^" Spicileg. Patrun: Sec. II.
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fchiedenis te oordeelen, fchijnt hij wat ligtgelovig, H
allerhande wonden^erhalcn en geruchten , bijzonder in ^j^,

de Gefchiedenis der Apostelen, aangenomen te heb- Hoofdft.

ben, ondertusfchen zouden wij, indien dezelve tot "^ ^' ^'
"

Jaar loi.
ons gekomen was , ongetwijfeld daar uit veel nuts tot i 8q.

getrokken hebben. Meer weten wij niet van hem. -•

Nog heeft eusebius (*) een merkwaardig be- Dionysi-

richt van dionysil'S, Bisfchop van Korinthe, een' |i^' ^^'

verftandig en bij de Christelijke Kerk verdienstelijk vnn Ko-

man , die niet alleen voor de hem toebetrouwde ge- 'i'-^f^^-

meente, maar ook door algemeene Brieven voor de

belangen van andere Gemeenten, zorgde. Hij fchreef

zoodanige Brieven aan de Gemeente te Lacedemon
,

om haar tot vrede en eensgezindheid te vermanen,

en in het rechtzinnig Geloof te bevestigen, ook aan

de Gemeente te Athecnen ^ wclke, na dat haar Bis:-

fchop puBLius , in de toenmalige vervolgingen , den

JN'Iarteldootl geleden had , in haren moed verflapt ,

en 'bijna van het Geloof afgevallen was, doch welr

ke, door den ijver van quadratus, den Opvolger

van PUBLIUS, thans weder op nieuw zich verza-

melde, en. begon te hcrftellen. Hij fchreef ook

aan de Christenen te Nïkomediê^ bijzonder tegen de

-Ketterij van marcion, en aan de Gemeenten op het

Eiland Creta^ wier Bisfchop filippls hij zeer

prijst, haar waarfchuwende tegen de listen en loos-

heid der dwaalleeniarcn. In eeijen Brief, aan de

Gemeenten 'm Pontin ^ vermaande hij. deze, dat zij

de genen , die in eenige misd^a^ of dwaling ver\'al-

lon

(*) Uht. Eccla. IV. 23.

N 5
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TI Jen waren, en zich bekeerden, u'eder gunstig znii-

^^^^ den aannemen, en in eeiien anderen, aan de Ge-

fïoofdü. raeente te Cnosfus , op liet Eiland Creta , vemiaan-

mC.y.^^
hij derzelver Bisfchop pinytus, dat lui geen' al

lot 180. te zvvaarcn last van kuischheid op den hals der

• Broederen zou Ieg.2:en, waailchiinliik de onthouding

van het huwlijk bedoelende , waar op velen , gelijk

WH gezien hebben, ten dezen tijde zoo ftcrk aan-

drongen , n>aar dat hij acht zou geven op de menscli-

lijke zwakheid. Deze Bisfchop, echter, fchijnt hier

mede niet zeer in zijn Icliik geweest te zijn, en

fchreef hem te mg, onder vele xTiendfchapsbetin'gfng

LU lofverhefling , dat zijne Gemeente vaster fpijze

belioefde, opdat zij niet altijd in de kinderlijke tucht

blijvc en zelfs vedlappe. Ook fchreef hij cenen Briefaan

de Gemeente te Ronie^ en deszelfs Bisfchop soter,

waar in hij zeer prees de liefde en weldaadigheid

der Gemeente te Rome ^ omtrent andere Gemeenten,

en Broederen , die uit andere Landen te Rome kwiv-

men, als \Teemdclingen. In dezen Brief beklaagde

hij zich, dat men zijne Brieven veiTalschtc, door fom-

mige dingen uit te fchrappen en andere d;iar bij te voe-

gen , verklarende , dat hij zich even hierom niet ver-

wonderde, dat funmiige bedriegers ook zulke verval-

fchingen in de Godlijke Schriften ondeniamcn , dewijl

die van zoo veel grooter aanbelang waren. Eindelijk

gewaagt ei^sediüs nog van cenen Brief van dionv-

sirs aan chrvsophora, eene gcloovigc en getrouwe

Zuster, aan welke hij geestelijk voedzci in dcnzel-

ven toedeelt. —

VIJF-
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V IJ F D E HO Gj;F D S T U K.

Lotgeval/en der Christenen , onder de regeering yan

Commodiis, tot aan die van Severus.

JVIarcus aurelius de IVysgeer^ in het jaar i8o ir

overleden zijnde, had tot zijnen opvolger, zijnen ^^*^

Zoon cOMiMODUs , die , door de ongebonden zeden Hoofdf!.

zijner Moeder faustina , en de te groote flapheid ^^ C. G,

zijns Vaders, omtrent zijne opvoeding, geheel van
^q^ j^^.

denzelven ontaart, door wreedheid, wellust, en zin

neloze buiteniporigliedcn , zichzelven volkomen cenen
"l-^^^^

dwingeland betoond , en zijne regeering , door niets » Herfr.

dan door Hechte daaden , berucht gemaakt heeft. Zijn

Eenen fchandelijken Vrede gelloten hebbende , met
c^yiyiQ.

de Duitfche Volken , die door zijn' Vader , in de laat- dus volgt

lic jaaren van zijn leven , overwonnen waren , gaf hij j.g'!"^"
'^

zich geheel aan een liederlijk leven over, ondcrhou- riiig.

dende 300 bijvvijven , en zijne vuile lusten zelfs met

fchandjongens boetende. Door eenen dvvaazen hoog-

moed , voor meer dan mensch willende gehouden

worden , liet hij zich herkules , den Zoon van

jupiTER, noemen, en droeg, om denzelven naar te

bootzen , niet ulleeu eene knods en leeuu'enhuid

,

maar boog ook zijnen hals fcheef, omdat herkules

met een' fcheevcn nek plagt afgebeeld te worden.

Zeer vele aanzienlijke en uitinuniende mannen wa-

ren flachtöders van zijne wreedheid, itjt hij, einde-

lijk, nu zijne undcrdancn 13 jaaren lang geplaagd ie

^k-b-
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II hebben, door de Bevelhebbers van zijne Lijfwacltt,

•oEK (Jaar tQg aangezet duor zijn Bijwijf martia , op den

Hoofdft. laatflen dag van litt Jaat 192, vcniioord zijnde, een

na C. G. einde, zulk. een Ichandelijk leven waardig, gehad

tot ip3. 'it^i'-.

Door het fnoode voorbceiil vun commodus , \vn-

Korte re-
^ Hof en de Hof - Soldaaten in Ro!/ic zoo zeden,-

gecnii}; /
van HEL- loos geworden, dat, wanneer helvius pertinaH
viuspER

jjj^. j,,f^ i^gj^ welke commodus hadden van kant

gemaakt, ten Troon verheven, en met den naam

van F^ader des Vaderlands begroet was , een man

van een edel geflacht, en de beste hoedanigheden

van geest, uien zijne deugden en een zestigjaarigc

ouderdom ontzag hadden moeten bijzetten, de no-

dige hervormingen begon in het werk te lltllen, de

Hof- Soldaaten, die aan alle tucht geheel ontwend

waren , oproerig tegen hem oplh tnclen , en liem , n:t

nauwlijks 88 dagen geregeerd te hebben, vermoord-

den.

DiDJus De dartele Soldaat flelde nu liet Rijk aan di^w

JULIANUS mecstbiedcnden te koon, dus verb'eeg didil'S iltli-
koopthct
Rijk. ANTS, die het hoogfte bod uitloolde, het Rijk:

Doch , niet in fhiat zijnde , zijne belofte te voldoen , en

den losbandigen Krijgsknecht te beteugelen , terwijl ook,

te gelijkertijd, drie onderfcheiden Mededingers, naar

het Rijk, zich hadden opgeworpen, I'escknnius ni-

CER. in Syrië ^ CLODius albinus in Britannië^ en

SEPTiMius SEVERUS in 'Paiinotiië ^ kon julianus

y.ich niet ftaande houden, maar werd van de Sol-

daaten verlaten , zoodat het severus , die met zijn

Leger naa_ //^/i* kwam, onder voorwendzcl , van

de«
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den dood van pertinax te willen wreeken , Il

gemaklijk viel, uit te werken, dat jullvncs, op y
bevel van den Raad , na eene regeering van twee Hoofdft.

maanden en vüf dagen, ter dood gebracht werd,"^^-^-

waar op severus, in het jaar 193, zelve de Keizerüj- ^ot 193.

ke waardigheid aannam.

Hoe flecht en onverdraagllik ook de dwingelandij De Chris-

tenen <^Q~

van COMMODUS voor zijne Onderdaanen in het ge-
nieten''

meen was, wij lezen echter niet, dat hij de Chris- vrede,

tenen vervolgd heeft, integendeel, volgends het ver- ^^ !^"j
s ' o ' ^ rende de-

haal van EUSEBius (*), alle de Gemeenten hadden, zen tijd.

geduurende dezen geheelen tijd, rust en vrede van

vervolgingen; alleen meldt dezelfde Gefchiedfchrijver

van eenen apollonius , een' in de AVetenfchap-

pen en Wijsgeerte , bij uitnemendheid geoefend

Christen, welke door zijnen Slaaf, volgends mëRO-
KYMUS te Rome befchuldigd, en fchoon de Laster-

aar, volgends eene voorgaande Wet, gelijk eusebi-

us zegt, waarfchijnlijk dodende op de aanfchrijving

van M. AUREJLius, in het voorgaande (f) door ons

bijgcbragt, ter dood verwezen werd, echter na dat

PEREXNis , de Bevelhebber der Lijfwacht onder

coMMODus , te vergeefs getracht had, hem in zijne

trouw voor zijn geloof te doen wankelen , van deii-

zelven, dewijl apolloxius een man van Raadshcer-

lijke waai-digheid was, gelijk microw^ml'S uitdruk-

Ijjk zegt, naa den Raad verwezen werd, voor wel-

ken hij, in eene uitmuntende Redciivoering, die eu-

C*) //n/. Ecch'S. V. 21.

( \) BlaJi. loó.
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II sEOius, in zijne Handelingen der INIaitelaaren , UTlk
lOF.K ^ei-1- voor ons verloren is gedaan , had ingevoegd , zijn

Hoüfdft. Christendom , verdedigd hebbende, is hij, volgends liet

na C. G. gevoelen van dan Raad , ter doodftraffe venvezen , in-

tot 193. S'^v*^'»^ ^^^^ andere oude "VVct, welke de Christe-

- nen. '^enmaal bcllhiildigd zijnde, indien zij hun geloof

niet wilden verzaaken, ter dood veroordeelde.

Of het Roomfche Martelaarsboek ^ het welk van

den marteldood van cenen Raadsheer juLius, onder

coMMODi\<? , gewag maakt , daar in geloof verdiene

,

en dit geloof cenigc kiaclit verkrijge, omdat lam-

J»RiDius (*), onder de Raadsheeren, door dezen

Vorst gedood, ook julius proculus meldt, gelijk

VENEMA et)-) Si'^t') dur\^: ik ni°t bepaalen , maar

dit is zckcrer, dat het Christendom zich, gcdmi-

rende deze rust, aanmcrWijk, bijzonder te Roir.e

^

uitbreidde, alwaar verfcheiden voomame lieden met

hunne huisgezinnen het Christelijk geloof aannamen

en beleden (§), onder welke men meent, dat ook

geweest zal zijn evodius, die bij dio de Opvoeder

vafi CARACALLA , Zooii van SEVERUS, geiiocmd

wordt (I).

Dwnal- Doch, hadden de Christenen van buiten ccnige

leeraars, verademing en rust, inwendig werden zij gcftadig

beroerd, door allerhande gevoelens, welke onder hen

opkv^'amen, en door lievige verfdiillcn , welke, naar

ma-

(*) I1I COMMODO Cap, 7,

(t) Hi%t. Ecclrs. Tom. III. pag. 577.

(§) EusEBU's Uist. Ecclcs. V. 21.

(I) Tertulliakus ad Scap. C. 4.
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mate de Christenen in getal en aanzien, als ook in II

kundigheden , bijzonder wijsgeerige , toenamen , van tijd ^
^'^

lot tijd met meer hevigheid gevoerd werden. HoofdfL

De gevoelens der Gnostieken bleven nog fleeds aan "^ C. G,

velen bevallen , bijzonder in het Oosten ; bardesa- tói 103!

NES, een Syriër^ uit Edesfa geboortig, die reeds

ten tijde van m. aurelius en l. verus bekend ^^^~

weri-l , liet zich vervoeren , om tot de partij der Va-

hntinianen over te gaan , welke hij naderhand ech-

ter weder verliet, doch niet zonder 'er zekere gevoe-

lens uit te behouden, dezelve op zijne wijze ver-

fchikkende , waardoor hij het hoofd van eenen aanhang

geworden is, die zich, zelfs tot in de vierde eeuw^

flaande hield. Hij was een kundig en geleerd man,

bijzonder ervaren in de taal van zijn Vaderland, die

zich door zijne Schriften, welke van zijne leerlmgen

in het Grieksch vertaald werden , grooten roem ver-

worven had. Van dezelve heeft niets onze tijden be-

reikt, dan alleen eene plaats uit zijne Samenfpralven

over het Noodlot ^ een werk, het welk door eusebius

liooglijk gepreezen wordt, en aan den Keizer anto-

NiNUS was opgedragen, wclke eusebius (*) ons

bewaard heeft. In het eerst was hij een groot

ijveraar voor het Christendom , hebbende zelfs tegen

de Ketters, bijzonder tegen marcion, gefchrevcn.

Wanneer eenlicidcnsch Wijsgeer, apo/.lomus , hem ,

zelfs door bedreigingen, van het Christendom zocht

af te trekken , gaf hij hem ten ant\voord , dat hij

den dood niet \Teesde;'er bijvoegende, indien hij, uit

vrees

C*) l'rtipar. Eiiay-, /.. VI. C. lo.
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II vrees voorden dood, des Keizers bevelen volbracht,

BotK
j^,-,j^ (]£;,£ \^Q^ fQ^.]^ tegen den dood niet beveiligen.

Hoofdfl. De Ouden iiebben ons gcene duidelijke berichten na-

nn C. G. gelaten , wat hem eigenlijk bewogen hebbe, om de

ilot lo"! S^voelens da* f'^alentitiianen te omhelzen, ook zijn

' zij niet klaar, in het opgeven van de gronden en

famenhang van zijn eigen llelzel, het welk hij zich,

met verweiping van de meest aanllootlijke begrijppen

der Gnostieken^ gexnormd en voortgeplant heeft.

Alleen weeten wij dit hoofdzaaklijk : Hij geloofde

twee hoogrte Wezens, den oppcrilen en goeden God,

en den \'^orst der Duisternis of den Duivel , dien hij

(lelde, dut niet gefchapcn was, maar zich zelven

had voortgebracht, doch welken hij evenwel niet

voor eenen God erkende. God heeft den mensch

zuiver, en onzondig gefchapen. Maar wat barde-

SANES eigenlijk omtrent den oorfprong van het men-

fchelijk ligchaam heeft geleerd, is onzeker; hij fchijnt

echter de logge en grove mensch lijke ligchamen uit

broze floffe beftaandc , aan den \''orst der Duistemisfe

te hebben toegekend; waar mede in verband (laat,

dat ciiRisTiTS, naar zijn gevoelen, geen menschlijk

ligchaam , tiit de Maagd maria heeft aangenomen

,

maar een hcmelsch of luchtgewestisch ligchaam , ge-

lijk de Engelen hadden, wanneer zij aan de men-

(chen vevfchecnen , gehad hebbe , hetwelk door ma-

RIA is doorgegaan. Waar uit weder voortvloeide,

dat BAUDESANES Ontkennen moest , gelijk hij deed

,

dat jESus waarlijk geftorven en weder opgedaan zij,

gelijk ook , dat de ligcliaamen der menfchen eens we-

der opgewekt zullen worden. Hij beweerde daar re-

een.
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l^en, dat men, door Onthouding ^ Vasten^ en Be- II

fpiegelingen de fnoode ftof moest te onder brengen, ^^^

en zich van dcszelfs hceifcliappij ontflaan. Zij , Hoofd ft.

die, op deze wijze, naar de (lem van Christus, "^ ^- ^*

als cenen Godhjken Lceraar, hooren , en zich aanpot ip^.

zijne Wetten onderwerpen , zullen , na de ontbinding

van dit aardfche ligchaam, tot de vvoonplaatzen

der gelukzaligheid opklimmen, bekleed met luchtge-

westifche werktuigen , of hemelfche ligchamen.

Met dit alles erkende hij alle de Schriften, die de

Jooden en Christenen voor Godlijk hielden , insge-

lijks als zoodanig, zonder zich jegens dezelve de

ftoutheden der Gnostieken te veröorlooven. Hij flel-

de, in de Sijrifche taal, 150 Pfiilmen of Geestelijke

Liederen op , in welke liij zijne gevoelens voordroeg

,

en door de aangename zangwijzen dezer Liede-

ren onder het Volk voortplantte; waar in hij, door

zijnen Zoon harmonius , die zijns Vaders gevoe-

lens aankleefde, en uit de Griekfche Wijsgeerte op-

helderde, werd nages^olgd, welke insgelijks vele Lie-

deren gedicht heeft, wier zangwijzen zoo vloejend

waren, dat dezelve door efraem den Sijricr, voor

rechtzinnige Liederen , behouden zijn , omdat het

Volk zoo op dezelve gefltld was (*).

Tot hier toe had het onderzoek over den oor- Theodo-

Iprong

(") P/Ten verijelijke Euseb. Ilist. Eccles, IV. 30.

EFRAEM sYRus in AssicMANNi BUL Oriënt. T. l. p. 132,

EPIFAN. htCf. 56. TIIEODORET. Hist. Eccki. LV. 29,

lUret. Fcb. I. 22. sozoMEN. Hiit, Eecles» lil, 16. enz,

IL Deel. O
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Il rpronj^ van het zedelijk kwaad, aanleiding tot vele

BOF.K v\'angevoclcns gegeven, die min of meer tot de be-

Hoofdfl. ginfelen der Gnostieken behoorden , en daar uit voort-

nn C. G. vloeiden. De invoering der Griekfche, bijzonder der

tot 107* P^^fo'^ifi^'^ Wijsgeerte, onder de Christenen begon

nn, tegen het einde der tweede eeuw, de gedachten

T^'^, , tot een ander punt van onderzoek te bepalen, tot
Ledcrbc- .

, \-
reider, de \Taag naamlijk : wat men van den perfoon van

van By- jjtjïljs te denken hebbe? Wij hebben reeds verfchei-

* den voorbeelden bijgebracht van Christen Leeriiaren

,

die de Iccrc van jesus Godheid trachtten optehel-

deren , uit de Platonifche A\'ijsgccrte , en die de begrip-

pen van PLATO en van de Heilige Schrift, nopens

den Logos of het woord van God, onderling vcr-

wisfelden ; dezer te vcitc gaande fpitsvinnighedcn

begonnen anderen te (luiten, welke, vcivolgends, tot

het tegcnövergeflelde gevoelen vervielen, en jesus

voor een' bloot mensch hielden. Onder dezen wordt,

omtrent het jaar 192 en vervolgends, theodotus,

een Ledcrbereider , maar tevens een geleerd man ,

van Byzaniiiim ^ naderhand Coiiflautiuopolen ^ als de

eerfle Auteur en Vader van dit gevoelen geteld (*),

trouwens, alhoewel de l'lhiouilen (f), Cnrpocratt'

anen enz. (§}jn:sus voor een* bloot mensch hiel-

den, was deze hunne flelling mcrrr een gevolg van

hun-

(*") Dcor den oniïcnoemden , vrij licvig partijdigen^

Sehrijver bij euser. Ilist. Eccks. V. 28.

(f) I. Deel, Bladz. 380.

(5) Boven iii dit Deel^ Bladz. 43.
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hunne overige gevoelens, dan wel hunne Hoofdftel- II

ling, gelijk bij theodotus plaats had, zedeit \viens ^^^^

lijd dit een hoofdtwist onder de Christen Leeraaren Hoofdft.

geworden is (*). "a C. G.

Theodotus, dus hiidt het verhaal bij epifa-
J^^"^ J

?*

Nius (t) , in zekere vervolging , waar in verfcheiden

zijner Broederen hun leven voor het geloof hadden

opgeofferd, het zijne gered hebbende, door Chris-

tus te verloochenen, en daar door te Byzantium

in minachting bij de Christenen geraakt zijnde, had

zich naa Rome begeven, doch ook hier bekend ge-

worden, en over zijne verloochening aangefproken

zijnde, vei-fchoonde hij zich daarmede, dat hij niet

God , maar alleen een bloot mensch , daar mede

CHRISTUS meenende, verloochend had, waar op de

toenmalige Bisfchop van Rome^ victor, hem uit

de gemeenfchap zijner Kerk floot. Doch , op dit

verhaal van epifanius, is te min (laat te maken,

dewijl deze Sclirijver zicli ligtelijk door zijnen ijver laat

vervoeren , om de Ketters te bezwaaren. Wij kunnen

veiliger, in de boven opgegeven aanleiding, benisten.

De Ouden hebben ons, voerders, geheel onkundig

ï^elatcn van het Iccrfblzcl van theodotus , zeli^s

komen zij daar in niet overüen, of hij jesus voor

ccnen Zoon van josef en i^iaria gehouden , dan of

lilj hem cene bovennatuurlijke geboorte uit marl\,

als Maagd, iiebbe toegekend. Het eerile Ichrijlc

EPI-

(*) Vergelijk vlnf.ma llht. Ecclcs. Tuiiu III. pj^.

698.

(t) Herfu 54.

O 2
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ir EPiFANius, maar een ander oud Schrijver () zegt

BOKK uitclmklijk , dat hij gefteld heeft, dat jesus uit eenc

Iloofdrt. ^fii'igtï geboren, docli bchalven deze wondergcboor-

nn C. G. te een bloot en naalct menscli geweest zij , zonder

tot 193* ^^" 'SC uitmuntendheid boven andere menfchen, dan

• alleen van zijne gerechtigheid en deugd. De Ouden

melilen ons ook niet, van welke bewijzen tiif.odo-

TUS zich bediend hebbe, voor deze zijne Helling,

dan alleen , dat zij eenige Schriftuurplaatzen noemen ,

in Welke jesi:s een memch heet, of met menfchen

vergeleken wordt. Zijne aanhangers , die hij , in een

aanmerklijk getnl , te Rome had , zullen voorgewend

hebben, dat hun gevoelen het gevoelen der Christe-

nen geweest zij, tot de tijden van den Roomfchen

Eisfchop vicTOR toe, onder wiens Opvolger zephy-

RiNus , zedert het jaar 202 , het tegenöverflaande ge-

gevoelen eerst opgekomen zal zijn. Zij vervalschten

de Heilige Schrift, zegt de boven aangehaalde Schrij-

ver bij EusEBius, fchaften de oude regehnate des

' geloofs af, en kenden ciiristus niet. Hij klaagt,

dat zij niet onderzochten , wat de Schrift leerde ,

maar op \V'ijsgecrige betoogen en Sluitredenen aan-

drongen, dat zij de Wiskunde van euclides meer

dan den Bijbel beöefeiiden, aristoteles en theo-

FRASTt's hoogfchatten , en galexus zelfs aanbaden.

Eindelijk befchuldigt hij hen, dat zij de Godlijke

Schriften (tout veranderden , ja fommigen hunner zul-

len zelfs de^\^et en Profeeten geheel verworpen hebben.

De

(*) De ongenoemde Schrijver vnn \\q.\. Aanhangzel op

het Boek van ïertulliaiNUs de Pr.efcri^t, har, C. 53.
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De aanhangers van theodotus waren , binnen II

korten tijd, te Rome, zoo talrijk, dat zij zich eenen ^^^^

eigenen Bisfchop aanrtelden , en dien eene behoorlij- Hoofdll.

ke bezolding toelegden. Zekere natalis , verhaalt na C. G.

de ongenoemde Schrijver bij eusebius , voorheen
\^[ jq°[

een ijverig belijder van het Christendom, liet zich

door vlijërij en het geld bekooren, om hun Bisfchop te i^"^J^^''^*

worden, maar wat gebeurt? Eerst werd hij, in her- der The-

haalde droomen, vermaand, deze partij te verlaten, odotia-

en als hij daar aan geen gehoor gaf, door Engelen

,

zwaar met roeden gegecsfcld , waar op hij , in de

diepfte boetvaardigheid , den Bisfchop zephyrinus ,

en de andere Leeriiaren, te voet viel, en weder iii

de rechtzinnige Gemeente werd aangenomen. Wij

zouden deze gebeurenis, als al te beuzeliichtig niet

bijbrengen, was het niet, om een voorbeeld te ge-

ven , hoe ligtgeloovig de drift voor Godsdienstgevoe-

lens de menfchen maakt.

Ten tijde van gemclden Bisfchop zepiiyrixus , Tiieodo-

bevond zich onder de aanhangers van tiieodotus '^^^^> ^}^

een ander van denzelfden naam, een gekhvisfelaar,
f,»]^-,^

die dit bijzonder had, dat hij melchizedek hoo- hoofd

G;er (lelde dan christus , voor zoo verre chris- n']", 5.

Tus een bloot mensch, maar arcLCHizEDEK eene zedcki-

kjr'acht Gods zal geweest zijn , die door zijne voor- ''^"*

bidding den Engelen in den Hemel den zelfden

dienst bewijst, als christus aan de menfchen. Zij,

die dit begrip van hem overnamen , worden Melchi-

zedekiten genoemd , maar deze gezindte was van

weinig belang (). Even

(*) Zie LusEüius, EPiFANius, Tui'-ODORETus enz,

O3
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II Even gelijk theodotus en zijn aanliang , dus
BotK ontkende ook artemon of artemas, wiens aan-

Hoofdfl. hangers Artemouhen genoemd zijn , de Godheid van
nn C- G. j£scTs. Het is twijfeliichtig , wie hij geweest is , of

tot 193.' vvannecr hij geleefd hebbc. Doch, de meeste waar-

fchijnlijkheid maakt hem wat jonger, dan den ecrflen

Arte- theodotus, die toch als de Facler en oorfprongMON

,

Ji b

Artcmo- van dit gevoelen, het welk jesls Godheid ontkent,

Diten.
^yj^rti gehouden , gelijk wij boven gezien hebben (*)

;

nog komt hier bij, dat, daai* gemelde theodotus,

onder comimodus, pertixax, julianus, en seve-

ïius, op het einde der tweede Eeuw, geleefd heeft,

in den Sijnodalen Brief der Kerkvaderen van Antio-

chie^ tegen paulus van 6'^;/;(>/?7/^ ( f ) , in het jaar

271 gelchreven, van artemas, als nog in leven

zijnde , fchijnt gefprokcn te worden ( § ). Daar uit

,

dnt de Ouden theodotus en artemon beide te

gelijk, en genoegzaam op dezelfde wijze, wederleg-

gen (*), mag men beflniten, dat hunne gevoelens

ook genoegzaam op hetzelfde uitkwamen , dat Chris-

tus een bloot mensch is geweest, uit i\rARiA ge-

boren, doch, die alle Profeeten in heerlijke gaven

overtroffen heeft (|).

Alogi. Indien wij epifantus (=^*) geloven, zal 'er eene

Ketterij beflaan hebben, van welke theodotus zich

heb-

(*) BLkIz. 210.

(f) Bij Eisi.B. ///.</. EccUs. VII. 30.

(§) Vcrgel. WESSELING. Piubiib. C. 21.

(j) Elseb. Hist. Ecclci. V. 28.

(I; Vcrgel. ei'ifan. hares. 65. theodor. Jueret. fah*

II. 4. IV, 5. (•*) llira, 54.
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hebbe afgercheurd , en als een nfzetzcl geweest zal ^^

BOEK
zijn. Aan de aanhangers van dezelve geeft hij den y
naam van Alogi ^ welke eene dubbelzinnigheid in Hoofdft-.

zich begrijpt, alzoo dit woord bij de Grieken kan ^^ o
*

° •'^ ' •' jaar 1 00,

betekenen redelozen^ onverflandigen ^ maar ook //>- tot 193.

den^ die zonder den logos zijn^ omdat zij naam-

lijk, volgends epifanius, het Euangelie van jo-

ANNES, benevens de Openbaring^ verwierpen, en

niet voor echte Schriften van dezen Apostel erken-

nen wilden, en dus Christus niet den Logos of

het woord van God noemden; dus heeft ook fi-

LASTRius (*), in zijne lijst van Ketters, lieden ge-

plaatst, die deze beide Boeken niet aan joünnes ,

maar aan cerinthus , toeichreven. Ondertusfchen

blijkt het niet uit epifanius , of deze , door hem

dus genoemde Alogi ^ de Godheid van jesus vol-

ilrekt ontkend hebben, integendeel, volgends zijn

eigen getuigenis, wilden zij voor rechtzinnig hi de

leere der Christenen gehouden worden. Men fchijnt

derhalven, met recht, aan het beftaan van zoodanige

Ketters te mogen twijfelen, te meer, omdat wij we-

ten, hoe geneigd de beide gemelde Schrijvers zijn,

om de Ketterlijst te vergrooten. Waarfchijnlijk heb-

ben eenige Ciiristenen, die tot nog toe aan de echt-

heid van het Euangelie en de Openbaring van yo-

ANNF.s twijfelden, misfchien wel ook daar toe ge-

bracht, dewijl zij zagen, hoe fommigen de Logo^

van PLATO daar bij verkeerdelijk toepasten
, gelegen-

heid gegeven, om ccne Ketterij van Alogi te ver-

dicht

(*) />^ lua-ci, C. Co.

O4
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U dichten ; tromvens , na dat men onder de Clins>

BOF.K tenen meer eenparig deze en andere in twijfel gc-

Hoofdd. trokken Schriften des N. Testaments begon te er-

ra C. G. kennen , fcheen het verder twijfelen aan derzelver

tot 1
03' echtheid voor gevaarlijlv aangezien te worden.

-^— Evenwel is dit zeker, dat men, ten dezen tijde,

Fraxeas. meer onderzoek begon te doen , wat men toch van

den pcrfoon van jesus Christus te denken hebbe,

en het geheele leerfliik van God, Vader, Zoon, en

Heiligen Geest begon iiit te inluizen, waar door het

niet anders zijn kon, of 'er moesten vcrfcliillende

gevoelens ontdaan, die niet zelden tot het édn of

ander uiterflen overflocgen. Terwijl men dus, aan

den cénen kant, de Wijsgeerte van plato te hulp

riep, om deze kcre, indien mooglljk, op te hel-

deren en vcrfliaanbaar te maken, en ook de woor-

den
,

perfoon , drieheid , en drieeenheid 'm ge-

bniik begon te brengen, neigden anderen, \\'nar-

fchiinlljk vTcezcnde, dat men dus de leore van den

iénigen waareii God te na zoude komen , om je-

sus voor een bloot mensch te houden, en de uit-

drukldngen der Heilige Schrift van God den Vader,

Zoon en Heiligen Geest, zoodanig te vcrklaaren,

dat de eenheid vm het Godlijk Wezen geheel onbe-

iieveld bleef; \srxa\' roe zij verfchillende wegen infloe-

gen, waaromtrent het voor ons te moeilijker is, een

naauwkeurig veiflag te geven, omdat wij de Schrif-

ten van deze lieden niet meer bezitten, en zij, die

tegen hen de pen hebben gevoerd , in plaats van ons

met hunne gevoelens , en derzelver gronden , bekend

te maken, zich, door ingenomenheid met hunne ei-
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gene, niet zelden hebben laten verleiden , om hen II

met gevolgtrekkingen te bezvvaaren , en die als de ge- ^^^

voelens dezer menfchen voor te dragen. Hoofdfl.

Onder deze hier bedoelde lieden, behooit pr^ix- "^ ^* ^*

1, ,
• J^^r 180.

EAS , wen WIJ genoegzaam alleen kennen mt ter- ^ot 193.

TULLiANus , en deszelfs Boek , dat hij tegen hem

gefchreven heeft , hebbende eusebius geheel niet van

hem gewaagd, noch iemand der Ouden, behalven

het gdtw op de berichten van tertulllvnus fteu-

ne, het welk ook aan semler aanleiding heeft ge-

geven, om te twijfelen, of praxeas wel de waare

naam van den man zij, tegen wien tertullianus ,

in het gemelde Werk, de pen voert. Evenwel kan

men ddze. twijfeling niet laten gelden , zoo lang 'er

geene reden kan gegeven worden, waarom de waa-

re naam in eenen verdichten veranderd zijn , of wat

deze hier betekenen zou.

Volgends tertullianus dan ,. was deze praxeas

•en Christen uit ^/te ^ een onrustig man, en moe-

dig op dm roem van iMartclaarlciiap , alleenlijk

,

omdat hij enkel eene korte Gevangenis voor de Be-

lijdenis van het Christendom verduurd had, die te

Rome gekomen , den Bisfchop aldaar , welke den

Montanisten niet ongenegen was, en reeds Brieven

aan de Kerken van Afi'é en bijzonder Fryg'ü ^ ten

hunnen behoeve, had afgezonden, ongunstige denk-

beelden van hun inboezemde , en dus te weeg bracht

,

dat deze Bisfchop zijne Brieven terug riep (*),

maar

(*) Deze Biafchop was victor , ai du^ zal dit ora-

O 5 creiit



zin K E R K K L IJ K K

II maar tevens, terwijl praxeas de Profeeti'én vërdresf,

BOHK 2egt TERTULLIANUS , Yoerde bij Ketterij in, IJij

Hoofd fl. Yi-rdreef den Trooster^ en kruiste den Vader. Tcr-

na C. G. (tond uit dit begin, zien wij, hoe zeer, en om wel-
Jsnr 1 80.

, ,

^r jp. ke reuen tertullianus tegen praxeas was mge-

— iK)mcn. TERTULLIANUS was Mdw JSIontanist ^ en

een ijverig voodlander van i\cv.^\\ dwecpzuclitigeii

aanhang, en nam liet dus praxeas zeer euvel af,

dat deze bij den Bisfchop van Kovie tegen deze lie-

den zoo wel geflaagd was. Meer weten wij niet,

van de lotgevallen van praxeas , dan dat hij nader-

hand zijne gevoelens, ook in Afrika, heeft trachten

uit te breiden, gelijk wij fchijnen te mogen beflui-

ten , uit dat gezegde van tertullianus , dat hij bet

te Cnrthago vruchtdragend zaad van pr.vxeas heeft

uitgeroeid. Ook plaatst augustinus praxjeas ,

benc\*ens iiermogenes, in Afrika,

Zijne Volgends den Schrijver van het Aanhan^ï achter

Lceic. tertulll\nus Werk, de Prjefcript, ILuret.^ zal

PRAXEAS geleerd hebben , „ dat God , de Almagtigc

Vader, jesus christus is", en tevens beweerd,

„ dat deze geleden heeft, gekniist en geftorvenis: daar

en boven zal hij met eene heiligfchendige roekeloos-

heid hebben voorgcfteld, dat God zelve aan zijne ei-

gene rcchtehand zit." Maar, wie kan geloven, dat

zofidanige wartaal van iemand van gezonde hers-

ièhen ocit zou voortgebracht zijn? Het Wederleg-

giiigs-

irent het ifrr 192 moeten geplnrtst worden, /^ie boven

Blfldz. 136. en vi:.\ema Hiit. Ecchs, Tom. III. J>ag. 708.
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gingsfchrift van tertullianus tegen hem zou ons II

zijne waare mening beter kunnen Iceren kennen, in^ ^°^^

dien het met minder bitterlieid en partijdigheid, in Hoofdft.

eenen duidelijker ftijl en geleidelijker.verband, gefchre- ""^ C. G.
. ,. . , Taar i8o,

ven ware, en mdien tertulllvnus, m plaats van
^g^ jp,.

de door hem uit de leere van praxeas afgeleide ge-

volgtrekkingcn aan hem op te dringen, ons 's mans

gevoelen , met deszelfs gronden , eerst behoorlijk had

opengelegd en ontvouwd. Nu zegt hij ons :

„ Deze verkeerde mensch meent, dat hij de zuive-

„ re waarheid bezit , dat men den éénen God enkel

5, op die wijze moet gelooven, dat men éénen en

„ denzelfden, den Vader, den Zoon, en den Heili-

„ gen Geest noemt." Deze fcliijnt dus de hoofd-

bedoeling van PRAXEAS geweest te zijn, de éénheid

van God zuiver te bewaaren , welke hij , misfchien

,

vreesde, dat, door de verldaringcn van fommige

Christen Leeraaren , lijden mogt. Wij houden , zeiden

zijne Aanhangers, de Monarchie vast.' dat is, dat

'er niet meer, dan één Heer van alles, is. Doch,
hoe en op welke wijze praxeas verder reden gege-

ven hebbe van de benamingen Vader, Zoon, en

Heil. Geest, die m den lUjbel voorkomen, kan men

uit TERTULLiANuS niet ontwaaren, of hij, alle on-,

derfcheid wegnemende, deze enkel voor drie namen,

of voor drieërleië foorten van handelingen , gehouden

hebbe? tertullianus zegt, dat hij beweerde:

„ De Vader heeft zich zelvcn tot Zoon gemaakt,

„ het welk hem toch als God niet onmooglijk was.'*

Verders zegt hij: „ praxeas brengt den Vader in

55 het ligchaam van maria, voor iulatus richtetv

„ rtocl.
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II „ flocl, in josEFS graf." Elders zegt hij:

*^^ „ Maar zij willen dit zoo verklaren, dat zij in één

Hoofdd. 9j perfoon twee, den Vader en den Zoon, onder-

m C. G.
^^ fcheiden , terwi'ijl zij zeggen , de Zoon is het

tot 193! 5> vleesch, d. i. , de mensch , naamlijk je sus : maar

„ de Vader de Geest, d. i. , God, naamlijk de Va-

„ der." — „ Dit zeg ik," vaart tertullianus

vooit, „ is uwe Godslastering, dat gij van den W
„ der zegt, niet alleen dat hij geflorven, maar ook

„ zelfs, dgt hij gekruist is." — „Eindelijk," zegt

hij, ,, dit is een punt van het Joodsch geloof, zoo

„ ééncn God gelooven, dat men den Zoon en na

,, den Zoon den Geest da;ir niet toe rekenen wil."

Wie is in Haat, om uit zoodanige broklhikken iet,

met zekerheid, op te maken? Zoo veel fchijnen wij

te mogen flellen, dat, aan den éénen kant, bij het

voorftaan van de éénheid van God, fommigen, en

dus ook PRAXEAS, de Godheid, die in Christus

was en werkte, niet voor den Zoon van God, on-

derfcheiden van den Vader, hebben erkend, terwijl zij

daar door aanleiding gaven, dat men hen befchul-

digde , dat , fchoon zij toegaven , dat de Godheid

zich met den mensch jesus vercenigd had, zij de-

zen echter alleen voor een bloot mensch hielden, en

dat zij insgelijks moesten erkennen , dat de God-

heid, de Vader, in deze verüeniging , met dezen

mensch geleden hebbe, Cowpati is het woord, het

welk TERTULLiANUS hier bij gebruikt. Maar aan

den anderen kant iieeft ook tertullianus en an-

deren, nis zij de leere van God, Vader, Zoon, en

Heiligen Geest, verklaren, en tegen traxeas verde-

di-
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öigen willen , dikwijls meer gezegd , dan zij weten kon-

den , en bij het geen goed is, ook veel gev^oegd, dat tot ^^^^
andere misvattingen aanleiding kan geven. Wij zul- V

len dra zien , hoe de Christenen , door de al te Sf'^J*' na C. G.
ftoiite befpiegelingen van dit onderwerp, zoo van jaar 1 80.

den éénen als anderen kant, in vele moeilijkheden "^^"^ ^93.

geraakt , en genoodzaakt zijn geworden , bepalingen
'

en bewoordingen uit te denken, en aan te nemen,

ten einde alle moeiten voor te komen, die echter

ook met zeer veel omzichtige behoedzaamheid ver-

daan en gebruikt moeten worden , opdat zij niet mis-

bruikt worden.

Men gaf fpoedig den naam van Patropasjianen ^ Patropas-

aan de Aanhangers van praxeas , als ziüken , die ^,^"^" ^^

het Lijden van Christus aan den F'ader toefchre- chianen.

Ten ; ook noemden men hen Monarchianen , omdat

zij eene Monarchie^ eene eenheid van God, niet

alleen in wezen ^ maar ook, gelijk men toen reeds

begon te fpreken , in perfonen , dreven , wordende dus

dezen naam, welke te vooren van de Ciiristenen te-

gen de Heidenen , en dcrzclver Veelgodendom , ge-

bruikt werd, op hen bijzonder toegepast , terwijl zij

de andere Christenen beCchuldigden , dat zij deze

éénheid van God niet zuiver Iceriiardcn. De naam

van dezen aanhang ging echter fpoedig verloren,

toen in de derde eeuw, andere en meer vermaarde

namen, die dit gevoelen, ten minden in de hoofd-

zaak, aannamen, denzelven verduisterden.

\Vij moeten hier ook nog van eenen anderen IIfrmo-

Dwaalleerüar van dezen tijd fpreken, iierjmogenes
'^*^'^***

nüam-
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II naamlijk, tegen wien tertullianus insgelijks een

BOEK
j3^,j.{{^ gelchrevcn heeft, nog paitijdiger gefchreven

,

Hüofdft. ^^''^^ ^^^ tegen pii^\xeas. Hij had insgelijkvS een an-

m C. G. der Werk tegen hem gelchreven (^e cenfu anima,')

^^l
j„-* doch dit is verloren gegaan (). hermogenes was

een Schilder 'm Afyika^ maar tevens een welbefpraakt.

en Icherpzinnig man , geoefend in de Griekfchc Wijs-

geerte , bijzonder die der Stoicynen , aan welke hij bo»

ven anderen den voorrang gaf. Hij was verfchciden

malen getrouwd geweest, het welk men voor ééne der

oorzaken houdt, waarüm tertullianus, die, als

een Blontanist, het tweede huwelijk veroordeelde,

'zich zoo bitter jegens hem betoont, dat hij zelfs

's mans Schilderftukken niet ongemoeid heeft kunnen

laten. Zijne hoofddwaaliiig zal, volgends tertul-

LiAAN, daar in bcihian hebben, dat hij i\c fiofe

(^matering voor eenwig hebbe gehouden, uit welke

God alles gefchapen heeft, hoewel hij tevens God,

als Heer der llolTe van eeuwigheid, erkende. Zijn bewijs

voor deze flelling wordt , door tertullianus , dus

opgegeven : „ (jod heeft alles , of uit zich zclven

,

of uit niet, of uit iet, voortgebracht. Niet uit zich

zclven, want hij is ondeelbaar en onveriinderfijk.

Even zoo min uit niet; want dewijl hij zelve goed

is, zou hij ook alles goed gefchapen hebben. Even-

wel vindt men zoo veel kwaad in de wereld; dit

moet dan niet van den viijën wil van God afkoms-

tig

(*) Hij gcwnagc ook vnn hem de atiiwa 14. d^

prafcript. kxrct. C. 30,
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tig Zijn , maar uit de ftofFe , die op zich zelve II

kwaad is. Naardien nu deze kwade (toffe van God ^^^^

niet gefchapen kan zijn , zoo moet zij even zoo Hoofdft.

eeuwig wezen , als God zelve. Ook zal de ziel des "^ ^' ^»

menfchcn, gelijk ook de Duivel, uit de (toffe ont-jgj'^L^'

(taan zijn , dewijl zij beiden kwaad zijn , zelfs zal

de laatfte, weder eenmaal, in de (toffe ontbonden

worden." Men voegt hier nog andere vreemde (tel-

lingen bij, bij voorb. dat het ligchaam van Chris-

tus , bij zijne Hemelvaart , in de zon zou geplaatst

wezen enz. tertullianus noemt hem en zijne

Aanhangers, omdat zij de eeuwigheid der (toffe ge-

loofden. Materialisten ^ (^Materiarii') doch leveit

ons geene verdere bijzonderheden van hun , ook we-

ten wij niet, hoe lang zij hebben (tand geliouden.

Dat ook THEOFiLus van Anti'óchi'è tegen hermo-

GENES een Boek gefchrcven heeft , hebben wij bo-

ven (*) gezien; doch dit is verloren gegaan.

Uit de aangehaalde voorbeelden, blijkt ons ten Onder-

duideUjkden , dat onder de Christenen de wijsgeeri- ^^''i'^ '" .<:«

ge kundigheden langs hoe meer toenamen, en in de Chris-

achting geraakten, doch tevens , hoc veel nadeels t^enon.

deze, in zich zelve prijswaardige , maar overdrevene

en verkeerd toegepaste ziiclit tot onderzoek, veroor-

zaakt hcbbc. Ondcrtusfchen bleef het grootfte getal

der Christenen, het welk nu reeds den uaam van

de Katholijke of AJgemeene Kerk , wegens hunne

overëenltemmiug in de leere, begon te voeren, on-

derling verëenigd , dooi* de Scliriften der Apostelen

;

kun-

() Bladi. 1,-4.
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ÏI kundigheid en ervarenheid in de leere te hebben

,

BOEK
^velkc in deze Schriften vervat was, maakte de gc-

Hoofdil. leerdheid uit, van verre de meeste Opzieners en

na C
.
G. Lggj-^ars der Christenen, welke zich in zoo dicpzin-

löt 103! "^§^ onderzoekingen niet inlieten, als zulken, die

•- zicli in de Wijsgeerte min of meer geoefend had-

den. Deze Leeraars, gelijk de Ouders zelve, wa-

ren ijverig, om de kinderen der Christenen, en de

bijzondere leden der Gemeente, in deze leere te on-

derwijzen, en tot het betrachten van derzelver les-

fen , door vennaning aan te fpooren , waar van men

ook in het gedrag der Christenen, in de behande-

ling hunner broederen , bijzonder bij vervolgingen

,

in hunnen eerbied bij hunne Godsdienstoefeningen,

in hunne ftandvastigheid en moed bij het lijden , en

bij het naderen van den dood, de krachtiglle uit-

werkzclen zag.

Katechu- Toen de Apostelen het eerst de Christen - Kerk on-

mcneö.
^^j. jooden en Heidenen ftichtten , werden zij , die

,

door hunne leere en wonderen getroffen , beleden

,

in jESus, als den Zaligmaker der menfchen, te ge-

loven, terdond op deze hunne verklaring, gedoopt,

en als leden van de Christelijke Kerk erkend; men

kon trouwens bij hen, die uit de Jooden overkwa-

men, voorbereidende kundigheden uit den Joodfchen

Godsdienst onderllellen, die alleen op de leere van

liet Christendom behoefden toegepast te worden , en

wat de Heidenen betrof, die het Christendom om-

helsden, velen derzelven waren Joodengenoten, wel-

ke dus , insgelijks , ten opzichte der kennis , ge-

noegzaam voorbereid konden geacht worden j terwijl

al.
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•alleii, die nu door den doop in de Gemeente der Chris- Il

tenen waren ingelijfd, verders door aanhoudend onder»- ^^^^

wijs in de ieere geoefend \verden% Doch , naar mate HootlKt.

de zaken van het Christendom eene meer gevvoone "^ C. G.

gedaante begonnen te krijgen, óórdeelden de Chris-
^^J^ Jo°J

tenen het voegzaam , zulken , die ^ uit Jooden of —
Heidenen , lust en begeerte toonden , tot het Christen-

dom, ecnigen tijd te laten wachten, eer zij hen tot

-den Doop, en het Avondmaal, en dus tot de vol-

le rechten van het Christendom , toelieten , alleen

woonden zij, in de vergadering der Christenen, het

voorflel der Ieere , en het onderwijs in dezelve bij

,

tcrwLJl zij zelve afzonderlijk nog in deze Ieere on-

derwezen Werden. Naar het eerfte, heetten zij, ge*

lijk uit de Schriften van tepvTullianus bhjkt, yiti-

dientes (Hoorenden,) naar het laatflc , of het On-

derwijs , dat zij genoten , Catechumenen ( Onderwijze-

iingen^^ Als zoodanigen, werden zij onderfcliciden

van de gedoopte Cln-istcncn, die men '^vi'soi^ Fide»

les ^ ( Gelovigen ^^ noemde; van hier ook het ondcr-

fcheid tu-sfchen volmaakte en onvolmaakte Christe»

Ren C "TiKwi , fltreAsyefö'. ) i hm Onderwijzer , wel-

ke niet altijd een ordenlijk aangcdeld Leeriiar der Kerk»

maar ook dikwijls een bijzonder meer geoefend

Christen was, die zich daar toe verledigde, heet

Catechista of Catecheta , of Leeraar der Horendc}i

{doctor audientium') (*). De lijd, welken dit On-

der-

(*) De betekenis van het woord y.ab\M]'yiZjiiy
't

vnu

wanr -KoClr^yvifn^ ^KciT^Xi\ci^Y^oC\i)yjilAUa* ^ was algemeen,

ondfi wijzen .^ o)i<lcn uliUit , zo(»dat itieii, bij diize woor-

U. Deel. V den.
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II tlcnvijs duurde, was onbepaald, en hing af van de

BOF,K nieer of min fpoedigc vorderingen en ijver der aan-

Hoofdfl. kwekclingen ; naderhand heeft men ondericliciden

nn C. G. trappen en foortcn van deze Ondenvijzelingeu in-

loz 193!
gevoerd, gelijk wij in liet vervolg zien zullen (t).

—^— Wij hebben in ons I. Deel Bladz, 342 enz. reeds

Onder-
^czicn, dat, van ccrllcn af, in de Christen Kerk, gc-

wus tot ^ ; ' ^
'

, ^ , "...

het Leer- zorgd is , voor gewoonc Herders en Leeraars , dewiil

aaranibt.
]-,ct buitcngewoonc onderwijs , aan zijn oogmerk vol-

danr" we. ^^^" hebbende , eenmaal zou ophouden. De Christe-

nen gebruikten dan ook reeds vroeg de voorzorge,

om jonge lieden , door onderwijs in het gene tot ecnen

Leeraar des Volks, en Opziener der Gemeente, ver-

cischt werd , aan te kweeken , als ook door het oprich-

ten van Kn-eekfchoolcti ^ in welke zoodanig onderwijs

verleend werd. Sommigen hebben daar van zelfs

rpooren meencn te ontdekken, in de Schriften van

den Apostel paulus (2 timotit. II. 2.). Bij ire-

NEus (t) en EUSEBius (§) lezen wij van den

Apostel P'iNNES, dat hij, uit zijne balingfchap te

Efeze terug gekeerd , inzonderheid ook zich beijverd

heeft, om de Leeraars en Ojizieners der Kerk te on-

derwijzen; en van polykarpi'S, Iceriing van dozen

Apos-

den,zlch niet enkel bcpnlen moet tot die bcduidenis,

welke wij tlisns nnn het woord Kalcchizccrcn, Katcchi-

fatié, KatcchiiivMS enz. geven.

(*) Vergelijk tob. pfannkh de Cntechimenh vettrii

Bcclefia. rnmria ló88 I2<'.

(t) /ld-. Il.rres. II. 23. p. 148.

(§) Ilist. Ecclcs. III. 23.
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Apostel, Bisfchop te Smma^ dat hij Velen tot 2:ijne l\

leerlingen gehad heeft, die naderhand aan de Chris» ^^^^

ten Kerk uitmuntende diensten- gedaan , en zich in Hoofde,

dezelve eenen naam vervvon'cn hebben. Vervolgcnds "" C. G.

heeft men te Rome, en in het Oosten, te Antiochl'è^
iot\Q'x,

Ccefareë, Edesfa, Ni[ibis enz. zoodanige Kweek

fchoolen gefticht, tot bcvorderinge van GodsdieniH-

ge kundigheden onder de Christenen (*).

Doch de roem van alle deze Schooien werd ligte- Ksteche-

lijk verdiiistei-d door de vermaarde Katechetifche Schooi t=^che

tte Aïexandrië in Egypte, welke omftreeks het jaar ^jjiexan-

i8o begon beroemd te worden. Indien wij hiüro- c'-riê.

•NYMUS geloven (f), zou deze School door den

Euangeh'st marcus reeds zijn aangelegd. Te Akx-
andrïè had, in hox Mnfeiim , een Genootfchap van

Heidenfche Geleerden , reeds zedert den tijd der Pto-

lememfen, gebloeid, en alle takken der Geleerdheid^

tot nut van zoo velen , als zicli tot hen vervoegden

,

bearbeid. Dit fchijncn de Christenen in deze IToofd-

ftad van Egypte zich ten voorbeekl gefield , en hun.

Kweeldchool te Aïexandrië ingericht te hebben , tot

Jiet vormen van Lceriiars der Kerk, en het uitbrei-

den van geleerdheid onder hen. ^^'T^ moeten dus

deze KcUcchctifche School te Aiexandrit befchou-

wen als cene Akndemic of Hooge School, gelijk eu-

siiBiUvS ze uitdruklijk eene School der Gelovigen eit

der Heilige IVeiLufchappcn noemt , welke , zjgt

(*) Men zie de Schrijvers anngclrar.ld bij mosjieih

lüikl. Cefch. I. Deil, BUuh. \6\. en \6z.

(f) Oital, SS. ricclcs. C. 2>6.

P z
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Il liij (*), van de oudflc tijden af, tot onzcu leeftijd

flc^K
^^J^, bcdaat, en die van mannen beldeed is, die in

HoofdlT. \velfprekcndhcid en de beoefening der Godlijke We»-

na C. G. tenfcJiappen liebben uitgemunt. " Ook lieeft deze
T:inr i8o. ^, , , ^..,

IOC 1JP3.
'^cnool groote en voortreflijkc mannen uitgeleverd ,

- die de wereldlijke Geleerdheid , en bijzonder de Wijs-

geerte , met de Christelijke lecre hebben verüenigd,

en wezenlijke diensten aan de Kerk bewezen, hoe-

wel het misbruik , dat fommigen hunner , naderhand

,

van deze Wijsgeeite gemaakt hebben , aanleiding

heeft gegeven , om te \Tagen , of deze School het

Christendom meer bevoordeeld dan benadeeld hebbe ?

Pant^- Pant^enus was, onder de regcering van commo-
Nus,een

j,us (i^^ een Leeraar dezer School, die, door zich
voor- V •

^

'

nanm zdvm^ cn niet mm, door zijnen Leerlingen üpvol-

Leeranr ger, clemens van y4/exafidn'ë , den roem dezer

S-huo] S^^^^O'^^ '^^'^^' ^^^^^^ uitgebreid, pant^nus had zich

van der jeugd af bijzonder geoefend in de grondbe-

ginzclen der Sto'ifche \Vlisgeerte, en was vcrvolgends

een zoo ijverig Christen, dat hij, om het Euangelie

te prediken , eenc zendelings - reize ondernam , zijnde ,

vol-

<*) El'seb. Ilist. Ecdci. V. lo.

(t) EusEi5.///5/.£cf/c5.V. C. lo.pniLippus siDETEs geeft

wel, in een Fragment \i\] ii. dodwef.l (^Dhf. in hen. f,

48?. Sqq."^ eenc r.ndere volglijst der Lceraaren dezer

6'choolop, makende ATiiENAGORAs, den vcrdcdip:er der

CliTistcncn , tot dcrzclvon ccrftcn Opziener; vcrvolgends

cu-MENs, cn nn dezen PANXiENus. I\Ianr zijn getuigenis

flrijdt met de tijdrekening, en zijn gezag kan dat van

ELSEDius niet overwegen.
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volgends HiëRONYiMus , op begccité dcF Indianen^ II

door zijnen Bisfchop demetrius, aan hun gezon- ^^^

den , en dus zelfs in Indi'é gekomen , alwaar hij het Hoofdd.

Euangelie van iviattiieus vond, in het Hebreeun-sch^^ C. G.

gefchreven, het welk hij, bij zijne wederkomst , mede {'^j. jp:,*

naa Akxandri'é bracht, zijnde dit Euangelie, gelijk •

het verliaal meldt, door den Apostel BARTHOLO>ffi-

us daar gelaten (*). Bij dit verhaal, zal men ech-"

ter bedacht moeten zijn, dat wij,' door deze India-

nen , te verdaan hebben de bewoners van Gelukkig-

Arahië^ het welk bij de Ouden ook Indi'è heette,

bijzonder die, welke bij de Grieken den naam van

Homeriten dragen (f). AV^edergekeerd naa Alexan-

drië^ alwaar hij, zoo met de levende ftera, als met

zijne Schriften de fchatten der Godlijke leere ont-

ftoot, boezemde hij der Christelijke Jeugd lust in,

om ook de Heidenfche AVijsgeeite en Geleerdheid)

te onderzoeken, en leerde hen, die met het Chris-

tendom te verbinden (§), en was dus een Grond-

legger van die liefde tot de wereldlijke Gclecrdlieid

,

in deze School, wier misbruik naderhand zoo veel

onlieils geflicht heeft. Van de Schriften van dezeir

PANT/ENUS heeft niets onze tijden bereikt , dan

cene plaats uit zijne Uitleggingen der Heil. Sclirift,

in welke Uitlegkunde hij bijzonder zal uitgemunr

heb-

(*) Vergelijk I. Deel, Bladz. 227. 228.

(f) AssEMAN. Bibl. Oriënt. T. IV. />. 437.

(5) Dit blijkt uit ceiien Brief van oiuulnes, bij £u«

?r,u. Iliit. Eccleu VI. i«;.

I
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II licbben, bij chEME^^svan yi/exandnë (), wani* iil

BOEK
i,ij tiezc aanmerkiiiff voordraaq;t , dat de Profeetcii

Hoofdll. niecrmalen in hunne Schriltcii den tegcinvuürdigeu

nr c. G. tijd voor den toekomenden, oi' c^jk den worleedcn,
]anr i8o. , .,

tot 193.
gebruiken.

——-- Tot hier toe waren die Chri>i:cn-J .eeraars , welke zicli

iRKNR-
Jq^j, imijj,,. Sciirit'ten beroemd u;emaakt hebben, groo

I'S IjIS-
*"

fciiop tendeels , uit de. Oosteifche en Gjiekfclie Gemeenten ,

vnn Li- ^qqj^ omti-cnt dezen tijd , tiislchen de. jasrcn 170 tot

200, heeft zich in het VVesteiï iueneus, Disfchop

van Lugditrium of Lions 'm Frankryk^ door zijne

Godzaligheid en ijver njct alleen , maar ook door zij-

ne Schriften, beroemd gemaakt, alhoewel hij ook ei-

genliik uit yifië^ alwaar hij, in zijne vroege jeugd,

nog eenige onmidliike leerlingen der Apostelen, bij-

zonder POLYKAiiPCS, Bislchtjp van Smynm^ gekend

en gehoord had, waarom hij ook zelve den naam

van Jposiolifchen Lcertiar draagt, dervvaards geko-

men was. — 'JTc Lions werd hij door den Bisichop

POTHINUS tot OiiderUng der Gemeente ^al^iaar verko-

zen, en door de Cln-istenen ;ddaar , met bijzondere

brieven van aanprijzing der Maj-telaren van Lions ,

w^vA Roms aan den Bisichop eleüthrrvs gezonden,

om te bewerken, dat de vrede <ier Kerk, door de

verfchillen met de Moma)iisicn\- niet grft'X)rd wer-

de (t). Vervolgends werd hij, na '^kw marteldoud

van

(*) In Edogii ex Prophcfar. Schpf, /». 1002 tv/.

Pottcri,

(t) EfsED, IJisf. Ecclcs. V. 4.
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van den ouden Bislchop pothinus, dien wij boven II

verhiiakl hebben, in dcszelfs plaats tot Bisfchop te ^^^

Lions verkozen , in welken post hij zich uitmuntend Hoofdft.

gekweten heeft, door te zorgen voor de vooitplan- '" C. G.

ting van liet Christendom in die Gewesten, d<jor te
^yj'' Jp°[

waaken tegen alle de valfclie Iccnngen van deze tij-

den, maar ook door zijne nadruklijke pogingen, bij

de hernieuwing van den twist over het vieren van

het Paaschfecst, om de buitenfpoorige trotsheid van

den Roomfchen Bisfchop victor te keer te gaan,

gelijk wij bij het verhaalen van dien twist zien zul-

len. Hij overleed in het jaar 202, of wat laater,

zonder dat ons blijkt, dat hij, gelijk fommige laater

Schrijvers verhaald hebben, den marteldood voor het

Christendom geleden heeft.

Deze ijverige man heeft verfcheiden Schriften uit- zijne

gegeven, welke eusebius (*) gewaagt , doch van Schrif-

v/elke allen ons bijna niets dan de bloote naam is
'^"*

overgebleven , zelfs zijn gewigtigst werk , dat hij in

het Gricksch Ichrecf, lezen wij, alleen voor een ge-

deelte , in de oorfpronglijkc fpraak, en vooits in

eene Latijnfche overzetting, die, omdat zij al te ge-

trouw bij de letter blijft, veeliil barbaarsch en on-

verllaanbanr is. Dit Werk belhiat in vijf Boeken,

en wordt gemc^enlijk nu-:neus te^yen de Ketters ge-

noemd, eigenlijk, heeft het (k\t\\ titel: ÏVcdaieg^ÏHg

en Omkeering der vahchlijk zoogenaamde JK-tcn-

fchnp^ en is ingericht tegen het famenllel \-\\\ va-

LENTiNus, en voorts van alle de Onostickm^ waar

duur

() Hiit, EcqIcs. V, 20. 26.

1»4
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TI door IRENEUS gelegenheid neemt, oiTi, van ^mos
Bot:K ^^jj jifagtis af tot TATiAN-us toc , allc die genen te

llonfdft. gewagen, die, de een min de ander meer, met gelijk-

"^ ^'-
^' foortige dwalingen, als de Gnostieken^ befmet vva-

Taar 180. "\
^ ,

"_ j- n» 1

iot 103. ^^' ^^'^^ '^*^^"- ^^'^'' '^ >^i-'n^ van iiieneus ver-

fchillend geoordeeld. De Roomschgezinde Schriivers

hebben doorgaands zeer veel met hem op, omdat

zij, in dit Werk, meer dan é<ine ptaats menen te

vinden, die hunne meest gcliefdkoosde leerflellingen

begunstigt. De waarheid is, dat irtxeus, in de

daad, vele geleerdheid in hetzelve ten toon fpreidt,

bijzoirdcr zijne kennis van de gevoelens en leerftel-

lingen der Gnostieken , en dat hij hen zeer ijverig en

meestal vrij gelukkig befh-ijdt. Maar aan (kn ande-

ren kant, is hij op zich zclven een duister Schrijver,

en dewijl wij ons met eenc flechtc vertaling behel-

pen moeten, is hij, in dezelve, dikwijls volfh-ekt on-

VL-ritaanbaar. Overal behandelt hij de Gnostieken ,

als krankzinnige dweqiers, daar wij echter van veleii

hiinner, bij voorbeeld valentinus en anderen , we-

ten , dat zij geheel niet van vernuft en fchrauderheid

ontbloot \raren ; zander dat ireneps ergens zijn

>VLTk maakt, om aan zijne Lezers het verband van

het Gmstiesck famenftcl geregeld op te geven. \'er-

ders , haalt hij , in zijire wederlegging , alles te hoop

,

en wil- voor de Gnostieken , naar het fchnnt, in

2cene foort van roem wijken, daarom lldt hij, wan».

Tiecr zij zich op Ovsrkveringen van geheimzinnige lee-

liiigen Ym jesus beroepen , daar de ovevicvering tegen-,

die- bij de Kerk bewaard is gebleven; hebben zij gc-^

icünc verklaringen van den Bijbel, hij heeft ook zij-

ne
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ne leenfpreiiken , en geheimzinnige iiitleggingeH. Il

Voorts is hij ligtgelovig , heeft vele fiibelen al te los ^^^^

overgenomen , en zinnelijk gro\^ denkbeelden van een Hoofdft.

aanftaand rijk van jesus op deze aarde voorgedra- na C. G.

gen. Uit dit alles blijkt, dat, hoe veel goeds ire-
j^j ^g^]

NEUS in dit Werk , met bcti-ekking tot de Gnostie —
ken^ ook hebbe daargefteld, men zich echter, in an-

dere opzichten, op zijn gezag, niet altijd kan ver-

laten. Hier komt nog bij , dat , in onzen tijd ,

SEiMLER de echtheid van dit Werk m twijfel heeft;

getrokken, daar hij vermoedde, dat, of dit Werk

van tijd tot tijd met bijvoegzeis en inlasfchingen , na

iREN'EL's d(3od , is Vermeerderd, of zelfs wel van

een ander in laater tijd , onder irexeus naam, ge-

fchreven, die de vooirechtcn van den Bisichop van

Rome poogde op te vijzelen. Zijne gronden echter

voor deze tvvijfehngen zijn ongenoegzaam , gelijk

door anderen is aangetoond , die de eclidieid van dit

Werk voldoende bewezen hebl>en. Van dit Werk

van iRENEus zijn , in \vii begin dezer Eeuw, twee

voortreflijkc Uitgaven in het hcht gekomen, de écne

te Oxford 1702, door joan ernst crabe, de an-

dere te Parys 1710, door rexatus iniassuet. Om
dlenzelfden tijd, heeft cüristoph. siatth. pfaff,

in de Koninglijke Bibliotheek te Turin^ nog vier an-

dere kleine Stukjens van ireneus in een Hand-

fchrift ontdelvt, welke in "'s IInge 17 15, en ander-

maal in iiut jaar 1743, gedrukt zijn geworden. Docli

i\{fA.c fchijnen niet antlers te zijn ilun vrije uittrck-r

zeis uit het groote werk van ireneus zelvcn ,

in het welk zij, zaaidijk ten miniten, voodcomeu,

V S IC
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II temeer, daar .hef; H'^Udrcliritt, vyaar, iiit zij gciio-

"'^'^ iiicn zijn, meer fooit;:jclijkc iiittrclLZcls uit Schriften

Iloofdflf. Ucr Kcri;vaderen in zich lievauc.

pa C. G. Het. zal der moeite waardig zijn , uir dit Werk van

tot 193. iRENEüS, wccter eeili^* plaatzen uit te lezen, die ons

-; !•- etijiige bijzoiiderliedeu, zo) betrcldijk' de uitbreiding

dorheiicn
^'"'^ Chiistendoms , ten dezen tijde, en de gave der

uitziiue wonderwerken, als betreklijk de. ieei'ftukken en ge-

^^''"l",. voelens bekendmaken.
ten. Lit-

.

broitii'ijï Wanneer hij ipreekt van lic overeeiiltcniniing der

dcrChri>- (2'ni-ist:cnen in déne en dezelfile leere, die liij tegen

iii de '0^^ ^^ verfchilleiide meningen der
,
Gm^fleien onder

Wesrer- mallomderen llclt, zegt hij (): „ Daar zijn in de

éta
"' " ^^'creld heel verfchillende talen , maar nogihans is

„ de kracht der overlevering (f) étïne en dezelfde.

„ Noch de Gemeenten, die in Duitschland geves-

„ tigd zijn, geloven anders, noch die in Spanje

y

„ en onder de Celten (^GaUie)^ noch die in het

„ Oosten^ noch in Egypte^ noch in Libyë^ noch

„ die gefliclit zijn , in liet muiden der wereld.'*

Xi-2ZQ. laiitlle fpreekvvijze duidt allerwaaricbijnlijkst aan

,

de

r*)-L Bock, HonfVIÏ, 10.

( 1 ) Dewijl uiENEüs te dozcr plnntze , in het voor-

gannde en vol<]:ende, c^eze fpreekwijzè verwisfelt, met

die • Vfin geloof, predih'iif^
, fymhohtm of atgeniecue be-

liidenis, moet men befluiten , dnt hij, hier ten minllen,

^oor overlevering , niet snders d:-.n de oorfpronglijke en

bewnnrde leere van de Christenen vorlhat , en de kracht

der ovfrlcvcring zal de grondleerjïukken vnn dit gelooi'

bctckcoen.
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de biiinengewesten van het Romeinfche Rijk, in te- II

genflelling der opgenoemde., die op de Grenzen van ^'^^

dat Rijk gelegen zijn. Uit deze plaats kan men , Hoofdd.

eenigzinfs, opmaken, hoe verre zich het Christen- "^ C. G.

dom, ten dezen tijde, door hefgeheele Romeinfche jq^' ^03^

Rijk hebbe voortgeplant. ^\^ij moeten echter het

'

gezegde van irenecs, met eenige behoedzaamheid,

opvatten. Dat paulus de Apostel in Spanje ge-

weest. 2ij, en daar Christen - Gemeenten gcfticht heb-

be, wordt verhaald, maar is niet boven allen twijf-

fel geplaatst (*), en het geen men van de venich-

tingcn van den Apostel jakobus, in dat Land, in

later tijd verteld heeft, is fabelachtig (f), gelijk

ook dat eenigen van jesus leerlingen , en bijzonder

niQ-tivsiüSAt Areopügiet , 'm Galli'è ^ en Eucit;\Rius,

VALEUJiüs, en maternus., leerlingen van den Apos-

tel PETRUS, Gemeenten zouden gedicht hebben in

Keulen , Trier , Luik enz, terwijl dit alles enkel toe-

telchrijven is , aan de zucht der Gemeenten , naar de

eere, van door Apostelen, of dcrzciver onmidlijke

leerlingen , gedicht te zijn. lioven in dit Deel ( § )

liebben wij gezien , dat het Cliiistendom eerst onder

MARCus AURiiLius iii GaUi'é gevestigd is, en toen mis-

fchien zich enkel tot de lieden Lugclunum (^Lions^

en l^ienne bepaald lieeft , ireneus fpreekt niets

\x\\ Brittanni'è^ alhuewel men ook derwnards josef

van

(•j I. T>cel^ Bladz. 243. 044.

(t) Aldanr Bluih. 177.

(§) OUidz. 185.
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II' v;in Arhnathea heeft laton reizen , en veel weet

BOEK jc vertellen vim eeiien Koning van dïit Eiland, lu-

HoofdO. crus genaamd, die van den Rouicinlclien ijisfcliop

ra C. G. ELBUTHERUS eenige Lceriiaren zou verzocht hcb-

;|^ jp-,* ben , om zijne onderdanen in het Christendom te

— • onderwijzen. Evenwel is het niet onmo<.»gh)k-, dat,

om dezen tijd reeds. Christenen uit Galli'é de eerde

kennis van hunnen Godsdienst in Brittannit ge-

bracht hebben , dewijl wij toch zullen zien , dat ii>

ons Vaderland, of in Friesland^ de eerfte zendelin-

gen van het Christendom uit Brittanni'é zijn aan-

gekomen. Door Germanië , waar ireneus van

fjveekt, kunnen wij, insgelijks, niet meer verftaan

,

dan dat gedeelte van Diiitschland^ langs den linke

-

oever van den Rhyn en langs den Donnti^ waar

de Romeinen lumne Volkplantingen hadden (*).

Wonder- Eene andere merkwaardige plaats in 'dit. Werk van
gnvcn hl]

jj^j,^,pu5 jg ^jj^,^ j,^ welke hij het volgende getuigt,

tenen. van de nog vooitduurendc n-ondergavcn onder de

Christenen (f). Sprekende van de Gnostieken y en

andere Dwaalleeriiaren , zegt hij : „ Men zegt wel

„ van hiui, dat zij allerhande wonderen doen, maar

(*) Men vergelijke hier, met betrekking tot ons Va-

derlnnd , wagenaar Viiderl. Gcfchicd. I. Dcel^ Bladz,

338 volgg. en met betrekking tot Gallië, Brittanmë , ea

Qermani'c^ imosheim Nodige Ophelder. II. Deel, Bladz^

12 volgg.

(^\^Libr. 2. Cap. 31. en 32. wdke plaats oolc aange-

haald is bij EUSEBius Hiit. Ecclei. V. y.
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„ zij kunnen aan blinden het gezicht, tian dóovea ir

„ het gehoor niet geven, noch alle duivelen uitdrij- ^^^^

y, ven, behalven die, welke van hun zelve ingelaten HoofdlT.'

„ worden , zo zij nogthans dit ook doen ; ook kun- na C. G.

„ nen zij, geene zwaklcen, of kreupelen, of geraak-
•'^^'' ^^*

„ ten , of die aan eenig ligchaamsdeel ongefteld .

„ zijn, genezen, zoo veel fchcclt het, dat zij eeneu

5, dooden zouden opwekken, gelijk de Heere en de

„ Apostelen, door het gebed, opgewekt hebben, ja

„ ook, onder de broederen ( Droederfchap ) vdcn

„ dikwijls, wanneer, in den nood, de geheele Ge-

„ meente van eene plaats zulks begeerde met vasten

„ en vele gebeden, waar door de geest des overlc-

„ denen wederkeerde, en de mensch aan de gebe-

„ den der Heiligen gcfchonken werd." — „ Doch,

„ indien zij mogten zeggen, dat dergelijke wonderen

„ door den Heere alleen in ichijn venicht zijn, zul-

„ len wij hen tot de Profeetifche .Schrifiien leiden

,

„ en daar uit aantonen , dat alles dus van hem voor-

„ zegd en gewislijk gefchied, en dat hij alleen de

„ Zoon van God is ; waarom ook in zijnen naam

,

„ de genen, die waarlijk zijne leerlingen zijn, van

„ hem deze genade ontvangen hebbende, tot heil

„ der overige 'menfchcn , naar mate elk deze gave

„ van hem verkregen heeft, dit verrichten. Te we-

„ ten , fommigen drijven krachtig en waarlijk duive-

„ len uit; zoo dat ook dikwijls zij, die van booze

„ geesten gereinigd zijn, gcloovcn, en in de Kerk

,, blijven. AndLiLii hebben ecnc voorvvctcnfchap van

„ liet toekomende en gezichten , en profeetifch^

,, VKorzeu-j.^ini'icn. Autleren genezen kranken , door

„ op-
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II 5, oplegging der handen , en hei-flellen hen in gezond*

^^^ 5, heid; zelfs, gelijk wij zeiden, doodcn zijn opge-

HoofcKl. ,9 wekt, en nog vcrfchciden jaarcn bij ons gebleven.

iia C. G.
^^ wr^f j|.^j, ? ]\|^.,^ i^.^,-, i^^^ „^^.^^i ,,j(.j- berekenen der

loc 193.*?» gaven, welke de Kerk, door de gehccle wereld,

»' ~ „ van God ontvangen hebbende, in den naam van

„ jRsrs CHRISTUS, dJc onder poxtius pilatus ge-

„ kmist is, daaglijks tot heil der Heidenen verricht,

5, niemand bedriegende, en geen gelduinst zoeken-

„ de. Want, gelijk zij het van God om niet ont-

„ vangen heeft, bedient zij het ook om niet." —
Op eene andere plaats zegt hij nog : „ Gelijk wij

5, ook vele broederen in de Kerk hooren, die pro-

„ feetifche gaven hebben , en door den geest veler-

„ bande talen fpreken , die ook, tot algemeen nut,

„ de verborgen dingen der menfchen in het opcn^

„ baar brengen, en de geheimen van Ciod onn'riu-

„ wen." Dat de bnitengewone gaven van i\cn

Godlijken Geest nog ccnen geruimen tijd bij de

Christenen, na den dood der Apostelen gebleven

zijn , wordt algemeen door de oude Christen

Schrijvers getuigd (*); men heeft dit getuigenis ook

vrij algemeen , bijzonder uit hoofde van deze plaats

van IRENEUS, laten gelden, als welke zoo Heilig

fprcekt , en wel bij gelegenheid der wederlegging van

Ket-

(*) Wij licbbcn liicr voor in dit Dcc/, Bli7dz. 32.

33. uit EfSEBius j;c/ricn, hoe die Lecriiar^, welke, on-

der TRAJANUS arbeidden, aan de voortplantinj? van het

Cliristcndoin , hunne prediking ook met wonderwerken

vcrzeldcn.
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Ketters, dat men, ten minften , wat de hoofdtaak II

fiangaat, naauwlijks eenigeii twijfel kon overhouden; ^^^

tot dat, in onzen tijd, in Engeland^ conyePvS Hoofdf^.

MiDDLETON, in een Werk, welk hij noemde, ^-^^'C. G.

free inquiry into the miraculoiis Powers enz. Lon- ^^f
.'

don 1749 \n 4to. , dit getuigenis regelrecht aantast-

te , en volftrckt ontkende , dat . de buitengcwoone of

wondergaven, na den dood der Apostelen, hebben

voortgeduurd (*). Dit Gefdirift heeft aanleiding

gegeven tot vele voor- en tegcnfchriften , over dit

ondervveip. Men heeft onder anderen tegen deze

plaats van ireneus uitgezonderd , dat hij algemeen

fpreekt, zonder eenig bijzonder voorbeeld aan te haa-

ien; maar, fclioon hij geene bijzondere gevallen, met

name der perfonen, aanhaalt, echter fpreekt liij zoo

verzekerd , dat men zijn getuigenis niet maar zoo los

verwerpen kan , te min , omdat toch de Heidenen

zelve dit wondeivermogen bij de Christenen hebben

erkend , daar zij hetzelve zochten te verzwakken ,

door insgelijks zich op wonderwerken te beroepen.

Ook zou het weinig afdoen , al had ireneus bii-

zond(ire gevallen en i->erfonen' genoemd, alzoo men

niet behoeft te twijCclcn , of ook daar regen zouden

zwarigheden gevonden en ingebracht zijn. Men heeft

gezegd , IRENEUS fpreekt van de gave der talen ,

en ondeitusfchcn erkent hij zelve, die voor zich niet

te

(*) ]\Ien zie ivio";rip.iM NocJ. Ophcld. II. Deel, Bladz,

54. In onzen tijd lieet't, omler nndcren ciiiijox, in zij-

ne Ccfchicdciiis rein di'ti val d(S R. Rijks ^ dit gcvoc'.e:i

vnn MiDOLr/ioN voorgelLinn en beweerd.
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II te bezitten ; ireneus fpreekt van de gave v.in ge-

'95"^ zichten en voorzeggingen , als aan vele Broederen ge-

Iloofdft. fchonken, daar wij echter lezen (*), dat, toen de

na C. G. Montanistcn zich begonnen berucht te maken, door
Jaar i8o. ,,.

^
.

,
:

tot 193. hunne vciTuklangen , gezichten, en voorzeggingen,

. de Gemeenten, daar over, als over eenc nieuwigheid

^

verbaasd Honden; eindelijk, wanneer ireneus ge-

waagt van de gave , om kranken te genezen , en doo-

den op te wekken , beroept men zich op eene plaats

uit THEOFILUS van Anti'óchie (f), van wicn wij

boven {Bladz. 174.) gewaagd hebben, in welke

hij zijnen vriend autolycus, die van hem eischte,

dat hij hem eencn opgewekten doode vertoonen zou

,

cenvouwig daanncde afzet, dat hij onredelijk hande-

le, dewijl hij eerst zien^ en dan gcloovcn wilde enz.

in plaats van hem, daadlijk, tot een voorbeeld van

die natuur te wijzen , waar aan het hem niet ontbro-

ken kon hebben, indien het gezegde van ireneus

waarheid behelsde. Deze uitzonderingen kunnen nog-

thans iemand, die wel denkt, niet voldoende voor-

komen. Men make Hechts deze déne aanmerking,

dut de Ouden , en dus ook ireneus , te dezer

plaatze , niet zeggen , dat de wondergaven algemeen ,

maar alleen , dat zij aan fommigen gefchonken waren

;

ook zeggen zij niet, dat deze dezelve, naar vvelge-;

vallen, konden oefenen, maar gelijk ireneus hier

uitdmklijk opmerkt, alleen in geval van noodzaak-

lijkhefd^ tot heil en uut der menfchcn, en wanneer

de

() Eusrn. Ilist. Ecc/es. V. 16.

Cf) /idrcrs. AL'TOLyci'M Lih: I, §. !?•



GESCHIEDENIS. 041

x\t ganïfche Gemeente ze met vasten en vek gebe- It

den verlangde. Met deze aanmerking vervalt de te* ^9!''^

gcnwerping , die daar uit genomen is , dat ire- Hoofdft.

NEUS zelve de gave der talen niet bezeten heeft; nu na C. G»

lieldcrt zich ook de bedenking op, omtrent de bc- ^^j, °J

\Teemding der .Gemeenten bij de vcrfchijning der ——

—

Montanlitifche Profecten ; en wat de plaats uit tiieo-

FiLus betreft , men zal geheel niet kunnen ver-

wachten , dat , op den ongerijmden eisch van eenen

Heiden , terflond een wonderwerk zou gebeuren , bij-

zonder, daar hij dezen eisch eigenlijk deed met be-

tJ-ekking tot de leere van de opflanding der dooden,

v/aarömtrent zuo vele bewijzen konden .aangevoerd

v/orden, dat men van hem, die daar door zich niet

liet overreden, zeggen kon : Indien zij dezen geen

geloof geven , zouden zij ook niet geloven , al ware

het ook , dat iemand uit de dooden opftond» \\''at

KU de hoofdzaak zelve betreft, men geve toe, dat

de oude Chrisren Schrijvei's de voorbeelden der won*

derwerken , na ^t\\ dood der Apostelen , in getal eer

vergroot dan verkleind hebben-; dat men fomtijds

voor wonderwerken heeft gehouden , die het echter

niet waren; dat men veelal ligtgelovig, en wanneer

«iiet op het wederleggen van Ketters aankwam , in de

keuze der bewijzen, niet zeer kiesch is geweest;

mtw voege 'er bi.j, dat, ten opzichte der profeetifche

gaven, ireneus misfchien ook te groote gedachten

van de Montanisten hebbe gemaakt: nogthans bliift

dit altijd over, dat 'er, onder de bovengemeUle bepa-

lingen, geene reden is, om, tegen de algemeene

'overëenftemmiug der oude Schrijvers aan, vuUh'ekt

IL DüEt. Q w
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II te ontkennen, dat niet, in Ibmmige gelegenheden^

BOLK
^i^ blijken van bijzondere wondergaven zich nog hier

HüofdlT. en ginds onder de Christenen ten dcx.cn tijde ver-

r:i C. G. toond hebben ; en op deze wijze heeft middleton

lot 193! zelve, in zijn laatllc antwoord, na zijnen dood, uit-»

gekomen, zich zclvcn vcrldaard ().
Algemee- Verders weten wij uit irf.neus, welke de hoofd-

ne Iccre
('Qj^^j-ne der leere ge:"icht werd te zijn , in vvellcc alle

dcrChris- ^
• '

tenen, echte Christenen overeenftemden , volgends het on-

volgends
Jei-^viis van de Apostelen , en in welke geen Lcer-

aar, hoe aanzienlijk o^Mv, verandcnng vemiogt te

brengen , hoc zeer het vrijflond , over bijzondere on-

derweqien naarvorfchingen te doen, en zijn gevoelen

te verklaren: „ De Kerk," zegt hij (f), „ zoo

5, ver zij ook door de geheele wereld, en tot aan

„ de einden der aarde verfproid is, heeft van de

„ Ai-)ostelen en derzelver leerlingen het geloof in

„ dénen God den Vader, den Albevattcr, die den

„ Hemel, de Aarde, de Zee, en al wat daar in is,

„ gefchapen heeft — en in den ccncn Christus je-

„ sus , den Zoon van God , die , om onze Zaligheid

„ mensch is geworden — en in den I Jeiligen Geest

,

„ die. de Godlijkc huishoudingen , en de toekomflen

,

„ door de Profectcn , heeft gepredikt , als ook de

„ geboorte uit eenc Maagd, en het lijden, en de

„ oplhndnig uit de dooden, en de lichaamlijke op-

„ neming in de hemelen van onzen geliefden Heere

5, jESüS CHRISTUS, eindelijk, zijne wederkomst van

„ deiï

(*) Zie MosiiEiM /. c. L!^u/z. 58.

(t) Libr. I. C. 10.
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^^ den hemel in de heerlijkheid des Vaders, om alles IT

^, weder tot édn te verzamelen, en alle vleesch van ^^*

5, al het menschdom op te weklcen , opdat zich voor Hoofdll.

5, CHRISTUS jESus OHzen Heere, en God, en Zalig- i^^ C. G»

^, maker, en Koning, naar het welbehagen des on- ^^^^
"°*

„ zichtbaren Vaders, alle knie buige der genen, die in

^, den hemel , op en onder de aarde zijn , en alle ton-

„ ge hem bclijde, en opdat hij een rechrvMardig oor-

„ deel hoiide over allen, de geestelijke Boosheden,

-,,, en de Engelen , die gezondigd hebben , en afge-

>,, vallen zijn, en de Godlozen en onrechtvaardigen

,

^, ongefechtigen , en Godlasterendc menfchen , in het

,,, eeuwig vuur werpe, maar aan de rechtvaardigen,

„ en heiligen, en die zijne geboden bewaanl hel>

„ ben, zoo die van eerften af in zijne liefde gcbley

„ ven zijn, als dien hij, op hunne bekeering, het

„ leven gegeven heeft, onverderflijkheid fchenke, en

„ hen eeuwge heerlijkheid deelachtig make ! " Men
kan deze korte opgave der leerc van de Christenen

aanmerken , als één der ecrfte ontwerpen van die Al-

gemeene Geloofsbelijdenis, die naderhand onder den

naam van de ApostoUfche 'm de Kerk is aangeno-

men (*); voorts behelst zij wezenlijk volkomen de-

zelfde eenvouwigc, kunsttloze, en verftaanbare leere

van het Christendom, die wij ook in de Schriften

van juSTiNos den Martelaar ontmoet hebben '^f),

CIl

(*) Wij hebben vnn dezelve gehnndeld, I. Dtel ^

ïiladz. 325*

(t) Zie büvcii in dit Deel. B.'üJz, iia»

Q4
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II en die zoo veel verlcbilt van die duistere en dikwijL;

•niiic onheflaanbare fpitsnnniiïlieden , die ons , over vcr-

Ilonfdft. fchciden leerinintcn, bij Kerkelijke Leeriiars reeds zijn

m C. G. voorgekomen.
]nnr i8o. _.. , .. .. n n- j

ioc ip'?.
Wanneer ireneus , by tegenoverftelling tegen de

overüendeinming der Cbristcnen, fpreekt van de vcr-

joochc-
ciceldiieid in gevoelens owdcv de Falentiniatien ^ onder

lanjcn ^

van MAR- welke valentinus zelve en zijne vooniaamflc aan-

cus en de },angers, SECUNDUS , epifanes, ptolemeus , co-
IMarcofi- •

, , ,

ancn. i-ARDASUS , en marcus, met zich zelven en onder-

ling, in gevoelens vcrichildcn, meldt hij ons () ver-

icheiden bijzonderlieden van dezen biarcus , die

zich door toverkunsten , liever zouden wij geloven ,

als een geestelijk goochelaar, door kunftenarijcn , be-

rucht maakte. Dus wendde hij voor, bij het vieren

van het I leilig Avondmaal , waarbij hij zich van cene

Ian,:j,e en oniflachtigc inzegening bediende, dat hij

witten wijn in rooden veranderde, of dat zelfs op

7ijn gebed bloed in den kelk druppelde, ireneus be-

fchukligt verders de Marcofianen van geweldige ver-

draajingen der Heilige Schrift, hij ipreekt van hun-

ne gevoelens, omti-ent het geen zij den naam van

verlosfing 2,q.\q.\\ , en van het ondericheid , dat zij

Helden tusfchen den dierlijken Doop, tot vergeving

der zonden , en den geestelijken tot verlosfing ; en be-

richt, dat zij het water in den Doop met olie meng-

den , en meer dergelijke zaken.

Boete bij In dat zeli'de laatst aangehaalde lioofdfluk, maakt

IRE-

(*) Libr. L C. 13. .%.
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JRENEVs , in het voorbijgaan gewag van de Boete of II

boetvaardigheid ^ tot welke de leden der Christelijke ^^}^

Kerk \Trpligt waren , als ter voldoening , wanneer zij Hoofdfl.

de Gemeente geërgerd of beledigd hadden. Hij noemt "^ C* ^^

ze ï^ofAoAoyyici; (^Belijdenis') omdat zij een' aanvang [.L^. j^"'

nam , met ecne openbare belijdenis der gepleegde mis-

daad, terwijl zij zich in ti*aanen, weddagtcn, en vele
^'^ Chris-

, , ,

ö 7 tenen,
andere tekenen van leedwezen en berouw, voor een'

langer of korter tijd , openbaarde. Wij zien daar uit

,

hoe de Christenen, ten dezen tijde, de Kerkelijke

tucht hebben in acht genomen, om alle ergeniisfeu

en opfpraak van hunne Gemeente af te weeren (*}.

Bij de vraag, of de Christenen, van eerden af , let over

óok hunne kleine kinderen gedoopt hebben? is de '^•S^'^^'''*''»

volgende plaats uit dit Werk van ireneus (f) niet chrisce-

voorbijgegaan geworden: van jescs christus zegt "en van

hij daar , dat hij alle leeftijden , van kind , jon- ^^To V
geling, man enz. beleefd heeft, „ dewijl hij geko- kinderen

„ men was , om allen door zich zelven zalig te ma- P?P^^L
, „ .,!•,, hebben?

„ ken , allen , zeg ik , die door hcni tot Cxod weder^

„ geboren worden , kinderen , kleinen , knaapen.

,

„ jongelingen en ouden. Daarom is hij, door alle

„ leeftijden gekomen, en voor tle kinderen een Idiul

„ geworden, de kinderen heiligende^ onder de klei-

„ nen een kleine, heiligende hen, die dezen leeftijd

„ hebben , te gelijk ook voor dezen een voori)eeld ge-

„ worden zijnde, van Ouderliefde (/)/Vm//V, ) deugd-

„ zaamheid, en onderwciping. " enz. Men meent, in

de-

(*) Vergelijk T. Deel, Bladz. 349. 350.

(t) Libv, 11. Ctp. 23.

O «
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IT deze woorden een l-)ewijs te vinden , van het gebruik

BOF.K ^an den Kinderdoop, waar van tot hier toe, bij de

l]oofd(\.
I^crkelijke Schrijvers , geen uitdruklijlv gewag gemaakt

nn C. G wordt, omdat de woorden wedergeboorte^ en weder-

i^^^ ^ geboren worden, door onzen ireneus elders, gcliik
tot ip3. s ' ï t. j

„, ook door justinus den Martelaar, van den Doop

gebruikt, en daar op toegepast worden , waarom men

het gezegde, allen ^ die tot God ivedergeboren nor-*

</(?«, Verldaart, allen, die in God gedoopt norden\

Hier komt bij, dat tertullianus, onmidlijk na de-

zen tijd, ons van het gebruik des Kinderdoopi on-

der de Christenen bericht geeft. liet tcw en ander

moge ecneii fchijn hcbl-)en , echter kan men , met ge-,

fchiedkundige zekerheid , het gebruik van den Kin-

derdoop, uit deze phiats, niet. bewijzen ; alzoo men

niet meer kan zeggen, dan dit: de Ipreckwiji^e w<r-

dergeboren worden tot God , kan van den Doop ver--

ffaan jvorden, duch zij kan ook in eencn anderen

zin worden opgevat; en deze onzekerheid blijlt, al-

fchoon men in aanmerking neemt, dat zij hier, niet

de fpreekwijze, heiligen, verwisCeld wonir. Men moet

deriialven erkennen, dat 'er, voor terïullianx'S ,

geene duidelijke gefchiedkundige berichten zijn van

het gebruik , om ook kinderen te doopen , onder dq

Christenen.

Gebruik Even vruchteloos beroejicn zich pulken op irE".

der over- j^trus , die aan de mondelinge oWirkveringen , van de

gen,
'

Apostelen oorfpronglijk , doch niet in hiume Schriiten

opgetekend, geem een groot gezag toekennen. Het is

waar, in het Derde Boek van zijn \\''erk, beroept

hij zich , ten (leikften , op de overlevering-,, door

wd-
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welke, wegeiis de onafgebrokene opvolging der Bis- I!

fchoppen , tot op zijnen tijd , de leere der Apostelen ^^^

bewaard is gebleven. Onder anderen verdienen de Hoofdd.

volizende woorden (*) bijzonder naauwkeurige op- ^^ ^'

^

, . * T , 1
"

, • . ,. laar 180.
merking. „Maar, alzoo liet te lang is, m dit

^.^^ j^^,

„ AVerk, de opvolgingen van aile Gemeenten op te >

., tellen, beroepen wij ons alleenlijk op die overle-

„ vering der grootfte en oudde, en aan allen bc-

„ kende, door de twee allcriiitmuntendite Apostelen

5, PETRUS en PAULUS gegrondde en geflichtte Ge-

5, meente, welke zij van de Apostelen heeft; en op

„ het aan de monfchen verkondigd ^ en door de op-

„ volging der Bisfdioppcn tot ons gekomen Geloof,

„ waardoor wij allen befchamen^ welke, op eeniger-

,, leie wijze, anders^ dnn het behoort^ het zij uit

„ eigenliefde , of uit ijdele eerzuclit, of uit bliiid-

„ beid, en verkeerde beginzelen, 'izt verzamelen^

„ Want, tot deze Gemeente behooit, uit hoofde

5, van hare bijzondere (of magtiger) voortreflijkheid

„ Qprapterpotiorem , oïpotentioretn ^principalitatem^

^ de geheele Kerk, dat is, alle ge.looven, van alle

„ plaatzen, faam te komen, als in welke altijd die

„ overlevering^ welke van de Apostelen oorfprong-

„ tijlc is, van die %t\\t\\ bewaard is geworden, die

„ v;m alömme zijn. " Hue llerk deze gezegden ook

fchljnen te fprcken, het is 'er nogtlians ver af,

dat zij iet, ten vourdeele van het gezag van mon-

delinge overleveringen , buiten de Heilige Schrilt

,

bcflisfcn zonden, mids wij dezelve, in hunnen «.'cli-

teii

() libr. UI. C- 3.

Q4
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!I ten zin, en naar de bedoeling van ireneus, np te

"'I^" mak'cn uit liet verband , waar in zi? voorkomen

,

Hnofdd. bclchouwen. Ilct ondcnveq-» is gcwigtig genoeg,

'^ ^' ^' om '<^ns daar over cenige aanmerkkigeTv te veröor-
JaariSo.

tot 193. loven.

' '
" Vooreerst , merk ik aan , dat het woord -ree^x^onc ,

traditio^ o\xrlevering ^ in meer dan c^cne betekenis,

•feij de Oude Christen Schrijvers genomert wordt.

Het betekent niet alleen Jecringen of voorfchriften ^

die van de Apostden oorfpronglijk zullen zijn , zon-

der dat zij in derzclwr Schriften zijn opgetekend,

Tioo als men het woord traditie en orcrkveri/jg , 'm

'laater tijden, doorgaands verdaan heeft, maar het

"betekent ook de leere der Apostelen, zoo ais zij

vervat hs, in de Schriften der Apostelen, en komt

dus zoowel \'an eene fcffrifte/ij/te, als fnonde/ijke^

overlevering bij de Ouden voor, met één woord, in

de betekenis van de teere van jesus en de Aposte-

len. En van deze laatfte betekenis zijn zells ver-

fcheiden voorbeelden bij ireneus zelven (*}.

Ten tweeden. Onder dezen naam begrepen da

Christenen zeer dikwijls , het geen wij onder dcrv

naam van Anecdoten begrijpen. Men (lelde 'er oa:.

tier de Oude Christci?en groot belnng in, om zoo-

danige bijzonderheden vun daadcw en gezegden v\m\

JESUS en de Apostelen re weten., en wij hebben bo-

ven (f) reeds gezien, hoc i>APiAS 'cp bijzoiTder werk

van gemaakt heeft, om dezelve te verzamelen; ook

nam men tot zoodanige bericiiten i'.ijnen toevlucht,

waiN

(•) Zie boven B^adz, 234. (f) BLiih. ZZ' 34»
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wanneer 'er verfchil viel over zekere gebruiken of If

plegtigheden , waaromtrent de A|)ostelen, in hunne ^^^^

Schriften niets bepaald , maar de fchikkingen aap HoofdfT.

de vrijheid der Gemeenten gelaten hadden
, ge- "^ ^' G*

Rjk in het verfchil over het Pafcha (*); einde- jq/ Jp°'

lijk , wanneer zekere nieuwe inrichtingen waren op-

gekomen, wilde men dezelve gcem van de Aposte-

len afgeleid hebben , waar aan de ApostoUfche Vasu

flellingen en Kerkregelen ^ grootendeels haren oor-

fprong verfchuldigd zijn (f). Doch, ons is reeds

in PAPiAS en anderen gebleken , en zal ook m ire-

NEL'S blijken, hoe ligtelijk, langs dezen weg, aller-

hande Fabelen en Verdichtzelen geloof hebben ge-

vonden; ook leerde het verfchil over het Paasch-

feest^ hoe onzeker en oneens men, cfikwijls, om-

trent zoodanige overleveringen was.

Bene derde aanmerking is : Uit de voorgaande Ge-f

fchiedenis, is ons ten overvloede gebleken, dat de

Gnostieken ^ naderhand de Montanisten , en anderen

,

en dus de Dwaalleeraars, de gen(m geweest zijn, die

zich , omdat zij hunne gevoelens uit de Heilige

Schrift niet konden goedmaken, op de overkyering

^

of op zekere leeringen beroepen hebben , die jesus

en zijne Apostelen aan volmaakter Christenen had-

den toevertrouwd , terwijl de Ciiristenen , met alle

recht, zich daar tegen verzet hebben , dewijl zij,

zoodanig grondbcginzel eenmaal toelatende, daaglijks

voor het gevaar blootllonden , dat men hun nieuw

ver-

(*) Zie niadz. \i6,

(f) I. Dccly Bladz. 337 volgc,

O ^
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Il verzonnen eu eigenvvillige Iceriiigcn of gebruiken , als

BoiK
yjifj Qq(\ bevolen, zou opdringen, irenëus zel\c,

Hoofd fh merkt dit aan (*), dat de Ketters daanjm in zoo

na C. G. verichriklijke dwalingen ven^allcn zijn , omdat zij zich

tot 10"' ™^ ^^'^ ^^ GodlijlxC Schriften geiioiiden hebben.

Hij legt hun de tegenwcqiing in den mond, dat „ de

„ waarheid uit de fchriften nicc kan gekend worden,

„ \^n die genen, wicn de overlevering onbekend is;

„ want, dat PAULrs gezegd heeft: mj jpreken de

„ wiisheid ouder de \olmaakten.'''' iSIaar, voegt hij

'er bij, „ elk van hun noemt deze wijsheid dat gc-

„ nc, wat hij zelve uitgevonden, dat is, verdicht

„ heeft, Zdodat de waarheid dan bij valentinus,

„ dan bij marcion te zoeken zou zijn (f).'"' mr>

keCS- leert , integendeel , wijdlojiig tegen . de Gnos-

tieken^ dat men zich aan den Bijbel moét houden,

zonder , te nieuwsgierig en vermetel , onze vi-agen eiï

onderzoekingen te verdubbelen, bijzondei- omtrent

onderwerpen, die het bereik van ons vcribud te bo-

ven gaan (§), ook wcdericgt hij de Ke?ttcrs, \\\ dit

gantfche werk , uit de r)iihclboekcn ; waar uit

Mijne vierde aanmerking vourtvlocit. iuexeus

verftaat hier, door overleverinp; ^ in het gemetn de lee~

re der Apostelen, zoo als die in de Kerk be\va;ird

is gebleven, doch niet ccne andere, dan die in hunne

Schriften ven-at is, maar volmaakt dezelfde, en hij

beroept zich op dcrzelvcr bewaiing, door de opvol-

ging»

(*) Lihr. Tf. C. II.

(t) Lil»: III. C. 2.

(5) Liür. II. Oip:^:. 2R.
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ging, bij tegenflellii ig tegen ziilken, die door de lï

overlevering wilden goedmaken, het geen zij geene ^^^^'^

kans zagen , uit de irieüige Schrift te bewijzen. Zij Hoofdft,

kunnen , zegt ireneus , geene zekerer overlevering "^ ^' ^«

hebben, dan die in de Christen Kerk, bijzonder bij (q^ jq,]

de Gemeente te Ro;;:e , bewaard is gebleven ; daar zou »

men toch van zulke geheimen ,. als van welke de

Gnostieken zoo breed opgaven, iet hebben moeten

weten, indien .'er zulke geweest waren. Maar deze

Kerk weet daai' niets van; ,. ireneus zegt geheel

niet, dat men de over/even'ng dezer Kerk , of in

't gemeen, de over/even'ng , ols een' regel zou

moeten volgen , vooriil wanneer het getuigenis der

Heil. Schrift bclliijicnd Ipreekt, of 'er mede flrijdt,

zelfs zegt -hij nergens , dat 'er een enkel iccrftuk is

,

het welk ^//eeu door mondclijlce overlevering zou

voortgeplant en bewaard zijn gebleven. Dus luiden

zijne eigene woorden : „ Gefield ook , dat de Apos-

„ telen zekere verborgene geheimen geweten had-

„ deii , die zij afzonderlijk en hcimlijk aan de vol-

„maakten geleerd hadden, d;m .zouden zij die zeer

„ zeker hebben overgeiex'erd aan die genen , aan

„ welke zij de Gemeenten zelven toevertrouwden (*)."

. Men kauj derhalvcn, bij de \Taag over het ge- Aanzien

zag der overleveringen , zich niet op iremïlts bcroc- ^" ^^^-^ë

pen , hoe zeer hij zich Iterk ten voordeele van dezelve vr,n Ro-

fchijnt uit te laten; maar misfVhien zal de boven- "•^•

aangehaalde plaats meer kraclit hebben , om te bc^

wij^

(*) iJi^r. lil. C. 3.
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II wijzen , dat men het aanzien en gezag der Hoorn-

BoKK p^ije Kerk , boven alle anderen , toen reeds erkend

HoofdfT. 'ï»^bbe. Ook dit geloof ik niet. semler heeft uit

na C. G. deze plaats een bewijs willen ontleencn , dat dit ge-

^J"J °*heele Werk niet van irenelis, maar van laater oor-

fprong is , omdat 'er de Kerk van Rowe zoo hoog in

vcrlievcn wordt , het geen toch zoo vroeg niet heeft

kuimen gefchieden. Anderen hebben vermoed, dat

deze plaats, door eenc laater hand, hier, in het

werk van ireneüs zal ingclascht zijn ! Noch het

een noch het ander heeft genoegzamcn grond voor

zich ; ook hebben wij zoo geweldige hulpmiddelen

niet nodig. Men merke aan , dat het te veel ge-

waagd is, het aanzien en gezag der Kerk van R.o

fiie te willen vestigen, op eene plaats, die wij, iiiet

In den oorfpronglijken Tekst, maar Hechts in eene

barbaarfche en genoegzaam onverftaanbare vertaling

hebben. Wat is toch potior ^ of gcUik andere lezen,.

potentioy^ principalitas? Waaifchijnlijk heeft in het

Gricksch gcftaan: Il Uxvoli^xv d^xotiorotlri^ ^ wegens

gejwegzaine oudheid^ en de woorden van ireneus

hebben dezen zin: „ De leere der Apostelen is bij

„ alle de Gemeenten der Christenen , bij de opvol-

„ ging van derzelver Opzieners , bewaard gebleven

;

„ dit van elke derzelven in het bijzomler aan te

„ tonen, zou te omÜachtig wezen, daarom zal hij

5, zich alleen bij de Gemeente van Rowc\ die zeer

,, gri)Ot en zeer otid, en van de Apostelen petrus

„ en PAULUS ge/licht is , bepalen , en daarmede de

„ genen, die verkeerde belluitcu trekken, befcha-

„ men.
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^ men. Trouwens, wegens deze genoegzame oud- II

„ heid^ moet toch de geheele Kerk^ dat is de gelovi- ^^'^

5, gen van alle gewesten , daarmede overeenkovren Qcon- Hoofdft.

5, venire^') in welke (^geheele of aJgemeene Kerk,)"^^-^*

„ altijd die leert (^traditio^^ welke van de Apostelen ^qj. j^,',

„ oorfpronglijk is , bewaard is gebleven. " En hier •

op laat iRENEus, onmidlijk, volgen: „Dus is het

„ ook bij de Gemeenten te Smyrna en Efeze,''^ Iii

de laatfte had hij zelve polykarpus nog gekend.

„ Men moet dus," vervolgt hij, „ de waarheid

„ niet bij nieuwlings opgekomen Ketterijen zoeken,

„ die men zoo gemaldijk bij de Kerk," (in 't ge-

meen, hij fpreekt niet van de Romeinfche Kerk in

't bijzonder,) „hebben kan." Uit dit alles blijkt

duidelijk, dat irjineus, noch ten opzichte van ge-

zag, noch zelfs van oudheid, de Kerk van Rome

boven alle Gemeenten der Christenen verheft, maar

dat hij zich op alle de Gemeenten , of op de alge-

meene Kerk , beroept , als de zuivere leere der Apos-

telen bewaard hebbende. Dat hij bijzonder de Ker-

ken van Rome^ Smyrtm en Efeze noemt, daar van

is de eenvouwige reden, omdat hij, met dezelve,

bijzonder bekend was , en , het geen hier , met betrek-

king tot de Roomfche Kerk , verdient in het oog gehou-

den te worden, omdat, onder de IVesterfche Gemeen-

ten, die van y^^ö/wi?, in oudheid en grootte, gewis uit-

muntte, voornaamlijk, dewijl de Gemeente van Lions

,

bij welke ireneus Bisfchop was , nog zeer jong was

,

gelijk wij boven gezien hebben. Hoe zou ook irenel'S

de Gemeente van Rome ^ als de oudlle van alle Kerken

in het gemeen, hebben kunnen.rocmei)? Hij wist im-

mors.
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n Tncrs , dat in het Oosten ouder Gemeenten waren, doof

BOKK cie Apostelen gedicht , vóór dat paclus te Rome go*

Hoofdft. komen was ? Ook zullen wij , in het va•^x)lg , zien

,

rn C. G. dat ireneus geen zoodanig gezag aan de Gemeente van

JnanSo.
j^^^^j^ ^^g^^ toegekend, of hij verzette zich ten iivcrig-

"loi 193.
, flen tegL-n het gedrag van desz el fs Bisfchop victor,

toen deze de paaien \-m Christelijke befcheiiicnheid

•en broederlijke verdraagzaamheid te buiten ging. Na

^czt waarnemingen, behoeven \^'ij niet te zeggen,

dat, in allen gevalle, ireneus hier Hechts voor zich

zelveft zou fpreken , en , dat , hoe groot ook liet

aanzien ware , het welk de Kerk van Rnine mogt ge-

had hebben ^ onder de \Vestcrlche Kerken , ten tijde

van iRENTïus , dit toch geen bewijs zou wezen vv^or

ccnig gezag of aanzien N-nn die Gemeente in laater

tijd, alzoo het toch altijd te beuijzcn Z'Xi flaan,

dat derzclvcr rcgeinvoortlige ovei-leveringen en leert

( Trnditio ) , volkomen , en onveranderd , dezelfde

zijn , als die van deze Kerk , ten tijde van ire-

neus.

Lcere ^^'^t min heeft men zich, in den ftrijd, over de

oiiitrcnt verandering van het brood en den wijn in het

^\A ' Avondmaal , en den wezenlijken aart van deze Gods-

maaU dienst[Jegtigheid , op irexeus beroepen , waarom het

den Lezer niet onaangenaam kan wezen, 's mans ei-

gene woorden hier te lozen, welke wij weder, met

eenigc koite aanmerkingen , zullen paaren , ten einde

de lezer te beter in ftaat zij, om zelve te oordee-

len. Dus fchrijft hij, (*) daar hij tegen de Gmi-

<*) Z.;^r. IV. C. 17.
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fteken, fe recht, betoogt, dat de offeranden onder lï

het Oude Testament, Gode niet onbetaamiijk wa- ^^^
ren , dewijl daarmede het waare ofler tev^ens werd Hoofdft.

aangeduid , te weten , geloof, gehoorzaamiieid , en "^ C. G.

deugd: „Ja de Heiland, toen hij zijnen leerlingen
J^^ j

*

„ aanwees, Gode de eerftclingen te oberen uit zijne .

„ fchepzelcn, niet als of hij die behoefde , maar

„ opdat zij niet onvruclitbaar of ondankbaar zou-

„ den wezen , nam hij zulk brood , dat uit de

,, fchepzelen is , en gedankt hebbende , fprak hij : dit

„ is mijn ligchaam. Insgelijks heeft lüj den drink-

„ beker, die uit het fchepzel is, hetwelk ook voor

„ ons i§, zijn bloed genoemd, en daar door eene

„ nieuwe ofcrancïe des Nieuwen Testamcnts geleerd,

„ welke de Kerk, van de Apostelen ontvangen heb-

„ bende, door de geheele Wereld, aan God opof-

„ fert ^ hem, die ons ons voedzel fchenkt, de eer-

„ ftclingen zijner gaven in het Nieuwe 'lestament.

„ Hier van fpreekt Maleaciii (I. 10, Ji. ) aller-

„ duidelijkst, daar dour te kennen gevende, dat het

„ oude volk heeft opgehouden aan God te offeren ;

>, maar dat nu aan alle plaatzen eene ejj'crande^ en

„ wel eene reine, aan God wordt opgeofferd; en dat

„ zijn naam verlieerUjkt wordt onder de lleide-

„ nen — (*) üerhalven wordt het ofer der Kerk,

„ hetwelk de Ileere geleerd heeft , in de geheele

„ Wereld te o Meren , bij God voor een rein offer

„ gerekend, en is hem aangenaam. Men moet Go-

,, de derhalven de eerflelingen zijner fehepzelcn 0}iöf-
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Il „ feren, gelijk ook moses zogt: Gij zult niet kdi^

^^^^ „ verfchijnen. Ook is het gejlacht der ofFeriïndcii,

Hoofdft. „ (de ofFeriindcn in 't gemeen,) niet afgekeurd;

iiaC. G.
^^ want daar waren oflerandcn, zij zijn ook hier;

tot 193.' 59 offeranden bij het Joodfche volk, offeranden in

' „ de Kerk. IMaar het fjort is alleenlijk veranderd,

„ nademaal liet nu niet meer van dienstknecliten

,

„ maar van vrijen, geofferd wordt. De offeranden

„ Iieiligen den mensch niet, maar het geweten des

„ genen, die ofll-rt , heihgt de offerande, als heL

„ rein is , omdat derhalven de Kerk offert in op-

„ rechtheid, wordt met recht hare gave voor een

„ rein offer van God gerekend. Want wij behoo-

„ ren aan God oflerande te doen, en in alles dank*

„ baar bevonden te W( trdcn aan God onzen maker

,

„ in een rein gevoelen. Maar de Jooden offeren nu niet

„ meer, want hunne handen zijn vol bloed, en zij

„ hebben het woord ( den Logos ) niet aangenomen

,

„ door wien aan God geöflerd wordt () — Ook

„ kunnen de Ketters (de Gnostieken') niet offeren.

„ Want hoe zal hun blijken, dat het brood, waar

„ over men dank gezegd heeft, het ligchaam is van

„ hun-

( * ) Non enivi recepcnmt verbum , 1>er quod offertur

Den. Deze is de wnare lezing, die ook in de Hand-

fchriftcn gevonden wordt, en niet die, met wcglnting

van het woordjen per, ic weten: qtind Deo offertur ^ als

of hetH'oord^ de Logos, dnt is, Cods Zoon, hier de of-

ferande was , hetwelk (Irijden zou met al het gene hier

voorafgaat. Ook heeft hij even te vooren gezegd: ,,De

„ Kerk offert door jEsus cuiustl's."
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•„ hunnen Heer, en de drinkbeker zijn bloed; indien II

•,, zij hem niet den Zoon des Wereldfcheppers noe- '^^

,^ men, dat is, zijn Woord, door wien het hout HoofdlK

„ vruchten draagt, <ie bronnen vlieten, en de aar- >ia ^- ^*

„ de het koom in de aairen geeft? En hoe^^j'^jp/

5, kimnen zij, wederom, zeggen, dat het ligchaam —
„ tot verderf overgaat, dat met het ligchaam en

„ hloed des Heeren gevoed wordt? IMaar ons ge-.

,, voelen komt overeen met het Dankmaal (^Eucha-

„ ristia, ) en dit bevestigt ons gevoelen. Want

„ wij oIFeren hem, het geen zijns is, en verkondi-

„ gen, op eene behoorlijke wijze, de gemeenfcJiap

„ en vei'éeniging van Vleesch en Geest. ( * ) W^it

,

„ gelijkerwijs het brood, dat uit de aarde is, ont-

„ vangende de aanroeping van God , ( gezegend

„ zijnde,) nu niet meer gemeen brood is, maar eene

„ dankfpijs ( Eiicharistia , ) bedaande uit twee za-

„ ken , eene aardfche en eene hemeliche : zoo ook zijn

„ onze iigchamcn, ontvangende deze dankfpijs {Eu-

„ charistia , ) nu niet meer vcrderflijk , maar heb-

,, ben de hope der opflanding. Maar, het IVoori

„ zelve heeft aan het Joodfche volk het bevel ge-

„ geven, om offeranden te doen, alhoewel hij de«

„ zelve niet behoefde, maar, opdat zij zouden lee-

„ ren, Gode te dienen: Dus heeft hij ook gewild,

„ dat wij gcdinm'güjk , zonder onderlaten , onze gavc

,, zouden olferen bij den altaar. Derhalven is deze

„ aL

(•) Deze fprcel<wij/c inoct opgdicldcrd worden iiic

de volgende, zoodat y'eesch betekent bot an'-dfchty

geest het hemcïfche,

n. dkel. k
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II' „ altaar in den liemel. Want daar heen worden
'**•' „ onze gebeden gericht, en naa den Tempel, gcUj-

Iloofdft. 9, kerwijs joünnes in de Openbaring zegt." El-

na C. G.
^^.j-s ( * ) , de leere van de opflianding der doodcn

10^103. bewccrcnde tegen de Gnostieken, Ichnift hij: „ Zij

»' „ zijn ijdel, die de zaligheid des vleefches, (des

„ Hgchaams,) ontkennen; zoo toch heeft de Meere

5, ons met zijn bloed niet vrijgekocht, zoo is de

„ beker in het dankmnnl (^Eucharistia ^^ geenc ge-

„ meentcliap van zijn bloed, of het brood — van

„ zijn ligchaam. Immers het bloed is uit de ade-

5^ ren en het vleesch, en de overige zelfftandigheid

,j des mcnfchcn , in welke het Woord Gods waarlijk

5, geworden is, en ons met zijn bloed verlost heeft.

5, Nademaal wij zijne leden zijn , en door die fchep-

„ zelen gevoed worden, welke fchepzelen hij zelve

„ ons fchenkt, doende zijne zon opgaan, en rege-

„ nende , gelijkerwijs hij wil ; zoo heeft hij dm kelk

„ tiït het fchepzel^ zijn eigen b/oed genoemd, waar

„ lüt ons bloed vloeit , en het hrood der fchepping ,

„ zijn eigen ligchaam , waar uit onze ligchamen

9, groejcn. IVanneev dan de gemengde drinkbeker

5, en het gefchapen hrood het woord Gods ontvangt ,

5, en de dankfpijs ( Eucharistia^ ) het ligchaam

5, van CHRISTUS wordt, en de zelfjiandigheid van

9, ons ligchaam , ( ons vleesch
, ) daar door groeit

,, en heflaat , hoc zeggen zij dan , dat het vleesch

,

,, ( het llgcliaam ) niet vatbaar zij voor de gave

„ Gods, welke is het eeuwig leven, daar hetzelve

„ door

(*) Libr. V.C. t.
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»,^ ^oor het Ugchanm en hloecl
^ des Heeren gevoed II

^5 wordt, en een lidvnn hetzelve is, gelijk de zaïige "^'^

„ PAULL'S fpreekt : ^ant wij zijn zijne leden enz. , Hbofdft.

„ dit niet zeggende van zekeren geestelijken en on- "^ C. Gi

,, zichtbaren mensch, maar van de gelieele ffcfteld- ;!!^!f°*

„ heid des waaren mensch, die üit vleesch, en ze —-*

5, nmvcn, en gebeente 'beftaat? Ook, gelijkenvijs

,5 het hout des Wijnfioks in de aarde geplant, op

IJ, zijnen tijd, vnicbten draagt, en het tanvengraan,

^, in de aarde gevallen, en ontbonden, zeer veilnei
..

„ nigvnldigd wordt opgewekt , door den alles omvat <=

5, tenden geest van God; en beide, yervolgends

,

^, door Gods wijsheid tot gebruik der menfchen ko-

>,, men, en het Woord Gods (dcnZ/?^w,) onn^air-

„ gen hebbende, dnnkrpijzc (^Eticharistia^ wordt,

„ hetwelk is het Ugchaam en bloed van ciuiistl'S,

„ dus ook zullen onze ligchamen — \vcder opftaan

,

„ als het Woord van God ( Logos, ^ aan dezelve

„ de opftanding genadig fchenkt."

Wanneer men deze pkiatzen met aandacht over-

weegt , zal het , hoe ingewildceld ireneus ook

rprcekt, nogthans niet moeilijk zijn, te ontdekken,

dat dezelve volfh'ckt niets bewijzen , in de laater

twisten over het Avondmaal, ireneus maakt wel

van de hnnduliiig des Avondmaals eene otFerande,

maar hij verfhat daar door een ilauköfTer van wijn

en brood, als de ccrflelingen van Gods fchepzclen,

die men, naar het voorbeeld des Ouden Testaments

,

aatï God toebrengt, om onze dankbaadieid en er*

kenrenls to bewijzen, dat God het i>^, die ze on»?,

Iv 2 door
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II door den invloed en kracht van zijn Woord ( den
o^*^ Logos^^ laat tockomc?!. Dit brood en wijn, deze

IloofJrt. g'ive, wordt, volgends ireneus, door jesus, zijn

na C. C. yjeesck en h/oe^ genoemd, omdat zij zijne fchepze-

tot 193!''^'^ ^y"» ^'^ '^y o"S fchenkt ^ als de eigen Zoon

des W^cldfclieppcrs , die zijne zon doet fcliijnen,

en regent, gclijkervvijs hij wil. Over deze Godlijke

gaven van brood en wijn, gcfchiedt eene aanroeping

tot God, met gebed en dankzegging; wanneer nu

het brood en wijn deze aanroeping van God ont-

vangt ^ dat is, wanneer dit gebed verhoord wordt,

ontvangende het brood, dienvolgends , het Woord

van God, dat is, den Logos, (*) dan is het niet

meer gemeen brood, (^brood is en blijft het altijd,

volgends ire.xeus, maar het is niet meer geween

brood^ maar Eiicharistia {dankfpijs ,') het ligchaam

van CHRISTUS , bellaande uit twee zaken , eene

aardfche en eene hemelfche , zoodat hier eene ge-

meenlchap is van vleesch en geest. l)e kracht en

invloed van den Geest of Ck)dliikc naniur van den

Logos vcrücnigt zich , op het gebed , met dit brood

en wijn, daarom wordt het zijn ligchaam en bloed

genoemd. Met dit ligchaam en bloed van christus

wordt ons vleesch, ons ligchaam, gevoed, en ons

lig.

( * ) Dus geloof ik , moet men iri:m-.us vernnan , vol-

gends het verband en de bedoeling zijner redeneering,

te dezer plor.tze , fchoon anders de bewoording fFoord

van Cêd op zichzelve twijfelachtig zou kunnen fchij-

neiu
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Jigchnam ontvangt djiar door een beginzel van on- II

verderflijkheid , en heeft de hoope der opltinding en ^^'^

des eeuwigen levens , dewijl wij lerJen van chris- Hoofdrt.

TL'S zijn. Dat wij voorts niet behoeven te twiifclen, "^ C. G.

of dtzt is de waare zin van irexeus , daar inl^^^^J^^*

worden wij bevestigd, door de overëenftemming van

jrsTiNus Atn Martelaar^ in dezelfde leiding en be-

loop van denkbeelden , en gebruik van genoegzaam

dezelfde bewoordingen. (*)

Omtrent dtu. perfoon van jesus Christus, kan Gevoe-

niemand twijfelen , of ireneus gevoelde , van hem ,
'^" ^'^^

dat hij waarachtig God is. Edne plaats voor allen ar.ngaan-

zal genoeg wezen: ,, Want hij is de Zoon zei- ^^ f^e

„ ve , die nedergedaald en opgevaren is, om de ^.,,°

„ zaligheid der menfchen. Door den Zoon derhal- sus

„ ven, die in den Vader is, en den Vader in zich

„ heeft, is hij aan hun, aan welke hij geopenbaard

,, is, geopenbaard geworden , de Vader gaf aan den

„ Zoon getuigenis , en de Zoon verkondigde den

„ Vader," (f) een weinig te vooren fchrijft hij:

„ Noch de Heere, noch de Heilige Geest, noch

,, de Apostelen, zouden hem, die geen God was,

„ ooit bepaaldelijk en volftrekt God genoemd licb-

,, ben, indien hij niet waarachtig G(xl was." De-

ze 2Soon van God en de Heilige Geest is met den

Vader van eeuwigheid geweest. ,, Bij hem, onzen

,, God, is altijd het IVoord (de Zoon) en de //7;V-

„ heid{d<i Heilige Geest,} door wcIke en in \\vlke

„ hij,

(*) Roven in dit Dee/ D/jJz. iiS.

(t) Liiff. IH. C. 6.

il 1
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II „ Il ij , najir zijn eigen vrij welbehagen , alles ge-

*<^'-'^ „ maakt, en tot vyelke hij ook tüe woorden gefpro

HooftllL »» k^'" beeft: Lnat ons meufchen fcheppenj'' (^*^

nn C. G. Maar deze Zoon van God is ook, waarachtig mensch ^

t,'!r'^l!^,' ,* Want, voor zoo ver het woord Gods niensclv

w i»i .

-__ „ was, uit den wortel van is,\ï en een Zoon van

„ ABRAHAM , in zoo verre rustte de Geest van God

3, op hem, en h\j was gezaligd, om het Euangelie

,, aan de mcnfchen te verkondigen: maar voor zoo

,, ver hij God was , oordcckle hij niet naar Cicvi

„ fchijn, noch richtte naar de woorden." (f)
Prijslijk handelt deze Kerkvader, vvamiccr hij te-^

|;en de l'''alentininnen aantoont, dat wij (jns in gcene-

diepzinnige en fpitsvinnige onderzoekingen moeten

inlaten , noch met nodeloze VTagcn' ophouden , maar

ons vergenoegen, met het geen de Heilige Schrift

ons duidelijk kcrt ( § ) ; wij kunnen dus ook , niet

anders dan goedkeuren , dat hij ter zelfde plaatzc

fchrijft: „ Indien derhalven iemand ons mogt vra^

„ gen: hoe is dan de Zoon van den ^"ade^ voort»

^ gebracht? antwoorden wij hem: Deze voortbren-

,, ging, of geboorte {gcnemtio ^^ of noeming (**)

j^ of openbaarmaking, of met welken naam men ^e

»> mo-..

(*) Libr. IV. Cr,p. ao..

(t) Lihr. III. C. 9.

(§) Ubi\. 11. C. 28..

(**) Deze l ewoordinge» zietr op de bennmmg Logos

^ lyoord Gods, en op liet oiulerfchcid tusfchcn dea

li.ogos *t3w^£rcf en Tr^o^o^/jcor, hetwelk irenküs, niet

«q.derQ oude Christenfchrijvcrs,. ook kQnt libr. II. C. I3^
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„ moge benoemen, zijnde eene onuitfpreeklijke ge- II

„ boorte, kent niemand, dan alleen de Vader, die ^^^^

„ voortgebracht heeft (generavii ,) en de Zoon , die Hoofdft.

„ geboren is. " Ondertiisfchen fielt hij zekere on- "^ C. G.
T qof" T Qo

derfchikldng van den Zoon en den Heiligen Geest,
^^^

^'
niet alleen wanneer hij zegt (*), dat ,,wij van den -

„ Hcere , den eenigen waaren leeriiar , leeren , dat de

„ Fader boven alles is, volgends zijn gezegde: De

,, Fader is gr00ter dnn //tj" maar ook fchrijft hij

elders: (f) „De Vader had de Engelen niet no-

„ dig, toen hij de Wereld fchiep, maar hij heeft

„ eene grooter en onuitfpreeklijke bediening , (w/-

,, nisterium, dienaren'), te weten, zijn kroost {proge-

„ nies , Zoon,') en zijn beeld, {figtiratio fita , de

„ Heilige Geest , ) het Woord en de Wijsheid , die

„ hem in alle dingen ten dienfte (laan; doch hun

„ dienen de Engelen, en zijn aan hun onderwor-

„ i5tn.
"

Van JESUS gelooft ireneus, dat hij ons met zijn Omtrent

bloed verlost , of vrijgekocht heeft ( redemit , ) en ^'^'^f
^^^'

dus de oorzaak van ons geluk is. De volgende tioorjE-

plaats is voornaamlijk merkwaardig (§). „ \\'ij sus.

„ hebben aangctooiid, dat tuj toen niet eerst begon-

„ nen is , de Zoon van God te zijn , dewijl hij al-

,, tijd bij den Vader was; maar in het vleesch ver-

,, Iciieenen zijnde, heeft hij ons, in het geheel, de

„ zaligheid verworven, opdat wij iu cihustus jk-

„ SL'i

() Li/^r. II. C. 28..

(f) Libr. IV. C. 7.

(§) Libr. ill. C 18.

R 4 :••
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sus weder zouden verkrijgen , het geen wit iV»

ADA^r verloren hadden, dat is, dat wij warejt

naar het beeld eu de gelijkenis van God. Want;,

dewijl het niet niooglijk was, den mensch, die

eens overwonnen en door zijne ongehoorzaainlieid»

uitgefloten was, te hervormen, en den prijs der

overwinning te verkrijgen , en het ook niet zijn

kon, dat hij, die onder de zonde gevallen was.,

de zaligheid verkreeg, zoo heeft de Zoon , die

het Woord ( de Logos , ) van God is , beide bc^

werkt, terwijl hij van dun Vader gekomen, eii

raensch geworden i.s , en zich tot den dood vet-.,

nederd, en dus te weeg gebracht heert, dat ons

de zaligheid weder toegedeeld kon worden -

Hij heeft dus den mensch met God vcrëem'gd.

VV^ant , indien niet een vicnsch den vijürid des.

menlchen overwonnen had , zou de vijand niet

rechtmatig overwonnen zijn. En wederom, in-

dien mtt God de zaligheid gefchonken had, zou-

den wij dezelve niet, op eene vaste wijze, hebben.

Indien de mensch niet met (rod vcrëenigd wa.^

geworden , zou hij de onverdeiilijkheid niet deeU

jichtig heblx:n kunnen wonlen — Hoe zoudeu

wij de aanneming tot Gods kinderen liebbcu

kuniK'n verkrijgen , indien wij ze niet door ge-

mecnlchap met den Zooji, en het woord, lUt

vlcesch geworden is , verkregen hadden ?
"

Wij zouden al te wijdlopig worden , indien wij

,

op deze wijze, irf-nkts gezegden wilden aanhalen,

omtrent alle de bijzondere leerllukken van den Chris-

tclijkcn Godsdienst , Mjxonder dezulken , omtrent

wet-
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Welken naderhand veifchillen gerezen zijn , welke II

tot nadere bepalingen van dezelve aanleiding gegeven ^^^^

hebben, vóór welken tijd de leeraars der Christenen, Hoofdft.

bij gelegenheid, van deze leerftukken fprekende, zich "^ C. G.

niet zoo flipt en naauwkeurig plagten te drukken ,
^^ \°^^

dat men met volle zekerheid zou kunnen zeggen,

welke eigenlijk hunne gevoelens omtrent zoodanig

leerftuk waren. Dus fprcekt ireneus van den vrijen

wil des menfchen , niet alleen in 'smenfchcn oorfprong-

iijken (laat, in welken, volgends hem, ,,alle men-

,, Ichen van dezelfde natuur waren, heel wel vat-

„ baar , om het goede te behouden , en te werken

;

„ maar ook vatbaar, om het weder te verliezen en

„ te niet te doen ," maar ook nu , nadat de menfchen

gezondigd hebben , zoo flerk , dat hij fchrijlt. ( *

)

,, En niet alleen in de werken, maar ook in het

,, geloof , heeft de Heere voor de menfchen deu

„ vrijen wil bewaard, en het in hun eigen vermo-

„ gen gefield, zeggende: uw gefchlede naar uw ge-

„ loofl Dus tonende, dat het des menfchen eigen

„ geloof is, dewijl hij zijn eigen gevoelen heeft."

Tevens echter , verklaart hij, dat de mensch, ,,wien

„ het vermogen is ingeplant, om goed en kwaad

„ te onderfchciden , zoodat hij, met vrije keuze en

,, wil, zonder uitweiidigen dwang ^ Gods wil doet

,, volgends de Goülijkc fcliikking, zoo gemaakt en

„ gevormd is naar het beeld en do gelijkenis iles

„ Ongefchapcn Gods, dat hij, door het welbeha-

„ gen des Vaders, door den dienst en werking iie$

,, Zuuns

,

()I;7.r. IV. C. 37.

R 5
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n V9 Zoons, cii door de aankwckiiiir en wasdom dn
^^^^ „ Geestes, Jlllengs vordcit, en tot de Volmaaktheid

HoofdiL >» komt, dat hij zeer uabij {\q\\ ongelchapen Ciod

na C. G.
^^ gebracht wordt." Dus wil hienrus de vrijheid

cot 10"?".^^ ^^" mensch behouden, en met de werking van

•> ' God tot 's mcnfchen geluk vcrëenigcn , ter we-

derlegging van de gevoelens der Gnostieken , die

van hunne ondcrftolde dierlijke liienfchen beweer-

den , dat zij nooit goed konden doen , noch gelukt

kig worden, en hier op grondt zich deze zijne ver-

maning: „ Nademaal gij dan het werk van God

„ 2ijt, zoo vcnvacht de hand van uwen kunftc-

„ naar, die alles beku^amlijk doet, bek\vaamliik

,

„ wat u betreft, die gewerkt hebt; geef hem uw

,, hart , week en handelbaar , en bewaar de ge-

„ daantc , met welke de groote kunlknaar en

„ werkmeester , die het le\-enswafer in zichzelveo

„ heelt, u heeft gebccld, opdat gij niet, u verhar-

„ dende , de indriilczelen zijner vingeren verliezen

„ moogt. Indien gij hem zult geven , het geen het

„ w.vc is , dat is , ujv geloof en gehoorzaamheid^ zult

,, gij zijne werking (^ejits artem') onder\'inden , en

„ een volmaakt werk van God zijn." () Tot

() Men vergelijke Lihr. V. C. r. „ Gclijker-

„ wijs in het begin onzer ibrmeering in adam , de in-

„ blazing des levens vjin God, verëenigd met het for-

„ meorzel (het ligchaam,) den mensch bezield, en tot

,1 een redelijk dier gemaakt heeft, zoo maakt, op het

„ einde , het woord des Vaders en de Geest van God

,

„ vercenigd niet het oude wezen van adams formee-

„ ring, den mensch levend en volmaakt, den volmaak-
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Tot hier toe hebben wij dezen Kerkvader uit dit II

2ijn werk leercn kennen , als ecnen kundigen en ^°^*

achtingswaardigen leeraar der Christenen; doch, ge- Hoofdft.

lijk wij reeds in 't begin gezegd hebben , hij heeft ,
na C. G,

door zijne zucht tot ieenfpreulven , en door zijne ^^"^
J°]

ligtgelovigheid omtrent overleveringen , ook zijne

zwakke zijde. Uit mondelinge overleveringen der ^o""er-
lingege-

Oudrten wil hij weten , dat jesus niet vóór zijn voclens

veertigfte jaar heeft begonnen te leeren , en uit een v^" 'RE-

misverftand omtrent de plaats joünn. VIR. 56, , dat

hij niet ver van de 50 jaaren kan geweest zijn , toen

hij leed en (lierf.. (*) Wij hebben vier Euiin-

geliën, niet meer, noch min, omdat 'er vier hoofd-

gewesten der AVereld , en vier hoofdwinden zi.jn

,

hier mede vergelijkt hij de gedaante der Cherubs^

van Leeuw , Kalf , Mensch , en Adelaar , uitdui-

dende , hoe de Zoon van God zich vertoond heeft

,

als Heer , als Priester , als Mensch , in de werking

des Geestes. enz. (f) De Gefchiedenis van

de Overzetting der LXX verhaalt hij breedvoerig,

olgcnds de fiibeliichtige overleveringen , en gelooft

,

met jusTiNUS den Martelaar , en andere 'Kerkleer-

aren , dat zij van God is ingegeven (,§) Hij

maakt eene tegenflelling tusfchen eva ei> M/Uiia,

welke, door God reloof te geven, weder g()ed ge-

maakt

„ ten Vader vnueiide, updnt, jjelijkerwijs wij in \.\q\\

„ ilierlijken allen gellorvcn /ijij , wij ook zoo in den

„ Geestelijken levenJ gemaakt worden."

() Libr. II. C. '26. (f) Libr. Iir. C. u.

($) Libr. m. C.2U
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H iDiKikt heeft, hetgeen eva kwaad «emaakt liri,

"V^*^'' waarom hij mar ia ile troostere^fe van f. va noemt

,

HoofdfT. (^advocata^ het welk zekerUjk voor ;r«f«xA>)rop zal

"•'' C. G. geftcld zijn.) (*) — Aangaande het zoiitbeeld ,
Taar i8o. . "

, . i , , •• u r
tot 103 ^^^^ '" LOTUS huisvi'oiiw verkeerd zal zijn, hectt

hij zich laten wijsmaken, dat hetzelve de maande-

lijklchc ziiiveringe nog ondergaat (f) — Van den An-

tkhrht fpreekt hij op die wijze, dat hij niet on-

duidlijk te kennen geeft, dat hij daar door het Hei-

densch Roomlche Rijk , en bijzonder ééncn van

deszclfs toekomende Keizers verftaat (§); omtrcnt het

getal des beests in de Openbaring van joaxNES , geeft

hij verfcheidcn gisfingen op , aanmerkende , dat dit ge-

tal in vertcheiden woorden gevonden kan worden, on-

der anderen in Lateiiios , doch eindelijk diks beflui-

tende : „ \ Iet is derhalven zekerer , en zonder gevaar

,

,, de vervulling der voorzegging at' te wachten , dan

„ allerhande namen te gislen , nadcmaal men vele

., namen vinden kan , die het voorgemelde getal

„ hebben. " (**) J)e/e vervulling verwacht hij

fpoedig, dewijl hij, uit de Schepping der Wereld

in zes dagen, belluit, dat dezelve zesduizend jaaren

zal blijven beftaan. (ff) ,, Daar zijn," zegt hij

verders, (§§) ,, die voor rechtzinnigen gehouden

,, worden , die de (jrde der volmaking van de

,, recht-

(*) Libr. V. C. 10. De betekenis van voorfpraak

oi voorbidfler , kan hier, mot liet vevbnnd , niet bellaan^

rt) Lil»: IV. C. 31. (§) f^'b'-- V. C. 25. 26.

(*) Libr. V. C. 29. 30. Ctt) ^'^'•- V. C. 28.

(5§J Libr. V. C 31.
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,5 rechtA'aardigen voorbijzien , en Ketterfche gevoe- Il

,, lens hebben, dewijl de Ketters denken, dat de ^9?^

,^ overledenen terftond iji den Hemel komen ," maar HoofdlL

hij bellnit , omdat Christus eerst ten derden dage "^ ^' ^*

is opgeflaxiii , „hebbende zoo lang vertoefd in het
^^j j„

*

„ onderfle der aards , waar de zielen der dooden

„ waren , dat ook de zielen zijner leerlingen in zekere

„ onzichtbare van God hun beftemde plaats ko-

5, men , waar zij tot de opflanding zullen veitoe-

„ ven, en dan volmaakt opltaande zuilen zij dus

„ in het gezicht van God komen." — Dan, zal

het Rijk van jesus eenen aanvang nemen , als het

tegenbeeld van den zevenden dag , den Sahbath^

of dag der ruste, wanneer zij geen aardsch werk

racer zullen doen , maar zullen aanzitten aan de ta-

fel, door God bereid, die hen met alle fpijzen zal

vervullen. — Verders befchrijft hij, met de woorden

\'an den Zaligmaker, uit de overleveringen van pa-

pias, dit heerlijk duizendjarig (*) rijk, zoo zin-

lijk , en zoo overdreven , dat men zich naauwlijks

unthouden kan, van hem , wegens zulke aardichc

«lenkbeelden , de achting te ontzeggen , die hij,

door het overige van zijn werk , verkregen mogi: heb-

ben. Heel deftig beweert hij, bij voorbeeld, (f)
dat

(*) Het is zoo, lUENEL's bcpnalt de duuring van dit

Rijk van ji:sus op aarde niet. Maar, dewijl hij het

7clve, iils het tegenbeeld van den zevenden dag, befchrijft,

en hij eiken dag der Schepping voor 1000 jaarcn ver-

klaart, is de rekening li^t op te maken.

( I ) Uhv. V. r. 33.
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II tht alsdan , niet alleen alle \Tncht x-an den ^^'ijnrtol.^

^•^ van den Stam tot de Driiirtrosfcn , en van liet

Hoofdft. Graan , van den Wortel tot de haairen , bij tiendui-

na C. G. 2enden zal vcrmcnieA-iildifrcn , zoodat elke Druiftros
Jnar 1 80. , , r^ .

'

, . .

lot 193. ^i*^" duizend Druiven , en elke Koofnaair ticndui-

• zend Korens zal bevatten , maar ook , dat elk Ko-

rentjen van het Graan tien pond zuiver fijne meel*

bloeme zal uitleveren, en elke W'ijndruif Ni'er ox-

hoofden "SVijn: en dat, wanneer één der Heiligen

déne van deze trosfen zal willen plukken, cene an-

dere hem zal toeroepen , ik ben eene betere tros

,

pluk mij , en zegen God door mij. Na het einde

van dit heerlijk Rijk zal de gedaante dezer "Wereld

vernietigd worden , maar niet derzelver wezen of

doffe , dan zal het een nieuwe hemel en cene nieu-

we aarde wezen. Alle zaligen zullen dan God
zien , doch tusfchen hunne woonplaatzen zal een

groot onderfcheid zijn , fommigen zullen in den

Hemel opgenomen worden, anderen zullen het Pa-

radijs , en weden im anderen de liad Gods , ( het

Nieuw Jenifaleni ) bewonen , enz.

Het oogmerk, waarr^m deze bijzondere gevoelens

van iRENEus uit 's mans werk hier onder het oojr

van den Lezer gebracht zijn , is niet , om hem in

zijne zwakheden ten toon te flellen , maar ten ein-

de te doen opmerken , hoe wij in dezelve de eer-

fl:c zaaden ontdekken van gevoelens, die naderhand

ouder de Clmstenen meer algemeen geworden zijn,

en op het gezag van dezen en fommige vt^lgenile

Kerkvaders , als de overgeleverde leerc der Kerk , aan-

zien bekomen hebben. Trouwens, in alle andere
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opzichten is ireneus onze achting waardig, inzon- Il

derlieid , door zijne vredelievende pogingen , niet al- ^^'*^

hen in de zaak der Montnnisten , maar ook in Hoofdfl.

den twist over dtn tijd van het vieren van het "^ C. G.

Paaschfecst, welke thans op nieuw uitbersttc. {^^ jp^i

Zedert de broederlijlve en vriendfchappclijke onder-

handelingen \'an polykarpus, Bislchop van Swirna , ruu-i^^^'

en ANICETUS Bislchop van Rome^ waren de onder- het via-

fchciden Gemeenten der Cin-istencn , elke bii hare F^"
^^"

,1 ^^^
gewoonte ,

gebleven , ten aanzien van den dag , paasch-

vvaar op zij het Pafcha vierden , zonder dat de ^^^st ver-

rast der Kevl^ gell<:)ord werd , ( * ) maar omtrent

het jaar 196 Ichreei' victor , Bisfchop van Kome

eenen Brief aan polykrates , die thans Bisfchop

van Stnirna was , ten einde hij , met de overige

Bisfchoppen van Afi'é ^ die het Pafcha^ op denzelf-

den dag , met de Jooden , en op den derden dag

daar aan volgende, de opflanding van jesus vier-

«len , zicii met de overige Gemeenten vcrëenigen , en

het feest (fer (ipflatuiiiig met dezelve altijd op eenen

Zondag vieren zoude, onder bedreiging, van an-

ders de Kerkelijke gcmccnfcliap met hun te zullen

afbreken. polykrates riep hier (jp deze Bis-

fchopi>en zonder veitoef bij een , welke , ongeacht

deze bedreigingen , eenjxirig hefloten , bij hunne ou-

de gewoonte te blijven, polykrates maakte dit

bcHuit, in ciincn Bricl", aan sictoii , en de Gemeen-

te te Rnme ^ bekend, waar in hij, ter verdediging

van hetzelve, zich op de overlevering, reeds van

r +
) Vergelijk hoven iii dit Di-rl Blail:.. 128.
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II riupPL'S, en van den Apostel joïnntis af, alsook
B(VEK

Q^, ^Q overücnflcniming van vcriclicidcn achtbare

Hoofdfl. Christen - Leeraars , die de Marteldood voor het

"^ ^- ^' ChristeiKlom ondergaan hadden, beroept, en onder

tot 193.' ïuitlcren deze merkwaardige woorden gebruikt: „Wat

,, mij betreft, mijne Broeders! Ik, die 6^ jaaren in

,, den Ilccre bereikt, die met zoo vele Broeiieren,

„ welke door de geheele Wereld verflrooid zijn, ge-

„ fprokcn , en de geheele Heilige Schrift doorlezen

„ heb , laat mij niet zoo ligt door bedreigingen al-

„ Ichrikken. Grooter mannen dan ik, hebben gc-

„ zcgd: men moet God meer gehoorzamen, dan

„ den menlchen
!

" —
De De Roomlche Bisfchop victor, een UTevclig en

rch^BV ovennwdig man , (leunende op den bloei en het aaii-

fchop zien zijner Gemeente, die den roem had, van de

fluit de ^^^j. j|g Aposiclcu overgeleverde lecre het zuivedlc
gemeen-
ten vnn bewaard te hebben, gelijk wij hier voor uit ireneus

Afië iiic hebben vernomen , volvoerde , op het ontvangen vaji

jj^^p^,^' dezen Brief, zijne bedreiging, en brak, met de da;Kl

,

fchnpzij-de Kerkelijke gemccnfchap met de y^y7^;/c// af , hen,
«erKerk.

^,^^^. j,^^^ ^.^^.j j^^.,^^ ^^^ ^jj^^. Gemeente betrof, daar

van uitfluitende. ( * ) Hier mede niet vergenoegil

,

trachtte hij,, door zijne redenen en invloed, ook do

an-

(*) Valksii's r7r/ Ki'SEu. Hist. Ecclcs. V. 24. meent,

dnt VICTOR niet dnadlijk de /Ifianen uitgefloten , of in

den ban gedann, mnar nllcon dit gepoogd heeft te doen,

doch het is blijkbaar, dat men, volgends het geen hier

gezegd wordt , moet onderfchciden. victor deed , het

geen bij kon, en floot hen daadlijk, uit de gemeenfchap

7 ij-
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midere Gemeenten der Christenen , aan welke hij hier IF

Van bericht gaf, ov^r te haaien , om zich met liem ^'^^j^

te verëenigen , en zijn befluit goed te keuren. Doch , Ho'jfd'^.

dit mislukte hem. In verfcheiden gewesten kwamen ïia <^- G,;

de Bisfchoppen der Gemeenten bij één, en raad-
•^^'^

J,^*

pleegden , in Palaeflina , onder voorzitting van the,- «

OFiLüs Bislchnp van Cdefarea, en N'arcissus van

^eritfakm; in Pontm ^ onder voorzitting van pal-

ma s , als den Oudften; in Osdrome ^ een landfchap

van Mefopotamtë ^ en in Gaïii'è ^ onder voorzitting

van IRENE us. Deze allen fchrev<^n Brieven, over

dit ondervvei-p , welke ten tijde van eusebius ïiog

voor handen waren ; ook fchreven bacchyllus ,

Bisfchop van Korinthe ^ en anderen, over dezelfde

zaak. Allen gaven te kennen , dat zij liet Feest

dtcr opftanding van jesus, op Zondag, en de ge-

<bchtenis van zijnen dood , vrijdags te vooi'en , vier-

den , en het dus met victor , ten dezen opzichte

,

eens waren, het welk ook de gemeenten van Pa'

Isfiina berichtten, ten aanzien van die in Aïexan*

drïé en Egypte^ grondende zij zich, niet min dan

de Afidncn ^ op de overlevering, van der Apostelen tij-

den af, tot Imn gekomen , zelfs lieten die van Pahe"

fl'inn zich vrij fchcrp uit , tegen hen , welke eene an-

dere gewoonte volgden , verzoekende , dat aflchrif-

xtn van hunne Brieven aan alle Gemeenten gezon-

dea

/Ijncr Kerk, uit, toruijl hij dit ook trachtte te doen,

met betrekking tot de overige Kerken, doch iietwelk

geen' voortgnnfi; hnd. Vcrgcl. \XNr:MA , Hiit. Eccles, Tr

III. pag. 564 , 5Ó5.

II. Deel. S
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Il den mogten worden, „opdat zij niet fchuldig mog-^

^^^ ,, ten liaan, met zulken , welke hunne ziden, al te

Hoofdft. 95 l'gt? doen afdwalen." Doch, tevens keurden zij

na C. G. allen het gedrag van victor af, hem vermanende ,,

lot 193* '^•^^^ ^^ü d^^'' vrede, eensgezindheid en liefde tot den

naasten , beter zou behartigen , terwijl fommigen hem

zelfs fchnniptrlijk doorllrekcn. Onder anderen bewees

niENEUS zijnen vTcdelievenden aart en gezindheid,

welke met zijnen naam , die , in het Grieksch , een

beminnnar van vrede aanduidt , zoo wel inllemdc.

In zijnen Brief, aan victor gefchreveii , merkt hij

aan , dat 'er niet alleen omti^ent den tijd der vie-

ring van het Pafcha . maar ook omtrent de wijze

van het vasten , verfchilleniie gewoonten omler de

Christenen plaats hadden, waar omtrent men dus

ver aan elk zijne vrijheid had gelaten; hij herinnert

VICTOR, dat zijne voorzaten, welke hij, niet Bis-

fchoppen^ maar Ouderlingen of Oudften ^ noemt, de

gcmeenfchap onderhouden hebben , met hun , die in

deze van hun vcrfehilden , en verhaalt de \Tiend-

broederlijke onderhandelingen van roLYKARrus en

ANifETus, en op dczen grond, terwijl hij zelve

het met hem in de verfchihTaag betuigt eens re we-

zen , vermaant hij victor , „ dat hij toch niet go-

„ heele gemeenten van God , die eene gewoonte

,

„ volgends eene al(»ude overlevering , behielden , van

„ de Kerkelijke gemeenfchap zou aflhijden." Door

dezen hevigen tegenfland van alle de Gemeenten,

fcliijnt victor, alhoewel eusebius dit niet uitdruk-

lijk veriiaalt , tot nadenken gebracht te zijn , en zijn

befluit tegen de /Jft'dnen ingetrokken te iiebben ; ten

min^
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ifiinflen 'er volgde geene fcbcuring, en de Gemeen- ji

ten van JJië , zijn nog langer dan eene eeuw , bii hun- ^*^;-^^

ne oude gewoonte gebleven. (*) Hoofd(^'.

Uit het beloop en den toedragt der zaken bij deze na C. G.

gebeurenis, zien wij, dat, welk aanzien ook de Kerk
-f
^j.

j„,*

van Ro:ne , ten dezen tijde , reeds moge gehad heb •

be , men haar echter geen gezag toekende over an- A^^i^^ï^-

kiR"'e!i

dere Gemeenten ; men durfde derzelver Bisfchop , niet ovel- de-

"

min dan andere , tegenfpreken , vermanen , ja zelfs be- ze» '•^^^^^

(Iraffen ; zelfs kan men , uit het gebeurde , niet be- ^ ^,^^

fluiten, dat victor zelve zich eenige heerfchappij over vicroi'v.

andere Gemeenten daadlijk heeft aangematigd , of

zich heeft willen verhelfen tot een algemeen hoofd

der algemeene Kerk. Het is zoo , de twist was

wel enkel over eene Kerkplegtigheid , en niet over

een leerfluk ; de Afiatifche Christenen hadden , om
de eendracht te bevorderen , zich met de andere Chris-

tenen kunnen voegen; doch men beriep zich, van

weerskanten , op de overlevering der Apostelen , en

vicTOR behandelde de zaak, als ware zij een nood-

zaaklijk geloofsRuk. Het was ook niet vreemd, dat

eene Christelijke Gemeente zulke leden , die door kere

of leven ergernis gaven , volgends de Kerkelijke tuclit

,

van hare gemeenfchap uitfloot, (gelijk men nader*

liand deze benaming daar van gebruikte, als ook

et(po^t(rfAof , en excomwtmicatio
, ) dit had , op goede

gronden en naar den aart der zaken plaats, gelijk

wij reeds meermalen hebben opgemerkt , men gat' ver-

vol-

(•) EunEu. lïiif. Eccles. V. cj , 24, 25. Y.'rjjelelien

met SÜCRATK» Uist, Ea/t:i. V. 22.

S 2
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Il volgends daarvan kennis aan andere gemeenten , zonder
BOLK

^vxilke kennisgeving, deze iiitfluiting liaar oogmerk

HoofdiK "iet zou bereikt hebben. Maar, dit was vreemd,

na C, G. en daarin kan victor , op gcenerleië wijze, ont-
]aar i8o. ,.,,,., , , ... i , ^
lüt lo-'. i*-*'iii*^'iS'^' worden, dat nij geliecle Gemeenten, en

Wf'l om eenc Kerkplegtiglicid , uit zijne gemeenfcbap

uidloot; na haar, als met eene meerderheid van ge-

zag , op eenen gebiedenden toon , bedreigd te heb-

ben. Dit was eenc blijk van dien geest van heersch-

ziicht , en onverdraagzaamheid , welke , tot ichande

van het Christendom, in het vervolg zoo veel ou-

heils heeft aangericht!

Kerk\-er- Deze gebeurenis van den twist over het vieren

gn ciin-
^^^ j^^j. p^^^/j^ js; daarom ook merkwaardig, om-

dat zij ons een recht denkbeeld geeft , van de bijëen-

komften der onderfchciden Christelijke Gemeenten

.

in Kerkelijke vergaderingen , die zij , met een Grieksch

woord , a-vvoSof , Sijnode , noemden , om over hare

algcmecnc belangen te raadplegen, welke, ten dezen

üjde ,
gehouden werden , en kort dnar na zoo flcrk

venncnigvuldigdcn. Zoo lang de Christenen nog

weinig in getal waren , hadden de bijzoniierc Ge-

meenten weinige , ten minllen geene geregelde ge-

meenlchap , ]iict malkanderen , doch in getal en aan-

zien toenemende, werd het noodzaaklijk, dat zij,

daar zij toch dezelWe belangen hadden, en door

lietzelfdc geloof vcrëenigd waren, door afgevaardig-

den ümien kwamen , en onderling beraadflaagdcn.

Wij hebben , bchalvcn de vergadering te Jcrufalcvt

ten tijtle der Apostelen gehouden, 'er gocnc voor-

beelden van ontmoet, dan dén in het jaar (25 in
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Skilië, in de zaak van heracleon (*), en ver- Il

volgends anderen, bij gelegenlieid van de fclieuring *^^

der Montaiiisten (f), maar bij gelegenheid van Hoofdft.

den twist over het Pafcha , zien wij 'er verfchei- "^ ƒ-'• G.

den, in veifcheiden gewesten, bijeenkomen. Voor- |^j. ^
'

beelden van algemeene Kerkvergaderingen
, ( Conci

i'iën , ) heeft men niet , vóór dat de Keizers van het

llomeinfche Rijk den Christelijken Godsdienst om-

helsd hadden. Evenwel deze Gewestelijke Kerkver-

gaderingen deelden, gelijk wij zagen, door Brieven,

aan malkandercn den uitflag hunner raadplegingen

mede. Men vaardigde naa dezelve de Bisfchoppen

der bijzondere Gemeenten af, nu en dan echter ook

eenen of anderen uit de Oudflen of Ouderlingen,

doch wij vinden niet, dat andere leden der Gemeen-

ten daar toe gebruikt werden. Deze bijzonderheid

deed het aanzien der Bisfchoppen fpoedig rijzen,

welke, in deze vergaderingen, in naam van hunne

Gemeenten fpraken en handelden; en dewijl de Bis-

fchoppen uit één Gewest in de Hoofdflad van dat

Gewest , ( Metropolis ) bijeenkwamen , werd fomtijds

wel aan den Oudften dezer Bisfchoppen , maar door-

gaands aan den Bisfchop dier Hoofdlhid, de eere

toegedaan , om in de vergadering voor te zitten,

waar door foortgelijke Bisfchoppen, ( Metropolitan

nen , ) fpoedig zekere foort van waardiglieid boven

de andere Bisfchoppen, die tot hier toe gelijk ge-

Itaan hadden, bekwamen, of zich aanmatigden, die

ooJi,

(*) Hier voor in dit Deel Blcidz. 57.

(t) Blad*. 13Ó.

S 3
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II ook, in 't vervolg, door de benaming van Aarti^

BOKK bisfchop is uitgedrukt. Op deze wijze vormde zich

,

Iloofdft. ailcngs , in de Christelijke Kerk , een llelzel van

na C. G. Hiërarchie^ of Geestelijke regeering, uit in het eerst

tot lo-?' ^"^^S^ ^" goede inrichtingen, doch bij welke men

• '

" ~ zich al te voel verliet op de Godsvrucht en kunde

der Bisfchoppcn , welke zich echter fpoedig door

de menschlijke driften van hoogmoed, partijfchap

,

en onverdraagzaamheid lieten vei-voeren , terwijl zij

zich aanmatigden, om de uitfjiraken van deze hun-

ne vergaderingen en derzelver bcflaiten, die zij Ca^

tinnes {regels of voorfchriften ) noemden (*), aan

de Christenen optedringen , als in den naam van

God, en onder den invloed van den Heiligen G:est,

genomen , en dus onfeilbaar en gewctenverbindend

,

en zulks niet alleen met betrekking tot zaken , be-

treffende den uitvvcndigen eeredienst , en het geen

men in zijnen handel en wandel had waar te nemen,

maar ook met betrekking tot de leere , wanneer daar-

omtrent twisten ontftonden , wat men te geloven

had. Waar uit men befliiiten mag, h(K* gewig-

tig de Gefchicdenis der Kerkvergaderingen van nu

af, en door alle volgende eeuwen , geacht moet wor-

den te zijn. (f) Daar

(*) Naderhnnd heeft men ook dit woord bepnnldelijk

gebruikt , van voorfchriften omtrent liet geen de Chris-

tenen hndden wnnr te neinen ; terwijl de beflniten, om-

trent het geen :ils het rechtzitwig geloof bepaald werd,

dogmata of leei flukkev genoemd werden.

(t) Men heeft al \Toeg cene verzameling gemaakt

v«a zoodanige befluiten en Canons der Keikvergnderin-
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Daar wij onze Gelcliiedenis gebragt hebben tot II

aan het einde der tweede eeuw, zullen wij hier op- ^9^^

geven de lijst der Bisfchoppen of Opzieners der Hoofdft.

voomaamfte Gemeenten, te weten, van Rome^ ^/fx- "^ C. G.

andrië, yerufalem^ en Antiochi'è^ geduurende deze eeuw.
^^j j g-

*

Te Rome was de opvolger van alexaxder , die on-

der ADRL\NUS overleden is (*), xystus of sixxrs, 9?^'^''
^ ^ ' ging der

tot het jaarna, na hem telesphorus, geduurende Bis-

clf jaaren , tot het jaar 122. hyginus vier jaaren , pi- fchop-

^ 1 • 1 . ,
peil. Te

us I. tot het jaar 142, anicetus tot het jaar 153, deze Rome,
is het, die een bezoek ontvangen heeft van polykar-

pus,

gen , of liever vnn de vergaderingen der Bisfchoppen.

Danr uit fchijnen de Conflitutioties en Catwnes Apo%toL

haren oorfprong genomen te hebben. In laater njden is.,

in 't jaar 1661 , in twee Folio Banden, uitgegeven»

Biblioiheca Juris Canonici Feteris, van h. ji'stel, en

w. voëL , zijnde eene verzameling van zoodanige Canovs.

Eene andere dergelijke hebben wij te danken aan w. be-

VERiDGE , (^vviiiKOv St've Paudcctae Canomim SS. Apoitoh-

rum ctCnnciliorum ab Ecclepa Graca receptoriwi Oxford

1672. II. Deelen Fol.) en aan gebh. tiieod. MEiëR , Cp//^.V

Canouwn Ecclefïa ur.iverfa a Justiniano Jnip. confir-

matti: Ilelmst. 16Ö3. 4to. Men heeft ook grooter ver-

zamelingen van alle de Hr^ndeüngen der Kerkvergaderin-

gen, (^Acta Conciliorum) van j. harduin XII Deelen

in Folio, Parys 1715. van me. colati, Fenetie 1728.

in 23. Doelen, en van j. dom. mansi, die in Feuetie in

't jaar 1759 begonnen is. schköck KinU. GefcJi. III.

Thcil. S. 049.

(
*
) I Deel B'uiih. 27C.

S4
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II PL's, Bisfchop van Stv.inw^ waar toe de tvvist over

Borii
Y[dX Pafcha aanleiding liacl gegeven, geliji^ wij gezien

Hoofdd. hebben. Op hem volgde soter, tot het jaar 162,

m C. G.
j^ji,^ y^'^^ DiONYSiüS, Bisfchop v.on Korimhe^ een

j^t jp^' hrief heeft gcfch reven , waar uit eusebius (*) ons

eenigx: iiittrckzcls bewaard heeft. Zijn opvolger eleu-

THERus , tot het jaar 177, begunftigde in het eerst

de Moutanisten ^ tot hij door praxeas daar van

werd afgetrokken ( f }. De laatde in deze eeuw was

vicTOR I. wien wij, door zijne henghcid tegen de

AjTanen , in het verfchil over het Paaschfecst , niet ten

gunftigften hebben leeren kennen. Van de meesten

dezer Bisfchoppen verhaalt de o\'erlevcring , Vc2:ix\

de waarheid der Gcfchiedenis, dat zy den Maitel-

dood voor het Christendom ondergaan hebben, ook

Worden aan hun ^'erfchciden Blieven en Befluiten

,

( (hcrctaks ) , ook inftellingcn en verordeningen , docli

zonder eenigen grond van geloofwaardigheid , toe*

gekend. Dus wordt,, door eusejbius (§), aan te-

LEsniORUS toegefchrcven , het inftelten der groote

vasten , Ouaclrngeftma genoemd , fchoon wij uit ire~

NEUS weten, dat de Christenen, in deze eeuw,

ten opzichten van het vasten , nog geeneu algcmeenen

regel volgden. Onder dt;ji naam van rius I. lezen

wij twee Brieven, gefchreven aan justus, Bisfchop

van Fiënne , in welke de benaming van Mhfa , (Jl//s/c)

voor het II. Jromlwaal voorkomt; waar uit men,

be*

(*) /ƒ/.?/. Eccles. IV. 23. Vergel. boven Dladz. 202,

(+) Boven Bladz. 13/^. 217.

(§) in Chicitico, Doch niet in alle afTcbrifiOiu
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behalven uit andere blijken ,
gerust mag befluitcn , dat II

deze Brieven onecht zijn, dewijl dit gebruik van het woord ^^^^

Mis/a tot die hoogc oudheid niet opklimt. Hoofdfl.

In Alexandrië , de Hoofdftad van Egypte , werd "^ C. G.

de Gemeente der Christenen , in deze eeuw , be-
\^^

^„'

fliiurd^ door cerdo (*), primus (f) onder tra

JANUS, jusTUS onder hadrianus (§), eume- jV..

NES (**), MARCUS, CELADION (tf), AGRIPPI-

Nus(§5), JULIANUS (***), DEMETRius, die23Jaaren

lang, en dus tot diep in de derde eeuw, zijn ambt

bekleed heeft (fft); ten zijnen tijde leefde origenes ,

vvien hij niet altijd even viiendelijk behandelde. (§§§)

Van elf Bisfchoppen van Jerufalem , die mar- Tejeru-

Kus, den ccrflen Bisfchop uit de bekeerde Heide- f-' '^i"-

nen , in die Gemeente ,
(****), gcduurendc deze eeuw

zijn opgevolgd, geeft eusebius (tttt) ons alleen

de namen op. De laatfte van dezen, narcissus, is,

in meer dan één opzicht, merkwaardig. Onder hem

werd de Kerkvergadering der Bisfchoppen van PaU-

ftina ^ wegens het vericiiil over liet Paaschfeest, ge-

houden; de overlevering fchreef hem wonderwerken

toe, waar van eusebius (§S§§) ^<^n en ander voon-

beeld

(*) Er'ïr.n. ///VA Ecclei. III. 21.

(t) Libr, IV. C. I. (5) Lihr. IV. C. 4.

(**) Libr. IV. C. 5. (tt) //•///•. IV. C. II.

(§§) Libr. IV. t\ jp. (**) Libr. V. C 9.

(fit) Libr. V. C. 22. (§50 Libr. VI. i\ r6.

(**) Boven B/a(/z.B.2. i]\\\) llist. lic, les. V. u.

mH' i*>ii' ^-'•cii'i. VI. 9.

S5
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II beeld bijbrengt , onder anderen , dat , als 'er olie

BOEK ontbrak tot den Kerkdienst, op een Paaschfecst, op

Hoofdft. zijn Gcbtd water in olie veranderde, en het gebrek

jïa C- G. ygj-yuicle. De waardige Bisichop n.\rcissus echter,

lot 103. ^^^"^^ lasteraren, welke, volgends de overlevering,

op eene zichtbare wijze , door God gefiraft zul-

len zijn , befchuldigd wordende , bcfloot zich in

eenzaamheid , in de woestijn , en op het platte

land , te verwijderen , waar op de nabuurige Bisfcliop-

pen zekeren dilis, in zijne plaats, tot Bisrchop,met

oplegging der handen , aanftelden , die vervolgends

door GERMANio , en deze door gordius , werd op-

gevolgd; thans kwam narcissus weder onverziens

te voorfchijn, en werd van de Broederen verzocht,

het befluiir der Gemeente weder op zich te ne-

men (*). In zijnen hoogen ouderdom , hebbende

nu 116 jaaren bereikt, ontving xarciss us tot zij-

nen medehulpcr, alexander, die te vooren in Cap-

padoci'è Bisfchop geweest was , en te J'crufaJeti} ge-

komen , om die Gewesten te bezichtigen , aldaar

,

gelijk men zeide, volgends eene GodÜjke aanwijzing

in Gcnen droom, tot Bisfchop door dt: leden der

Gemeente werd aangefteld , waar in wij dus een

voorbeeld hebben , van eenen Bisfchop , die van de

ééne Gemeente tot eene andere verplaatst is, en vnii

eenen opvolger en medehelper, aan eenen Bisfchop,

bij zijn leven , gegeven. Deze alexander was een

leerling van PANTiENus , en van cleiMEns van j41cx-

(*) EusEB, Hist. Eu/es. VI. 10.
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andri'é^ gelijk hij zelve bij eusebius (} verhaalt; II

geduLirende de vervolging onder den Keizer seve- ^??^

RUS , van welke wij zoo zullen fpreken , werd hij Hoofdft.

in de gevangenis geworpen , doch daar uit be\Tijd , na C. G.

is hij, onder de regering van decius, andermaal ^qj''
°*

gevangen zijnde, in de gevangenis overleden, (f) —

Hij had te 'Jerufalem ^ het welk thans den naam

van ^lia voerde , eene boekerij aangelegd , uit wel-

ke eusebius erkent , veel ontleend te hebben , tot

het opftellen van zijne Kerkelijke Gefchiedenis. (§)

Na iGNATius , Bisfchop van Antïóchïè , van wien Te Antlo

wij boven gefproken hebben ( ** ) , noemt eusebi-
^

us Ctt)? tnsRON, CORNELIUS, EROS, vervolgends

THEOFILÜS (§§) , JMAXLMiNus , en SERAPioN , die het

één en ander heeft gefchreven, doch hetwelk ver-

loren gegaan is (***); bijzonder een werk over ze-

ker Euiingelie, het welk aan den Apostel petrus

werd toegefchrcven , en welks onechtheid hij aan-

toonde, (ttt)

Wij befliiiten de Gefchiedenis der tweede eeuw, Invvendi,

met een kort overzicht van den inwendigen toe- '^^
^^^f'

(land der Christenen , geduurende dezelve. De Christen-

wezenlijke hoofdftukkcn hunner leerc bleven on- ''^<^ik in

ver-

(•) Jlht. Reeks. Vr. 14.

et) EuscB. lliit, Ecclci. vr. 39. en 47.

(J) Ihit. Eccles. VI. 20. (*) Bladi. 18.

(it) liiit. Eccles. IV. jid.

(gf) lliit. Eccles. IV. 24. Vergel. boven Dladz. 174.

(•*; KusEU. llist. Ecch-s. V. 19.

.(ttt> üezdlUc L. VI. r. 12.
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II veranderlijk dezelfde , dewijl (te Urilige Schriften

•9^'^ den regel vnn hun geloof uitmaakten , hoe zeer vele

Hoofdlh Leeraars, door zucht voor de Wercldfclïe geleerd-

na C. G.
j^pj^ en begeerte, om alles te verklaren, dikwerf

tot 193. "C paaien te buiten gmgen , en zoodanige gevoelens

voordroegen , die , in 't vervolg , an.nleiding tot ver-

de eeuw'
'^^^^ afwijkingen vnn de ecnvouuigc Iccrc van jesus

gegeven hebben. Naar deze Icere fchikten de Chris-

tenen , over het algemeen , met veel ijver , hun ge-

drag en handel, hoewel- velen hunner tot Dweeperij

en Geestdrijverij overhelden ,
gelijk uit het voorbeeld

der Montnnisten blijkbaar is. Hunnen ijver betoon-

den zij, in het voortplanten van hot Christendom,

en in her moedig ondergaan van lijden en dood

voor hetzelve, ook in liet waarnemen van hunnen

eeredienst , in welken de oude eenvouwige vorm

,

ever het geheel, bewaard bleef, zoo echter, dat

men allengs de plcgtighedcn daar bij begon te ver-

menigvuldigen , om ze meer Ibatlijkhcids bij te zet-

ten. Hun zedelijk gedrag wordt insgelijks gepre-

zen , leggende zij zich toe , om zich den Christellj-

ken nnam , door alle deugden , waardig te gedra-

gen. Allengs echter begon gezag en aanzien van perfo-

iien , voor welke men hoogachting voedde, toe te

nemen , voornaamlijk dat der Bisfchoppen , en wel-

dra zullen wij zien , hoe men thans reegis tusfcheii

Geestdijlven en keken onderfcheid beg«jn te maken.

Welk onderfcheid fpoedig noodlottig is geworden

voor den wijën Geest, die den Christenen betaamt.

Welke pogingen lie P^oomfche Bisfchop vu-tor

uaagewend licbbe , om die vrijheid , in onveiicliillige

Zï-
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zaken, hoedanig de tijd van het vieren van het n
Paaschfcest was , te bepalen , en aan den band te ^^^^

leggen , onder het voorvvendzel van eenheid te be- Hoofdfl.

vorderen , hebben wij gezien. In het algemeen had na C. G.

men tot hier toe in de vergaderingen toegelaten , ^^^^
^

°*

dat elk , wie bekwaamheid bezat , tot de vergadering .

ter {lichting en vermaning fprak , maar thans werd

het openbaar fprekcn alleen aan die genen veroor-

loofd , die het ambt van Bisfchop of Ouderling be-

kleedden , ten einde de orde en welvoeglijkheid te be-

waaren , gelijk blijkt uit het voorbeeld van orige-

NF.s , in het begin der volgende eeuw, welke als

hij te Ci-ifiirea in Pahefiiim, op verzoek der Bis-

fchoppen ?clve, openlijk voor de Gemeente gclccraard

had, werd zulks door dExMETritts, Bisfchop van

Alexandrïe ^ als zonder voorbeeld zijnde, zeer euvel

opgenomen , en rioest door alexander , Bislcliop

van 'jeriffalrm ^ en ïheoctistus van Cafareè ^ ver-

dedigd worden (*). Zoo hebben de Kerkvergade-

ringen , tot welke , insgelijks , gecne bijzondere ledeif

der Gemeente werden toegelaten, en die zich echter

fpocdig aanmatigden , om , als de vertegenwoordigcn-

de Kerk , te handelen , en uitfpralcen te doen , niet

minder toegebracht, tot uitbreiding van de niagt der

zoogenoemde Geestelijken. Tc gelijk betoonde men

o(ik i\it\\ grcwtden eerbied voor de zulken , die als

Martelaars en belijders voor het Christendom vervol-

ging verdroegen, die, ja wd, in vele gevallen , hun-

oen itwloed ten besten gebruikten , maar ook , waar

vai>

(*) KtjiiB. Wit. Ea-ks. VI. 19.
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Il v:ui ons de voorbeelden in de volgende ceinv zulleti

BOEK voorkomen, niet zelden misbruikten, en danr door

Hoofdft. aanleiding gaven tot twisten en verwarringen; al her

na C. G. ^veii^ allen^skens ftrekte , om de zuivere eenvouwig-
Tinr I o*^

*^

tot «35! heid en de wrare kracht van het Christendom te

I ontluisteren, gelijk ons het vervolg dezer Gefchie-

denis, waar mede wij weder vooitgaan, leeren zal.

ZESDE HOOFDSTUK.

Lotgevallen der Christenen onder den Keizer Scverus

,

en zijne opvolgers^ tot Alexander.

II vJndertüsfchen had Lucius septimius severus ,

^^-y^ gelijk wij gezien hebben (*), bezit genomen van

Huofdd. t^i^n Keizerlijken troon, welken hij 17 jaaren en 8

na C. G. niaandcn bezeten heeft, tot het jaar 211. Deze

tot "^<* ^^''^'^ ^^^^ fl^^^''ê-> §^^y^ ^li" naam, een dapperen

•—— gelukkig krijgsman , die de verwan-ingen in het Rijk

Seveuus
}^e(^ajirdc, den eu\Tlmoed der Ilof-foldaten beteugel-

Kcizer.
, 1 r»--! • '

Tanr 193.de, alle onlusten dempte, en aan het Ruk zijne vas-

tigheid wedergaf. Zijne arbeidzaamheid , moed en

geduld , waren onveiTnoeid , hebbende hij ten zin-

fprcuk, laborcmtis: Laat ons arbeiden! Ook was

hij een voorftandcr van geleerdheid en geleerden, en

zelfs begaafd met eencn onderzoeklievenden aait.

Doch, alle deze goede hoedanigheden werden vci-

duis-

() Bladz. 105,
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duisterd, door wieedheid, trouwloosheid , tm valsch- II

heid, welke hij, bijzonder jegens clodius albinus^ ^?rj^

die in Galli'è^ of het hedendaagsch Fran/^yyk, me- Hoofdft,

de naar het Rijk dong, betoonde, hem, dcor vleij-'^^ C. G»
. , . 1 j V.. Jaar 103,

eryen , misleidende, tot hij pescennius kiger,j(jj r,Xi

eQuen anderen mededinger , in het Oosten , o\'crwon- -

nen had , waar na hij ook albinus beoorloogde,

en dien bij Lugdunum of Lions , in cencn hevi!;ea

veldflag , verdoeg , en doodde , behandelende des/^'Slfs

aanhangers en MÏenden op de onbarmhartigfre wijze.

Men befcliLildigt hem ook van fnoode gierigheid en

wantrouwen jegens allen, waar door hij zich bij zij-

ne onderdanen gehaat maakte. Hij overleed te Ebch^

racum^ thands Tork ^ \u JBrittmtni'é , latende het Rijk

na aan zijne beide Zoonen, bassl\x'js , dien hü den

naam van antonlvus gegeven had , en die ook ca-

RACALLA genoemd werd, en geta.

In de eerfiie tien jaaren zijner regeering, was deze E^rstniet

Vorst den Christenen niet ongenegen. Eén hunner !-"'5^" -5

FROCLUS genaamd, had hem, door het gebruik van Chrisrc-

olie, van eene ziekte genezen (*j, en de Keizer "*="''^'*

echter
fclionk hem, uit dankbaarheid, een verblijf in zijn Pa- doorliet

leis. SEVERUS nam zelfs verfclieidcii aanzienlijke volk be-

Christenen onder zijne befchemiing, tegen de woede
J/^^^*"''^*

des volks. Het volk , naamlijk , bleef nog , met v.orJen.

den voorigen Godsdiensthaat, de Christenen ver-

volgen , wordende zelfs in fommige plaatzen en oor-

den

(
* ) Over het .peen hier volgt , verdient tertum.ia-

Kvs , een gelijktijdig Schrijver , nngeiezen tj worden.

Die j'eval verhaalt hij ad ^ta^ul. C. 4.
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n den, doof de Overlieid daur hi aiitkideimd» Men
BOEK evemcl de Christenen , wanneer zij tot hunne

Hoofdft. Godsdienstviering vergaderd w^ren , en bracht hen

,

Ba C. G. als 0}>eiibare misdadigers , ter dood. Zij werden

Iq[ 23?' aan kriiisfen en rtaaken geliecht^ met ijzeren haa»

' ken van Cén gereten , ontliootd , verbrand , gedwon-

gen met wiidc beesten te kampen , of tot den

arbeid in de mifnen en betgwerken verwezen , eii

op onbewoonde Eilanden gebannen. Dikwijls llcc-

nigcfe hen het volk , en ftak den brand in hun-

ne huizen , zonder dat de rechters 'er zich mede

bemoeiden. (*) Hier tegen konden de Christenen

geene befcherming der wetten inroepen, waar over

zi] zich reeds bij voorgaande Keizers beklaagd had-

den, enz. Bij den Keizer konden zij ook gecnen

troost vinden, daai* plautianüs, deszelfs gunfteling

en eerib flaatsdienaar, die alles, met de uitgeftrektlle

magt , beheerschte , en een woeste wreedaart was

,

hun vijand fcliijnt geweest te zijn. Dewijl 'er echter ook

geene uitdruklijke wetten tegen hen lagen , kochten ve-

len hunner, zelfs geheele Gemeenten , de gunst en be-

fcherming van bijzondere richters of ftadhouders en

bevelhebbers , voor jaariijkfche geldfommen, of zij

fielden de fuldaaten , die bevel hadden , hunne ver-

gaderingen te ftooren , met geld te VTede , tegen welk

één en ander trrti'LLIanus (f)» door cenen ver-

teerden ijver gedreven, lievig uitvaart. Trouwens,

hoe

(*) Dit alles verhaalt tertullianus, /ffohgrr. C. s,

7, 12, 35, 49. /ld Scapul. C. 4.

Ct) De fuga in perfcent. C. 12, 13.
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hoe kon men zulks den Christenen ten kwade ^ai- lï

.•den? „ Zij hebben immers," zegt een ander Schrij- ^^^
Ter van dezen tijd (*), „fchade en geldverlies g^- Hoofdft.

„ leden, om, naar de ziel, geene fchade te lijden, "^ C. G.

„ of die te verraaden. " Anderen vonden ook heul
^^^

^vT^

bij befcheidene Heidenen , en menschÜcvende overhe •

den. Dus verhaalt tertulliaxus (t)» '^^^ zeker

Jandvoogd pqdens de fchriftelijke befchuldiging te-

gen eenen Christen aan (lukken fcheurde, omdat hij

\iit dezelve begreep , dat 'er eene afpersfmg en dwang

ibij dezelve had plaats gehad, en den man liet hee-

nen gaan, weigerende iemand, zonder befchuldiger,

te onderzoeken , cixcius severus gaf aan de

Christenen, die vc'or zijne rechtbank gedaagd waren,

zelfs een antwoord aan de hand, waar op zij vrij-

gefproken konden worden, vespronius -candidus

liet cenen Christen los, onder voorwendzel, dat men

hem , zonder eenen oploop te dachten , niet ter ftraf-

fe zou kunnen leiden. Anderen vergenoegden zich,

wanneer de Christenen flechts eenige achting voor

den openbaren Godsdienst verklaarden , zonder dat

zij hen tot ojreren dwongen, en betuigden aan hun-

Tte bijzitters hun misnoegen, dat zij over fooitgelij-

4ce rechtsgedingen zitten moesten.

In het tiende Jaar van severus regeering , na Nnder-

ciiRiSTüs J102, verzwaarde de vervolging, en kreeg l^?"*;^ ypT'
biedt hij,

eene

(*) Petrus ai.exandrinus , een Mnrtclnar, ir: Cano-

nitiis Ca/l. XII. bij GUr.L. beyeridge Patidict. dino/K

& Cuncil. Turn. II. p, ao,

( t ) //^ Scapul. C. 4.

fl. Deel. T
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II cene gedaante vjin wettelijkheid, toen deze Keizer,

BOEK onder bedreiging der zwaadle ftrafFen , verbood , dat

,

Hoofdft. i'i hs^ vervolg, iemand tot den Christclijken Gods-

na C. G. dienst overgaan , of dien aannemen zoude. ( ) Het
jaarips.

.^ y^^j^j^j. de Keizer gebood hier mede niet, dat men
tot 235* 7 <j

- de Christenen , die zulks reeds waren , vervolgen

^^^ '^" zou , hi) verbood zelfs hunnen Godsdienst hier me-
mand tot . . , , ,.., ., 1 „ , ,

den de niet uitdriiklijk , maar wilde alleen verhoeden

,

Gods- dat deze gezindte zich verder uitbreiden of talrijker

Christc- 2*^^' worden, gelijk hij, ten dien zelfden tijde, met

nenzal dezelfde oogmerken, eene dergelijke wet omtrent de

°y^^" Jooden gaf; eveftwel lo-egen de vijanden der Chris-

tenen uit dit Keizerlijk gebod aanleiding, om hunne

gewelddadigheden te verdubbelen. Men kon toch

uit hetzelve afleiden , dat hij , die de uitbreiding der

Christenen wilde tegengaan, derzelver vermindering

niet ongeern zou gedoogen; men la'eeg een voor-

wendzel , om zulken, die uit het Heidendom tot

het Christendom overgegaan waren , al was zulks

reeds voor eenigen tijd gefchied, als overtreders van

de wet te befchuldigcn ; bijzonder kon dit verbod

aanleiding geven , om de Christelijke Leeraarcn te

vervolgen , als lieden , die 'er opzctlijk hun werk van

maakten, om de mcnfchcn over te haaien tot hun-

nen Godsdienst, en dcnzclven dus, tegen deze wet

aan, meer en meer uitbreidden. Zeker is het ten

minften, dat, na het uitgeven van dit verbod, de

vervolging, allerwegen door het Romciufche Rijk,

zoo

(*) Spartianus n/a scveri C. 17. fliif. ^ug. SS,

Tiiin, I. ^^g. 618.
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zoo hevig tegen de Christenen woedde , dat een II

Christen -Schrijver van dien tijd, judas, die over ^?fJ*

de 70 vveeken van d.inicl gefchreven heeft , geloof- Hoofdtl.

de, dat de komst van den Antichrist nu niet ver "^ C. G.

^ * N Jaar \^,
at was. (*) -[^ 235.

Men heeft , op veifchillende wijze , gegist , naar ^

de oorzaken van deze vernieuwde hevigheid van
yorzal^'eii

^ dw.er ver-

den haat tegen de Christenen , die nu eenen gerui- volging

men tijd vrede en rust genoten hadden. Men kan

,

behalven de oude , nog fteeds aanhoudende , redenen

van den Godsdienstliaat tegen de Christenen, van

welke wij reeds één en andermaal gefproken heb-

ben, nog eenige andere hier bijeenvoegen, welke,

om deze tijden, flerk op de Heidenen werken kon-

den. Het aantal der Christenen nam van tijd tot

tijd zichtbaar toe, en wies daaglijks meer aan. De

Christenen namen geen aandeel, niet alleen aan de

openbare feesten en vermaaldijkheden , maar ook niet

aan die, welke ter eere des Keizers gevierd werden;

zij weigerden aan den Keizer zelfs fommige eerbe-

wijzingen, die zij voor onbeftaanbaar hielden, met

de eere van den waarcn God. tertullianus ver-

dedigt hen deswegens (f), en wij kunnen hen te

minder veröordeclcn , omdat wij niet recht alle bij-

xondere omftandigheden kennen, die hun geweten in

4ezen bezwaaren konden. Somtijds echter was hun

gedrag al te buitenfporig , en niet vrij te plijten van

Dwecp-

(•) EusEB. Hist. Eccles. VI. 7.

(t) Apolog. C. 35-

T»
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ir Dweepzucht. Wanneer dus eens aan de foldaaten

BOEK
pgj, c;efclienk van 's Keizers wegen werd uitgedeeld,

HoofdO. waarbij, naar de gewoonte van een zegevierend le-

na C. G. ger , alle de foldaaten met laurierkransfen vcifierd

tot n^j waren, verfcheen een Christen foldaat, die zich on-

—— der hen bevond, met dezen laurierkrans in de hand, in

plaats van op het hoofd , en van zijnen bevelliebber naar

de reden van deze zonderlingheid gevraagd , gaf hij ten

antwoord , dat hij een Christen was, en zich met de

overigen niet kon gelijk (lellen; misfchien, omdat de

Heidenen, bij hunne offeranden, zich met laurieren en

bloemen v«ifierden; hij werd daar op gevat, en ter

dood veroordeeld. Zoodanig gedrag , hoe zeer ter-

TULLiANiTS het weder zoekt te rechtvaardigen (),
terwijl echter de meeste Christenen het als buitenfpo-

rig afkeurden , maakte de Heidenen gaande , en wekte

hunnen geestdrift tegen de Christenen op. Hunne

vijanden maakten ook \^n het één en ander gebniik,

om den Keizer , die reeds wantrouwend van aart

was, tegen de Christenen voor in te nemen, voor-

naamlijk, wanneer hij derzclver groot aantal in aan-

merking nam; te meer, omdat de Christenen hunne

krachten zelve begonnen te voelen, en die aan de

Heidenen nu en dan van ter zijde onder het oog

brachten (f). En zeker de argwaan en \Tees des

Keir

( * ) Iii ecne verhandeling dé corona viilitii , opzedijk

daar toe pefchreven.

(t) Hier toe kan men dit gezegde van trrtum.iaam

brengen: A^olog. C. 37. „ Indien wij ons, als openbare

„ vijaa-
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Keizers, voor het groot aantal der Christenen , fchijnt II

Je naaste oorzaak tot dit zijn verbod gegeven te heb- ^^^^^

ben, dewijl dit verbod, bij spartianl's, gelijk ftaat, Hoofdft.

met dat tegen de Jooden , welk laatfte zijne oorzaak na C. G.

daar in had , dat vóór vijf jaaren de Jooden nog
jJqj rXi'

weder eenen opftand hadden veroorzaakt , dien se-

•VERUS met moeite had bedwongen, en waar tegen

hij, thans zich in PaUftina bevindende, voor het

toekomende, voorzorgen wilde te werk ftellen. (*)

De
„ vijanden, hadden willen gedragen, zou het ons dan

;, aan getal en volk ontbroken hebben ? Zouden dan

„ de Moeren, en Marcomannen, en de PartUen zelve,

„ volken van ééne plaats, en in hunne eigene grenzen

„ bedoten, talrijker zijn, dan die der geheele Wereld?

„ (de Christenen, die door de geheele Wereld verllrooid

„ zijn?) Wij zijn vreemdelingen, en wij hebben al het uwe

„ vervuld; wij hebben fteden, eilanden, knsteelen, vlek-

„ ken,vergaderplaatzen,het leger zelve, de wijk- en vo!':s-

„ vergaderingen , het paleis , den raad , de markt , ver-

„ vuld , en ulieden alleen de tempels overgelr.ten. In-

„ dien wij, eene zoo groote menigte raenfchen, ons,

,, in eenigen afgelegen hoek der Wereld, van ulieden

„ hadden afgefcheurd, zeker een verlies van zoo vele

„ burgers, van allerhnnden rang, zou uwe heerfchappij

„ gefchükt , en gij meer vijanden , dan burgers , over^e-

„ houden hebben.

(*) Anderen voegen bij deze redenen 1105, dat de

Christenen een aardsch Rijk van curisius verw:;chtteii

,

het welk door den ondei^ang van het Raomlche Rijk

zou voorüfgegaan worden, welken ondergung verlcliei-

den Montaniiten als kort r.nnftaande voorzegd hadden i

T 3 en
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tl De vervolging dan tegen de Christenen , na dit

Bor.R verbod des Keizers, met dubbele woede ontftoken,
Vi

Hoofda. breidde zicli , door het gcheele Romeinlche Rijk

na C. G. uit (*), en maakte, gelijk eusebius zich uitdrukt

>

i^^^ ^^^' ontelbare Martelaren, woedende tegen alle Gemeen-
tot 235. ^

ten, in alle plaatzen; hevigst echter was zij lo^ Alex-

Hevig- andri'é^ alwaar het voornaamlle fchool der Chj-iste-

vervol- "^" ^^^* ^^^^^ ^'^^ onder de voomaamlte Marte-

ging,bii- laren leonides, de Vader van den zoo vennaarden
ronder te

qj^j^j^t^^j-s. Deze was een Christen ^\'iisgL'cr en Rede-

diit. raar, die zijnen Zoon origenes, met grooten vlijt,

had opgevoed. Hij werd onthoofd. Zijn Zoon orige-

KES, toen nog geen zeventien jaaren oud, brandde

van begeerte, om zijnen \'adcr in dezen roemrijken

dood te verzeilen, en zou zulks, niettcgcndaande

de voorftellen zijner Moeder , volbragt hebben , indiert

^iCZQ. niet zijne klederen verborgen, en hem dus ge-

noodzaakt had, in huis te blijven; evenwel kon hij

zich niet onthouden , om , met eenen Brief, zijnen Va-

der te bemoedigen en tot flandvasrigheid aan te ma-

nen , zich onder andere van óczcl uitdrukking bedie-

nende: „ Laat u, om onzen wil," (bedoelende

zijne vijf jonger broederen , ) „ niet van uwe gezind-

„ heid aftrekken !
** Vervolgends lesfen gevende in de

fpraak-

en mo5he;m Noci. Ophrld. \\\. Bcel Bladz. 33. meent, dat

verfcheiden overheden de srme en behoeftige Christenen

danröiTi te meer zullen gedrukt hebbeo, opdat de rijkea

meer geld ter vrijwaring zouden opbrengen , doch van

dit Isrtflc hebben wij reen gefchiedkundig bewijs.

(•) Eü»EB. Libr. VI. Cap, i.
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Ipraakkunde , onderhield hij daar mede zijne Moeder II

met het huisgezin. Kort daar op benoemd worden- ^^^.^

de tot Leeraar in de School te Alexandrië
, prentte Hoofdft.

hij de overtuiging van de waarheid van het Chris- "^ ^* ^•

tendom zoo diep in de harten zijner leerlingen , dat i^^ j?^

eenigen derzelven gewillig hun leven voor hetzelve »

lieten , onder anderen zekere plutarchüs , wien

ORiGENES tot den dood toe verzelde, waar door hij

zelve in het uiterile gevaar geraakte. (*)

Onder de Martelaren te Akxandri'é bevonden zich Bijzon-

vele nieuwbekeerde Christenen en Katechumenen of "^"^^
van po-

onderwijzelingen , op welke men het verbod des Kei- taah^na

zers het naast kon toepasfen, van beiderlei kumie; ^"^^si-

onder anderen zekere potami^na , eene jonge juf-

fer van uitmuntende fchoonheid, welke, met hare

Moeder, na het doorftaan van de wreedfle mishan-

delingen, eindelijk verbrand werd, en wel zoo, dat

zij , met brandend pek , van hd tot lid , van de voeten

tot het hoofd, begoten, en dus gedood werd. By

alle deze martelingen bleef zij niet alleen hare fland-

vastigheid behouden , maar zij beloofde aan éénen

der gerechtsdienaren, basilides genoemd, die haar

menschlievcnder , dan de andere, behandelde, en te-

gen de dolheid van het gemeen befchermde, dat zij

van God voor hem de zaligheid bidden, en hem

binnen kort zijne wcldaaden vergelden wilde. Kurt

daar na, als van basilides, bij zekere gelegenheid,

een eed gevergd werd, gaf hij te kennen, dat her

hou niet geoorloofd was te zweren , alzuj hij zich

open-

() EusiB. Hht. EccUs. VI. j-4.

T4
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II openlijk beleed, een Cliristen te zijn, waar op hij

*?f.^ gevangen genomen werd. En nu zegf tr.en^ 200

Hoofdft. drukt EUSEBius zich (*), omtrent ó&zt bijzonderheid,

na C. G. uit^ dat hy aan fommige Christenen, tot reden van

toe 23-' zijnen overgang tot het Christendom , hebbe opgege^

——— ven, dat potaml^xa , drie dagen na haren martel-

dood , hem des nachts verfcheenen zijnde , eene kroon

op het hoofd gezet , en gezegd had , dat zij , op hare

gebeden, zijne zaligheid van God had venvorv'en, en

dat hij eerstdaags zou opgenomen worden. Hier op

pdoopt zijnde , werd hij des anderen daags onthoofd.

Zoo verhaalt men ook , dat dezelfde potaml'ena

aan nog meer andere burgers te Alexandrïe veriche-

nen zijn, en die tot het aannemen van het Christen-

dom overgehaald zal hebben. Daar eltsebius zelve

voor de echtheid dezer verfchijningen niet inftaat,

nullen wij weinig reden hebben, om ze te geloven,

maar wij zien, uit dergelijke berichten, hoe gereed

vele Christenen thans reeds waren, om wonderbare

verhaalen aan te nemen , en hoe geneigd , om aan

de voori)ede der Manelaren , na hunnen dood , eenc

bijzondere kracht toe te fchrijven.

pERPE- In Afrika^ misfchien wel te Karthago^ ondergin-

TUAcn
^^^^ i^^i g(.]^genhcid dezer vervolging-, met meer

fAS. Christenen, twee vrouwen terpetua en felicitas

den dood voor het Christendom, wordende met het

zwaard onthoofd. Vergeefs zocht de Vader van

perpetua zijne dochter door gebeden en traanen te

bewegen , dat zij haar leven zou behouden , door

haar

( *
) /ƒ;./. Ecciii. VI. 5.
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haar geloof te verzaken, felicitas , die zwanger H
was, be\'iel in de gevangenis van een dochtertjen; ^^^
als zij zwaare weeën leed, werd htiar ge\Taagd: Hoe HoofdfL

zij het , nu zoo van pijn kennende , maken zou ,
°^ ^* ^»

wanneer zij ter dood gebracht zou worden? Waar tot 235!

zij op antwoordde : „ Nu lijde ik , het geen ik lijde

,

„ maar dan zal hij in mij lijden, die voor mij ge-

„ leden heeft." Men Aindt nog meer bijzonderhe-

den van deze Martelaresfen opgetekend, als, verfchei-

den gezichten , verfchijningen en voorzeggingen , waar

uit fommigen een befluit hebben afgeleid , dat zij

Montan'nten geweest zijn, die gewoon waren, zich

op gezichten en voorzeggingen te beroemen. Alhoe-

wel wij nu niet willen ontkennen , dat onder de Mar-

telaren van deze tijden vele dweepzuchtige Christe-

nen en Montanhten geweest zijn, evenwel, gelijk

SCHRÖCK te recht aanmerkt, weet men, dat ook

andere Christenen, ten dezen tijde, gezegd worden,

gezichten en ingevingen gehad te hebben; ook heeft

AUGUSTiNus, ter eere van deze Martelaresfen, Sermoe'

nen of redenvoeringen gehouden , die het eerst te

Parijs in 1654 zijn uitgegeven. Bij deze voorbeelden

van Christenen, die, om het geloof, bij deze ver-

volging, gedood zijn, kan men rfog voegen de Ge-

fchiedcnis der Martelaren te Scillita in Afrika^ die

eenige leerzame omftandigheden bevat. (*) Deze ver-

volging hield aan, met min of meer hevigheid, tot

den dood van den Keizer severus , in het jaar 211.

Ve-

( * ) Men zie ruinart Acta Martyr. Siiicera p. 86.

en 90. volgg.
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II \'ele Christenen ontweken deze vervolging, door
loEK ^g vlucht; dus begaf zkh clemkns, de opvolger

Hoofdfl. van PANTENUS , in het Leeriiariimbt op de School

ua C. G. iQ ^lexandri'è , van daar in het jaar 202 naa jferu^

tot "-'S* f^^'^^ "> ^^ -^l'^ Capholina. Van hem en zijne

— fchriften moeten wij hier een kort vertlag geven.

CLEMF.NS TixuS FLAVIÜS CLEJIENS (*) ALEXANDRINUS.
van Alex-

snciric. of van Alexandri'è^ genoemd, ten einde hem van

Biizon- cleme?:s romanus, of \^\\ Rome ^ te onderfchei-

èeilieden .^^ ^ wegens zijne geleerdheid de venvonderlijke ge-

'

hecten , had zijne letteroefeningen te Atheenen , het-

welk fommigen als zijne geboorteplaats opgeven, be-

gonnen, in Aftè veiTolgd, en te Alexundri'è vol-

tooid , r.lv\^ar bij eerst een leerling , en naderhand

de opvolger, van pantenüs geworden is., in het jaar

191. Hij was te gelijk Ouderling in de Gemeente

te Ahxandrie^ tot hem de vervolging onder seve-

Rus noodzaakte naa Jerttfalem te wijken , alwaar

hij, gednnrende zijn verblijf, veel tot bemoediging

en nut der Gemeente toebragt, volgends het getui-

genis van derzclver Bisfchop alexander. (f) Na

den dood van severus naa AJcxandri'é wedergekeerd,

is hij niet lang daar na, onder de regeering van ca-

RACALLA, aldaar overleden tusfchen de jaaren 217 ^

en 220.

Zijne ge- Clemens heeft bij ouden en nieuwen eenen groo-

leerdlieid. ^^^ jozxn van geleerdheid , waar in hij alle voorgaan-

de Leeraars der Christenen , wier fchrifteu onzen tijd

bc-

(•) EusEB. Hht. Eccles. VI. 13.

^t) Bij EUSEBiL'S Ilfit Ecc/es. VI. II.
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bereikt hebben, ver overtrof. Hij had eene groote II

belezenheid in de werken der Heidenfclie Schrijvers, ^^^
en niet min ervarenheid in de leerllellingen der Hei- Hoofdft.

denfche Wijsgeeren. Met de fchriften der Christe- "^ C. G.
.. . 1 •• • i-i J^ar 103.

nen, ecnte en onechte, was liij, msgciijks, gemeen-
^^^ ^i-,

zfiam. Alle dtzQ kundigheden fpreidt hij, in zijne .

Werken , rijklijk ten toon ; en volgde dus het voor-

beeld van zijnen Leermeester pantenus , om de Hei-

denfche Geleerdheid raet de leere van het Christen-

dom te paaren. ( * ) Bijzonder zocht hij de Wijsgeer-

te der Grieken en den Christelijken Godsdienst tot

één famenftel te brengen , waar in hij zich , als een

Eclecticus^ gedraagt, kiezende uit alle de bijzondere

aanhangen, het geen hem best aanflond, en het nut-

tigst voorkwam, in het leerflellige , meest de PlatO'

nisten , in het zedekundige , de rtrengheid der Stdicy"

nen volgende. Met dit alles mist men orde en

geregeldheid , in het geen hij fchrijft , en dikwijls

is hij , door zijnen bloemrijken en lepnlpreukigen

ftijl , voKTjekt onverllaanbaar. Om de gezochte

overëenftemming tusfchen het Christendom en de

Wijsgeerte te vinden , geeft hij dikwijls de aller-

vreemdfte verklaringen van de gezegden en leere des

Bijbels ; met éé.n woord , wanneer men zijne Schrif-

ten leest , zal men zich meer over zijne belezenheid

,

dan wel over zijn oordcel en wijsheid, verwonderen.

Cleriens heeft verfcheiden werken gefchreven. Zijne

Drie dcrzelven hebben onzen tijd bereikt; het eerde ^"-'hrif-

ten.
noemt

(*) Boven Bladz. aap.
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II noemt hij Tr^olfiTrliKOf Aoyor , Fermanings -reden ann

loF.K ^^ Heidenen, in welke hij de ongerijmdheid van het

Hoofdlh Heidensch Bijgeloof heltrijdt, en de Heidenen aan-

na C. G. niaant, om het Christendom aan te nemen. Het

J^j'^ 27C* tweede werk, hetwelk in drie Boeken is afgedeeld,

en dat hij den naam van Ttoulxymyoi^ de OndcrA'ij-

zer , of Zedenhefluurer ^ noemt, behelst in zich een

onderwijs van leven en gedrag, waar door zich de

Christenen van de Heidenen behooren te onderfrheidcn ,

en de pligten , die zij te volbrengen hebben. Men heeft

dit tweede Werk doorgaands voor een famenfliel van

zedckunde aangezien; indien het daar voor zou moe-

ten gelden , zou de zedekunde van clemens zeer

gebrcklijk zijn ; doch zijne bedoeling is enkel , de

Christenen af te raancn , van deel te nemen in de

Heidenfche zeden, gebruiken, vermaken, en feesten,

waar door ook zijne lesfen dikwerf vrij flreng zijn,

waar toe zijne liefde voor de Stoicynfche AMjsgcerte,

het land, waar hij leefde, en deszclft luchtsgefteld-

heid, als ook het karakter der inwoneren, veel toe-

brachten. Dit Werk fchreef hij meer bepaald voor

gemeene Christenen , fchoon hij niet kan nalaten

,

ook daar in zijne geleerdheid te pas te brengen.

Zijn derde Werk , welks volledige titel is , rmv Kxrat

rrtV aKy.^tj <pt\ofo^ixv yvw^iKuv iTTOfAvr.ijiJtJüiv ^^la^xiiif.

Tapijtwerk van herinneringen , (cjf aanmerkingen ,)

van verhevene kennis naar de waare JVijsgeerte ,

is beftemd voor meer veriichte Christenen; hij noem-

de het tapijtwerk of tapisfcrij'én ^ omdat het eciie

door'écngeweefds verzameling in zicli vervat , van

Chri:»-
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Christelijke kundigheden en Wijsgeerige geleerdheid; Il

de benaming van verhevene kennis , of Gnostifche ^'^J^

herinneringen , doelde op de kennis , ( Gnofts , ) Hoofdl>.

waar op de Gnostieken gewoon waren te roemen ,
na C. G.

•IJ j 1
Jai^rips.

en waar tegen clemens wilde aantonen , dat de waare ^ot css.

leere der Christenen de echte verhevene kennis en wijs- *

heid behelst ; eindelijk de waare fVijsgeerte is bij

CLEMENS de Christelijke Godsdienst -leere, die men,

reeds v^óór hem, als de waare fVijsgeerte , tegen

over de Heidenfche ^\'ijsgeerte had beginnen te ftel-

len, om haar bij de Heidenen te meer achtbaarheids

te geven. In dit Werk, brengt clemens allerhande

aanmerkingen, uit Christelijke en Heidenfche Schrif-

ten , bij een , opdat de Christenen leeren zouden , hoe

ook geleerdheid hun voege, en zij die, ter bevor-

dering van het Christendom, konden en behoorden

te gebruiken. In de daad , een loflijk en prijswaar-

dig oogmerk , doch , waar omtrent clemens zich

zelven dikwils al te zeer, aan eenen valfchen fchijn

van geleerdheid , heeft vergaapt , vele ongerijmde gevoe-

lens en flellingen , en zeldzame verdraajingen der Hei-

lige Schrift waagende, en losfe onbewezen verhalen

til oiiüchte gel'chriiteii te ligtgelovig aannemende ,

en tot zijn oogmerk gebruikende; behalven dat de

Ilijl over het geheel zeer duister en ingewikkeld is,

w aar door zijne waare mening niet dan moeilijk , en

vaak geheel niet, te vatten is. Trouwens, hij zelve

fchrljft (*): „ Deze Boeken zullen de waarheid,

„ vemiengd met de leere der Wijsbegeerte, of lie-

»» ver,

C*) Sifoni. Li'ur. I. f. 3:6. ed. hOTTtRi.
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lï „ ver, door dezelve bedekt en verborgen, bevatten;

BOEK
^, gelijkenvijs de fch«al de kern der vruchten be-

Hoofdfl. >> ^^^^ — Veel, het geen niets tot het hoofddoel

na C. G. ,, toebrengt , ftrekt toch den kunftenaar tot licrand.

jaar 193.
^^ Voorts bezorgt ook eene menigx^ildige geleerdheid

» „ hem, die de hoofdleere voordraagt, meer goed-

„ keunng bij de toehoorers, boezemt den leerlingen

„ verwondering in, en leidt hen tot de waarheid"

—

enz. En op het einde van dit Werk (*), wil hij,

dat men zich over de verwarring en wanorde niet ver-

wondere, die in dit zijn Werk heerscht, alzoo hij

het opzctlijk dus heeft ingericht, opdat men genood-

zaakt zij, het met meer opmericzaamheid te lezen,

en het goede met zorgvuldigheid uit te kippen.

Dit Werk beflaat, zoo als wij het thans hebben,

uit zeven Boeken : of het , te vooren , uit agt beftaan

hebbe, en dus één derzclvcn verloren zij geraakt,

is niet zeker. Ten minden, het geen als het ^gt/fe

Boek wordt opgegeven, is een Werk van een geheel

ondcrfcheiden inhoud , als behelzende onderwijs in de

redeneerkunde ,
{ars dialectica ,) en dus fchijnende een

Bock te wezen, het welk behoort tot zijn verloren

Werk , JTo]v.Ta»(r«/{- , genaamd.

Andere Behah'en de gemelde drie Hoofdwerken van cle-

Schriicen j^jp^Tg^ hebben wij, onder zijnen naam, nog eenige

MwNs.
' andere gcfchriften van minder aanbelang. Eene ver-

handeling: Welk rijke wordt zalig? ter verklaring

vjin de uitfpraak van jesus, (mark. X. 17. volgg.)

is niet geheel de cnndacht onwaardig. Min belang-

rijk

(*) IJl*: VII. p. 901 , 502.
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rijk is een ander gefchrift, dat onder zijnen naam II

gaat, docli misfchien van een' ander Sciirijver is, ^^'^

en ten opfclirift heeft: Uiitrekzel uit ds Schriften Hoofdig,

van THEODOTUS , en der zoogenaamde Oosterfche "^- ^* ^»

Icere, omjlreeks de tijden van valentixus. Even t^l 2"^-]

weinig beduidend zijn de uittrekzeh uit de Schrif-

ten der Profeeten ^ welke insgelijks als een Brokftuk

van CLEMENS opgegeven worden. Alle deze Schrif-

ten zijn het volledigst te Oxford^ in het jaar 1715,

in twee Deelen in Folio, in het licht gegeven, door

JOHN POTTER, Aardsbisfchop van Canterbury ^ met

aanmerldngen en ophelderingen.

Onder die Werken van clemens , welken de tijd VcVloreft

ons ontroofd heeft , was het merkwa^rdi^fte zijne
^'^'^^'^"

ten.

vTióluTTua-iig ^ 01 Onderwijzingen ^ of Verklavingen ^

waar uit eusebius ons verfcheiden (lukken bewaard

heeft. (*) FOTiös Cf), heeft 'er het volgend al-

gemeen denkbeeld van gegeven : „ Het is over

„ plaatzen des O. en N. Testaments opgedeld ,

„ die hij kortUjk verklaart. Men vindt 'er wel vels

„ goede leeringen in; maar ook vele godloze ge-

•„ voelens. Want, hij leert, dat de StofTe eeavvig

„ is; dut God zekere denkbeelden door zijnen \v\\

„ heeft voortgebracht ; en dat de Zoon van God

„ een Schepzel is. Mij gelooft, dat de Zielen van

„ het ééiie ligchaam in het andere verhuizen , en

„ dat 'er reeds vele Werelden vóór adam bcltaaii

„ heb-

(*) libr. I. C. 12. II. C. I, 2, 9, 14, 15. VI-

C. 14.

(t) Bihlioth, i\tl. loy.
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!1 „ hebben. Hij laat eva, op eene fchandelijke wij-

*9F^^ „ ze, uit ADAM ontfhan. Naar zijn voorgeven heb-

Hoofdfl. 9» t'^n de Engelen bij vrouwen kinderen verwekt.

ra C. G.
^^ Het Woord zal niet waarlijk , maar alleen in

tot 235! " Schijn , mensch zijn ge%vorden : en 'er zal een

- „ dubbd Godlijk Woord zijn, \\'aar van alleen het

„ geringde aan de menfchen verfcbenen is, hetwelk

„ hij cene kracht Gods noemt, die uit het Woord

„ is voortgevloeid , en de hanen der menfchen door-

„ drcHigen heeft. Dit alles zoekt hij uit de Heil.

„ Schrift te bewijzen. Hij brengt nog vele andere

„ flcchte ftellingcn bij ; het zij , dat hij , (clemens ,)

„ zelve dit gedaan ; of dat een ander onder zijn*

„ naam die uitgeftrooid heeft. Het oogmerk van

„ dit gchecle Boek is eene uitlegging te geven , van

„ de twee eerde Boeken van moses, de Plalmen,

,, de Brieven van paulus , en den Prediker van

„ SALOMO."

Oordeel Men ziet , uit dit vevdag van fotius , hoe hij

over hein.
g^y^ï-acht hebbe , de ccrc van clemens te redden,

door de echtheid van gemelde Werk in twijfel te

trekken; jammer is het, dat -wij hetzelve niet me*?*,

hebhen, alzoo wij nu niet in daat zijn, alles be-

hoorlijk te beöordeelen , en ondertiisfchen komen ver-

fcheiden van de door fotius gemelde gevoelens in

^ijne nog overgebleven Werken voor. eusedius en

HicRONYMUs fprekcu van hem altijd , met den groot-

den lof, van welken echter niet weinig moet afge-

trokken worden, indien wij onpaitijtlig willen we-

zen. Wie toch kan eene zoo geheimzinnige en duis-

tere wiize van fchrijven goedkeuren, als hij volgt,

of
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Af het vetbergen van waarheid, onder voonvfendzel, lï

rJat zij zon kunnen misbruikt worden? of het draa- ^•^'l^

jen en wringen der Heil. Schrift, om haar met de Hoofcld.

Grickfclie Wiisgeerte te doen overëenftemmen ? Deze na C. G.

zucht, om zekere, ik weet niet weike? meer verhe- fc'^ i?C*COC 2j5»
ven wetenfchap te bcjaagen , en geheimen te zoe

—

—«-

ken, door de eenvouwige letter der Heilige Schrif-

ten in leeiifiM-euken te veranderen, openbaart zich

in meer oude Kerkleeraaren , doch in niemand (Ier-

ker dan in clemens van Alexandriê^ en juist ^tzQ

zuciit is oorzaak geweest, dat men, hun gezag, in

vervolg van tijd, zonder behoorlijk onderzoek, vol-

gende, de Christelijke leere, verbasterd en misvormd

heeft, door vele met haar onbelhanbarc bijvoegze^

len.

Het zon den Lczel* eer verveelen , ^-m. vcrinaa- Voor-

ken , indien ik hier uittrekzels , uit zijn- Werken ,
beelden

plaatfte , waarC)m ik mij zal vergenoegen , met eeni- gevoe-

ge voorbeelden van fommigen zijner bijzondere ge- len«.Over

foelcns bij te brengen , welke naderhand onder de
,

"^'^^

Christenen verder zijn voortgeplant en uitgebreid, eenerge-

J<>cne zijner vooniaamP.e onderdelliugen ^ die crooten
^'^^^'^-^

invloed op alles heeft, is, dat jesus eene hooger

Kennis of WLtenfchup , aan de Apostelen petrus ,

JAKOBUS, joïNNES cn PA-ULus , hccft "medegedeeld,

die, van \'ailcr tot Zoon, is overgeleverd c\\ be-

waard, welke CLEMENS, in zijn Wei'k, zoo ver zijn

i;eheugen toelaat, cn hij het oorbaar vindt, wil voor-

«iragen. () Door zulke onderiKllingcn moest het

ge-

(*) Dit fc-lui«jrc liij^ iii het begin vau iiija Tapijt\ttrk,

n. Di'.hL. V
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II gezag der overleveringen^ van tijd tot tijd, toenc-

Eoi.ii men; in het eerst bepaalde men dezelve vooniaam-
VI

Hoofdfl. lijk tot gebruiken in den eeredienst, en tot zekere

na C. G. bijzondere gezegden of vemchtingen van jesus en

/o^ l^c' f^e Apostelen ,
gelijk wij gezien hebben, clemens

. ging reeds verder, en hoe zeer hij, onder zijne ge-

heime overgeleverde Icere , niet zoodanige Icerftukken

begreep , die tot het wezenlijke van het Christendom

behoorden , maar daar door verftond , verhevener Wijs-

gecrige verklaringen van de leerc van dien Godsdienst

,

ook wel geheimzinnige uitlegging van de Heilige

Schrift, wier letterlijke zin alleen voor gemeene le-

zers of hoorers onderflcld werd, evenwel was deze

mening des te gevaarlijker , omdat zij zoodani^

ge overleveringen tot Christus zelven terug bracht,

en te gelijk den weg voor floutc geesten opende,

om verder te gaan , en geheel nieuwe gevoelens , en

van het Christendom vreemde ftellingcn , op den-

zelfden grond te vestigen en te vcrfpreidcn. Men

kan, ondertusfchen , van deze zucht, voor geheime

leere, en leenfpreukige verklaringen der Heil. Schrift,

welke CLEMENS en andere oude Kerklcerüars zoo

ftcrk openbaren, gcmaklijk reden geven; zij wilden,

door blijken van geleerdheid, de opmerkzaamheid en

ïichting der Heidenen voor het Clnistendom opwek-

ken , en te gelijk , aan de Gnostieken , die op hun-

ne kennis roemden, tooncn, dat zij, door de echte

over-

In het I. i?öt'/', 7.00 als het naamlijk thans voorhanden

is. I\Tcn vergelijke eene plnnts, uit t^én zijner verloren

Werken, aangehaald bij eusebius Hist. EccU II. i.
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overlevering, die kennis bezaten, welke de Gnostie- \\

ken valsclilijk voorwendden; te Alexandnè liad fi- ^^^\^

LO , de Jood , zich door zijne lecnfpreuldge uitleg- Hootdft.

gingen der Heilige Schrift, in het bijzonder, eenen «a C. G.

,
.. j Taan 93.

naam verworven , en was bi] CLE:\mNs , en andere ;!„^ /:\
.

tot 23>.

Leeraars der Christenen aldaar in hooge achting,

waar door zij te eer genoopt werden, zijn fpoor te

betreden.

Daar cleimens , in navolging van zijnen leennees- Over cl->

ter pANTENus, zoo veel werk s maakte van de Griek- '^^''^ff \
der Hei-

fche Wijsgeerte en geleerdheid , en die met het denfche

Christendom wilde gepaard hebben , gelijk dit open- Wijsgeer-

te
lijk zijne pogmgen m zijne werken bedoelen, kan

het ons niet bevreemden, dat hij ten voordeele van

die Wijsgeerte zoo llerk fpreekt , dat hij fchrijft:

„ Voor 'sHeeren komst was de Wijsgeerte voor de

„ Grieken nodig tot rechtvaardigheid. Thans is zij

„ in zoo veiTe nuttig tot Godzaligheid, dat zijeene

„ voorbereiding is voor die genen, welke ven'ol-

„ gends , door overtuiging , tot het geloof komen. (*)

Elders zegt hij: „ Dat God aan den Heiden, op-

„ dat hij tot zijne volmaaktheid mogt komen, de

3, Wijsgeerte gcfchonkeii lieeft , geUjk aan de Jooden

„ de Wet. Hij heeft hem , Zon , Maan , en Starren

,, gegeven, ter vcrcering, (deut. W. 19.) opdat

„ niet de Heidenen, geheel zonder God en Gods-

„ dienst zijnde, geheel zouden omkomen/"* (f)

(• ) Stroimit. (.ibr. f.

(t) Stromat. Ubr. VII.

V -
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II Van de Godheid van jesus , het Woord van God ,

^?R^ rprcekt hij dikwijls zeer nadniklijk , op zeer vele

Hoüfd.1. plaatzen. Onder anderen zegt hij (*): „De Zo-
na C. G.

^^ goj des Vaders v.ln allai, is geen Woord, dat

tot 23^' '» uitgcfproken wordt (f), maar Gods Wijsheid en

„ blijkbare goedheid , zijne almagtige en waarüjk

G^Th% „ Godlijke kracht, zijn almagtige wil." Het derde

vanjLSLs, Bock van zijnen Onderwijzer^ (^Padagogus ,^ ein-

en God (jjgf met eene Doxologie , of Godsvcrhcerlijking , waar

der Zoon *^^ ^^^ » " onzen lof en dank toebrengen aan den

en Ileili- „ eeiTigcn Vader en Zoon, den Zoon en Vader on-

CicHt " '^'^" Onderwijzer en Lccraar, te gelijk ook met den

„ Heiligen Geest. Alles (behoort) aan den éénen,

„ in wien alles is, door wien alles dén is, door

„ wien de eeuwigheid is, wiens leden allen zijn,

„ wiens de heerlijkheid en eeuwen zijn, wien heer-

„ lijkheid zij , en nu en in eeuwigheid. Amen.

Ondertüsfchen , blijft het, wegens zijnen duisteren er»

ingcwikkelden flijl (leeds moeilijk, om zijne gevoe-

lens omtrent de Godheid van jesus , en omtrent de

lecre van God, \"adcr. Zoon, en I leiligen Geest , te

bepalen. De volgende plaats (§) zal echter dit zijn

gevoelen wel het duidelijkst opgeven. „ De natuur

,, des Zoons is de volmaaktfle en heiligde — en

y „ die het allernaast komt aan den eenigen Almagtigcn

„ of Albcheerfcher. " Deze benaming geefe cle-

MEVS

(*) Strowat. ÏAbr. V.

Ct) TT^O'PoftKCf.

(§) Stro/Kat. Libr, Vil.
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•MENS in zijne "Werken altijd aan God den Vader II

alleen , gelijk ook dien van God van allen. Nu ver- ^^^
volgt hij: „ De Zoon befchikt alles naar den wil Hoofdf>.

„ des Vaders , en vergist zich zelven nooit in zijn "^- C. G.

„ beftiuir. Hij is niet gedeeld , niet afgefcheiden
, \^^ „ ^S^

„ gaat niet van de ééne plaats tot de andere over,

„ maar is overal ten allen tijde, en door niets be-

5, perkt. Hij is geheel Vaderlijk verftand en licht,

5, geheel oog, alles ziende, alles hoorende , alles

„ wetende. Aan hem is het gantfche heir van En-

5, gelen en Goden ontworpen."

Boven hebben wij gezien, uit fotius, dat cle- VrnjEscs

MENS geloofd hebbe, dat jesus, alleen in /c/^//« ,
"''^"-'^^^-

mensch geweest zal zijn , wat daar ook van zij , de mm-,

volgende plaats ( * ) , geeft ten minften te kennen

,

dat hij, aan het ligchaam van ciiristus, andere hoeda-

nigheden , dan aan de gewoone menschlijke ligchamen

,

toefchrcef. " Het zou bclaglijk zijn te geloven , dat

„ het ligchaam des Heilands onderhoud en andere

„ dienften nodig zou gehad hebben ; hij at , bij voor-

„ beeld, wel, doch niet om zijns ligchaams wil,

„ dat door Godlijke lu'acht onderhouden werd , maar

„ om der genen wil, die bij hem waren, opdat nie-

„ mand hunner vermoeden mogt , dat hij geen mensch

„ ware."

Ten opzichte van jEsns verdicnflen tot heil der VaiijKsu*

menfchen , zullen wij alleen deze plaats uit zijnen
^'^''"^'"'-

ten.

Onderwijzer aanhalen : „ De Zon der gerechtigheid

„ breidt zich over het mensclidom algemeen uit,

„ evcu

(•) Stroimr. lilr. VI.

V 3
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fl „ even gelijk de Jigchfianilijke Zon alles befchijnt.

^vm' „ llij heelt den dood ten leven gekruist, den nienseh

Hoordrt. 99 van het verderf gered, en hem in de bovenlucht

»a C. G opgehangen, en daar hij verderflijk was, in een

tot 235*. 9> onverderlhik leven verplant. Volken heeft hij tot

•^ ,, het goede gewezen , en een waar leven indachtig

„ gemaakt, en ons een waarlijk groot erfiieel go-

5, fchonken , den mensch , door zijne hemelfchc lee-

„ re, vcrgodende," (naar het beeld Gods veniieu-

wende. } — „ Zoo groote en zoodanige werkingen

„ en gaven maakt hij u deelachtig voor een weinig

• „ geloof — maar de zonde is de eeuwige dood."

Een weinig vroeger had hij gezegd. „ Den mensch

,

„ (üe door de lust of begeerte () verleid en van

„ het verderf gebonden was , heeft hij \Tij gemaakt

,

„ en toont zulks door zijne (aan het kruis) uitge-

„ fpannen annen. — De Heer is gevallen , maar de

„ mensch weder opgcfbian : en die uit het Paradijs

„ verjaagd was, ont\'angt, tot cenen grooten looa

„ van gehoorzacnnheicl ^ den Hemel. "

Vnndcn Uit deze plaats blijkt ons tevens, wat clemens
^'^.';'^" aan des menfchen vriVén -wil oordeelde te moeten
wil. '

toekennen. Dit krijgt meer opheldering uit het geen

hij tegen de Gnostieken beweert, om te bewijzen,

dat geboorte en leven op zich zelven niet kwaad

zijn : „ Laat hen ons zeggen , of ct:n pas geboren

5, kind gelioereerd heeft? of hoe iemand, die nog

„ niet»

(*} Dus verklntirt hij leenfpreukig de fkiri^^ die tvA

crlciddo, zonder echter, nnnr het fchijnt, den letterlij-

ken zaï te willen verwerpen.
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„ niets verricht heeft, onder den vloek van ada3I II

„ gevtillen zij"^ Hun blijft dan niets overig, dan dat ^^f^

„ zij, bij gevolgtrekking, zeggen, dat de geboorte Hoofdft.

„ niet alleen van het ligchaam , maar ook van de ^^ ^- ^'
Tflj)]- j 03.

„ ziel, door, en om welke, het hgchaam beftaat, {^r „^r

„ zondig is. En wanneer david zegt : Ik ben in -

„ zonden ontvangen ^ enz., zoo noemt hij wel, als

„ Profeet , eva zijne Moeder ; maar eva was de

„ Moeder der levenden: en alhoewel hij in zonde

„ ontvangen is, echter was liij niet zelve in zonde,

„ noch zelve zonde. " enz. Meennalen fpreekt hij

duidelijk . en fterk van des menfchen vrijen wil en

werking, fchoon hij die tevens paart en famenvoegt

met de Godlijke genade en werking. (*) „ In den

„ mensch, als een vrij wezen, is eene wij 2 wils-

„ verkiezing, maar in God het geven, als Heer en

5, Bertuurer. Hij geeft aan die willen, en met allen

,, v\i]t fireven , en bidden: want God dwingt niet,

„ alzoo geweld ftrijdig is met Gods natuur, maar

„ hij fchenkt aan de genen, die hem zoeken, enz."

Omtrent den ftaat na cje dood , heeft cleriens , Onm-ent

inzonderheid , vreemde gevoelens geuit. Zijn vol- e*-'"'^"

maakte Christen, de waare Gnostiek, is een vvaar jj'^.^j'jj'"^"'

Ouderling en Diokon der Kerk , dat is , een Die- den

naar van den Godlijken wil , en zal eens , zegt hij , *

„ indien hij niet hier reeds met den Bisfchoppclijkcn

„ zetel vereerd is, gelijk ioü.vnks iii de Openbaring

5, zegt, op de 24 troonen zitten, om het vulk te

„ rich'

(*) In zijne \^erh:indeling : fTelke rijke zalig vorJt?

C. 10.

V4
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II „ richten. V\\int de ambten der Rhfchoppen , Oud-
^^'-'^ „ y?<f«, en Kerkendicnaarcn ^ zijn, geÜjlc ik geloof,

Hc^fdfl. ->•> nabootzingen van de heLniijlvlieid der Enii^'len, en

w C. G.
,^ \'an de inrichting , welke , volgends de Heilige

tot '^^1 " Schrift, voor dié genen beflemd is, die imiir liet

•i „ vooriieeld der AfK")stelen geleefd Ireblx^n, \^x\ de-

„ ze fchrijft de Apostel, dat zij in de wolken ziil-

„ Icn opgenonien \vorden, en eerst Dienaren ^ (D'i^

„ akomn^^ vervolgend* door eencn hooger trap \-aa

„ hccrlfiklieid , onder de Ouderlingen aangenomen,

„ worden, tot dat zij zullen opwasten tot eenen

„ volkomenen man." — Verdei-s, behalven de vol-

maakte Christenen, welke aan de Engelen gctijk zul-

len wezen, laat hij niet alleen zul!:cn, die aan de

driften en oinnatighcid ondenvorpen zijn , van hunne

zonden , door zekere ftraffen , reinigen , vóór dat zij

tot hunne woonftede in den hemel komen; maar ook

die genen , welke hij Gelovigen noemt, zullen, wegens

hunne zonden, een gelijk lot na (\^n dood onder-

gaan, en zelfs alsdan zich niet tot de hoogfte za*-

lighcid der vnhuaakten vcrheilen. ])e wijze de-

zer zuivering door flrafl'en befchrijft hij niet na-

der, maar zegt, dat de gelovige ziCh daar over

bdionwnert, dat hij nog niet zoo vct gi komen is,

als anderen; ook wordt hij door fchaamte wegens

zijne iKgane overtredingen getn)nen, en dit zullen

voor hem de haixille ftralTen zi,jn. Men ziet, uit

het één en ander, hoe veel deze Kerklecriiar \'ati

de Platonifchc en Pijthagorifche \\'iisgci.Tte heeft

overgenomen, en veel zelfs heeft, dat naar (IcUingen

der Gnostieken fmaakt. Te\ens kan men opmer-

ken.
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ken, uit welken oorfprong, in vervolg van tijd, een II

reinigings- of zoogenaamd vagevuur^ ontltaan is, waar ^'^-^

van in de Heilige Schriften gcene ipoor te ontdek- Hoofdfl.

ken is.
na C. G.
Tonr T Q^

Ten opzichte van het Heilig Avondmaal , vinden ^^^^ 23c*

wij , bij CLEMENS , in gevolge zijne zucht voor leen

Ipreuken, de aanmerking, dat melchizedek , brood ^"^'r^,^^^17 ir Heilig
en wijn geheiligd , ten voedzel gegeven heeft , tot Avond-

een voorbeeld van de Eucharistie , ot" het dankfnaaLQ^'j niaal.

Elders (f) de Christenen tegen dronkenfchap waar-

fchuwendc, voegt hij 'er bij: „ Christenen hebben

„ eenen edeler drank , het bloed van Christus.

„ Met bloed nu des Heeren is van eene dubbele na-

5, tuur. Een ander naamlijk , is zijn Hgchaamlijk

„ bloed, waar door wij van het verderf verlost zijn.

„ Een ander zijn geesteUjk, dat is, waar mede wij

„ gezalfd worden. En dit is het bloed van jesus

„ drinken, dat wij des Heeren onv^rderllijkhcid deel-

„ achtig worden." \^oorts verklaart hij zich daar

genoegzaam op dezelfde wijze, omtrent de verceni-

ging van het fVoord^ den Logos ^ met het brood en

den wijn , als wij te vooren van ireneus gezien

hebben. (§)
Wij fluiten ons vcrflag van clemens met zijne Zijnenan-

merkwaardige aanmerking over den l\lartcUli>od (**): '"*-''^^'"o

„ Som-

(*) Stromat. Lihr. 17.

(i ) IKedag, Libr. II. C. 2.

(§) Zie boven Btadz.\6o. en veri^olijk vknfma ,7V/,v.

III. llist. Eccles, pag. 480, 481.

(*J Stromat. lihr. \\\

vs
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II „ Sommige Ketters bcv\-ccren, dat liet waarc Marte^

'^^l'^ „ .laaifchap beltaat iii de kennis van den waaren

Ilüoftifl. >9 ^o^' Dit geven wij toe. Doch het is valsch,

nn C. G,
^^ en godloos , wanneer zij 'er bijvoegen , dat die

tot 2^^' " S^"^ ^^ zclftuüorder is, die God door zijnen

. „ dood belijdt; iioewei het eenigcrmate gezegd kan

overden " Worden , van ziüicen, die den dorjd moedwillig

Mand- „ zoeken, en zoodanigen zijn 'er, die met den naam
^

„ tot ons bchooren , die zich zeer beijveren , om

„ zich zelven over te leveren , en die uit haat tegen

„ den Schepper, op ecne ellendige wijze, naar den

„ dood flreevai , zulke kunnen gezegd worden , zich

„ zelven uit het leven te helpen , zonder eigenlijk

„ M;utclaars te zijn, alhoewel zij openbare lijfihat-

„ fcn diüden, " Uit deze plaats zien wij , dat cle-

MENS door eenen Martelaar vcrilaat, iemand, die

m'et alleen den waaren God kent, maar die ook om

zijn geloof lijden ondergaat , doch tevens blijkt ons

,

uit dezelve, het geen wij reeds gelegenheid hebben

gehad, om op te merken, dat vele Christenen, het

zij uit dweep- of ijdele eerzucht, zich zelve meer-

malen moedwiliig a;in ven'olgingen hebben blootge-

geven.

Dit zij genoeg, om ons cle-ah^ns te ddl^ ken-

nen, als eenen Kcrldcera;ir, wiens geleerdheid of h&.

lezenheid onbetwistbaar is , maar die echter dien

iiitbondigen roem niet verdient, welken velen der ou-

den hem gegeven iiebben, en wien zijne niet behoorlijk

beduurde zucht , ^om de VVijsgeeite der Mcitleneii

dienstbaar temaken ;ia»i, en te doen overëenÜemmen

>^et , de lecre van het Christendom, aimleiding gege-

ven
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ven heeft, tot verfcheiden meningen, onbeftaanbaar II

met de eenvouwigheid van de leere van jesus, en ^^^
de Apostelen , gelijk reeds bij fommige vroeger Kerk- Hoofdft.

leeraaren , dergelijke zucht dezelfde gevolgen gehad "«"^ C. G.

had, welke zich, ongelukkig, van tijd tot tijd, ver- ^^^ „35

der onder de Christenen hebben uitgebreid. (*)

—

Terwijl vele Christen - Leeraars , in de Wijsgeerte Ammom-

der Heidenen niet onervaren , van justinüs den ^^^^^i^",.

Martelaar reeds af, hun werk maakten , om aan te de Eciec-

toonen , dat bij de voorti-eflijkfle lieidenfche ^Vijs- '^'f^^^
^^

gcercn velen van de voornaamfle waarheden des piptoni-

Christcndoms te vinden waren , het zij dan , dat fche ge-

zij , volgends hen , de kennis derzelven hadden , door
^^"*" ^^*

eene algemeene verlichting des verfbmds, waar mede

het eeuwig Woord van God , de Logos , hen ook zou

verlicht hebben , of door omgang en verkeering met de

Joodcn en derzelver Schriften ; en terwijl deze Christe-

lijke Lceriiarcn daar van gebruik maakten, tegen de

Heidellen, om hen de Christelijke leere te doen eer-

biedigen, als de volmaakte Wijsgeerte, welke, ter-

wijl de Heidenfche Wijsgeeren onderling twistten en

ftreden, de waarheid cenftcmmig en duidelijk behels-

de en voordroeg , kwam 'er , bijzonder te Ahxan-

dri'è^ in Egypte\ eene nieuwe gezindte van Wijs-

geeren op , welke de (hijdende aanhangen der Wys-

gee-

(*) Mon 5^ie verders over hem het oordeel der Ina-

ler geleerden, clericus, bruckkr, mosheim, semler,

uössLER, nangelmnld door scimöcK , Kirc'i-Ct/c'i. III.

T/u S. sRp.
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II gecrcn poogde te vcrëenigen , door geencn derzclvc

'v*!"
geheel aan te nemen, maar uit de gevoelens en ia-

Hoofdft. nienllellen van allen uit te kiezen , het geen men
710 C. G. voor waarheid moest houden , en dit behoorliik te

'tot 235*. verbinden. Zij gaven zicli den naam van Ec/ec/ici,

uitkiczer^ , en potamo , een Wijsgeer te Akxaudri'è

^

was één der ijverigllen , om de voornaamlle ge-

zindheden der Wijsgeeren , die toen nog bloeiden

,

op deze wijze overeen te brengen; na hem vormde

AMaiONius SACCAS, hct ecrst , een volledig lamenllel,

het welk- alle andere famenflellcn verëcnigen, en als

't ware, in één Imelten zou.

7X^-\t .«re- Deze ammoiMus , een geleen.) man , was uit

fchiode- diristen ouders geboren ; hij draaft den bijnaam
uis. .

. ^

SACCAS, omdiit hij in zijne jeugd zijn bcftaan had,

met koornzald\en te dragen , bij het laaden en los-

Ibn van vaartuigen , doch zich aan de beöefeningen

der wetenfchappcn overgevende, en daar in, ipoe-

dig, zeer groote voortgangen makende, befloot hij,

op het voetfpoor van potamo , het geen deze aan-

gevangen had , te voltooien , en , om van alle twis-

ten eu verdeeldheden onder de \\'ijsgeeren , ja zelf

tusfchen hen en de Christenen, een einde temaken,

een nieuw leergebouw te vormen, in het welk alle

leerftellingen een punt van verëeniging konden vin-

den. Dit gelukte hem in zoo verre, dat hij het

hoofd van eenen nieuwen , onder de Heidenen den laat-

llen , aanhang of gezindte, geweerden is, die men,

bchalven de Eckctifche ^ ook omdat zij veel uit de

VVijsgeerte van plato overnam, de Platouifchc^ en

ter
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ter onderfcheiding , de nieuwe Phtonifche genoemd II

heeft, doch die men beter eene Sijncretistifche^ of ^^^^

Samenfmeltende ^ of ook wel, naar Alexajidrie ^ de Hoofdfï,

Alexandr-jnfche noemt. ammoxil'S , ingenomen met "^ C. G.

zijn ontwerj? , en een bewonderaar der Heidenfche
^^^ ^-c*

Wijsgeerte , zal, volgends een bericht van porphy

Rius, bij EUSEBius ( *) aangehaald, het Christen-

dom verlaten hebben, en tot het Heidendom over-

gegaan zijn. EUSEBIUS wederfpreekt dit, en verze-

kert, dat hij niet alleen een Christen gebleven is,

maar ook Boeken ten voordeele van het Christen-

dom gefchreven heeft , waar mede ook hicronyïuus

overëenftemt ( f )• Dit firijdig bericht heeft de ge-

leerden van laater tijd verdeeld, van welken fomnii-

gen aan porfyru-s geloof geven, meenende, dut

F.tjsEBius zich vergist heeft, door twee lieden van

«ienzelfden naam, ammonius den Wijsgeer, en a-m-

MONiT's eenen Christen - Schrijver , voor denzelfdeii

te houden , onder dezen zijn de voornaamilcn , fa-

BRicius en LARDNER. Anderen, integendeel, ver-

werpen het getuigenis van porphy'rius, en volgen

het gezag van rusilbius, tut welke mosiieim be-

hoort, die te vooren het eerile gevoelen omhelsd,

maar naderhand hetzelve veranderd heeft; (§; ter-

wijl

(*) nut. Ecdei. VI. 19.

( t ) Catal. SS. Eccles. C. 55.

(5) Men zie de rantekening op mosheims Kerkge-

fchiecl. I Deel, Bladz. 233. en de redenen, wanröin hij

meende, v.in gevoelen te moeten veranderen, in de Xt-

4ifie Ophelderiugth li Die! , Blétdz, 110. yulgg.
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II wijl anderen mccnen, de beide gctuigenisfen te kun-
BOKK

j^g,^ verëenigen, door te denken, dat ammonius wel

Hoofdft. een Christen gebleven is, doch, die de leerdukkeii

na C. G. der Ilcideufchc ^\'iisgee^te zoo behendig met deChris-

tót "1 -'. ^^^^'^ ^^'-''^ vercenigde , dat hij , bij de Christenen

,

voor een' Christen^ maar bij de Heidenen , voor

een' Heiden doorging, en gehouden werd; en ze-

ker, men vindt, in volgende tijden, eenige beroem-

de geleerden , die dus in het midden Honden , tus-

fchcn de belijdenis van het Heidendom en het Chris-

tendom, dat men over hen getwist heeft, tot welk

van beiden zij behoord hebben. Het is des te moei-

lijker, tusfchcn de nrijdigc berichten van porphy-

Rius en EusEBins cene keuze te doen, omdat por-

pnyiiu's, ter zelfde plaatze, een' openlijken misflag

begaat, dewijl hij van origenes Ichrijft, dat hij,

van Hcidenfche ouders geboren, een Christen ge-

worden is, daar wij echter zeker weten, dat leo-

MDES , de Vader van origenes , niet alleen een

Christen, maar zelfs een Martelaar gewvest is. Kon

niet pORPHYRius een' dergelijken misflag begaan , om-

trent AMMONIUS? En zelfs des te gereeder, daar hij

deszelfs famcnftel bewonderde , en 'er dus prijs op

(telde, om dien grooten Wijsgeer als een* Heiden

te begroeten. Aan den anderen kant, fchrijft euse-

Bius aan am.aionius Boeken toe , terwijl 'er zekere

berichten zijn , dat hij gecne fchriften heeft nage-

laten. Doch , misfchien , zijn deze kiatstgemeKle be-

richten te verflaan van fchriften , die zijn nieuw

Wijsgecrig famenftel betreden, zonder dat daar door

beweerd wordt , dat hij volilrckt niets gefchrcven

heb-
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hebbe. Hoc het zij, ammonius vond eene menigte II

toehoorers en aanhangers , onder Christenen , on- ^^^
der welke men meent, dat ook origenes geweest Hoofdft.

is, (*} maar voornaamlijk onder Heidenen, onder "^ ^* ^•

welke PLOTiNL's, en naderhand porphyrius, jam- ^qj n^i

BLICHUS, en PROCLUS, zijn famenllel, met hunne

fchriftcn , hebben voortgeplant. Hij is , in eenen

hoogen ouderdom, tusfchen de Jaaren 230 en 250

overleden.

Dewijl A.AiMOXi'JS zelve zijn famenflel niet in ge- Zijnfi-

fchrift nagelaten heeft , hebbende hij 5:elfs zijnen leer-
^'^^s^-

lingen verboden, zijne gevoelens onder de menigte

te verfpreiden, doch welk verbod zij niet hebben

in acht genomen, kunnen wij hetzelve alleen kennen

uit de (chriftcn zijner bovengemelde leerlingen en

aanhangers, die 'er ons ook breedvoerig verflag wlti

gedaan hebben^ hoewel zij hetzelve door bijvoegzc-

kn, gevolgtrekkingen, en opficringen, aannemelijker

hebben willen maken. De hcxjfd-onderlMling van

AMMONins was, niet alleen, dat men, bij alle Wijs-

geerige en Godsdienltige gezindten waarheden aan-

treft, die men belioort uitteldczen en aantenemen,

het geen , waarlijk , Eclectisch zou geweest zijn

,

maar, dat zij allen dezelfde waarheid behelzen, wat

de gmote grondbeginfcls der wa;irheid betreft, ilat

yij

(*) Men bcduit ilic, uit ccnen Briof vnn oricknf.s,

aangehaald bij eusecius , lint. EccU's. VI. i . Doch ia

welken echter origenes zijnen leermeester niet met na-,

me noemt, zoodnt liet eene bloote giifing büjft, of hij

AMMüMi 8 bedoeld heelt.
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II zij alleen verfcliillen , in de wijze van zich uit te

BOEK drukken , en in eenige denkbeelden van weinig aan-
VI

"^

Hoofdn. belang, en dat men ze Hechts behoorlijk behoeft te

p.a C. G. verklaren , om ze tot de cerfle zuivere waarheid te

l^^ „^_ rug te brengen , en ze dus met malkander te verëeni-

gen. Verders, onderflcldc hij, dat deze zuivere waar-

heid in het Oosten bekend geweest, en van zoro-

ASTER , den ftichter der Caldeeuwfchc W'ijsgeerte

,

geleerd was , van wien de vemiaarde Eg^Titilche her-

mes ze had overgenomen , en dat zij van dien we-

der tot de Grieken was gekomen, alwaar zij, door

menigvuldig twisten , en haairklovcn verduisterd,

maar door plato, den besten uitlegger van iiErv-

MES, het zuiverst van allen bewaard was. Met de-

ze oude Wijsheid hadilen alle Godsdienflen oorfprong-

lijk overeengedemd , maar, doordien zij, het geen

de oude \\'ijzcn onder verbloemde uitdnikkingcn en

in bcclilcn hadden voorgedragen , eigenlijk en letterlijk

verllonden, heeft het Bijgeloof de overhand geno-

men, en den Godsdienst misvormd, welke tot die

oude Wijsheid moet terug gebracht worden , hetwelk

ook het doel van jesus geweest is.

Op deze onderfrelling, moest nu de oude Wijs-

heid der Oosterlingen en Egyptcnarcn , de leerflelicls

van PVTHAGORAS, PLATO, ARISTOTELES, en dcT

Stoicij'nen , ja zelfs de leere der Christenen , verëenigd

worden, en wel tot het v<^lgend famenIKl. Alles,

}K.t gantsch Ilcjl-al, heeft zijnen grond in God,

vloeit uit Gud vooit, en maakt, met God, éin

groot geheel uit. God heeft de ^V''ercld van Eeu-

wigheid uit zich zclven gefchajpen , die dus cenigcr-

ina-
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mte hem gelijk, en eeuwig is. Op dezelfde wijze, II

zijn ook alle zielen , en cene ontallijke menigte Go- ^^f^

den , Engelen , Demons , en Geesten , uit God voort- Hoord.1.

ge\'loeid. De zielen gaan door vcrfchillende ligcha- "^ C. G.

chamen, tot zij, eindelijk, in God terug keeren. ^^5." *:^-[

De hooger Geesten zijn door God tot beftuurers en —
opzieners der volken , en der algemeene Natuur , ge-

fteld. Zij, die over Zon, Maan, en Starren gebie-

den, zijn onder hen de ecrwaardigfle en magtigfre.

Maar, onder de overige, meer aardfche, geesten,

zijn vele wellustige en fchadelijlie : deze verlangen

flachtöffers van beesten ; terwijl de anderen zich met

onbloedige gefchenken vergenoegen. Deze dienaars

van den hoogden God zijn zekere verëering waar-

dig ; zij hebben ook van God het vermogen , om
ons ligchaanilijke wcldaaden deelachtig te maken

;

maar de ziels - goederen moet men alleen van God
x'crvvachten. De gefchiedenis der Goden heeft eenen

verheevener zin , en moet , of uit de zedenleere , of

uit de natuuil'undc , verkfaard worden. Alles komt

aan op den dienst van den ceiiigen God. Dezen

volbrengen de gemeene lieden , volgends de voorfchrif-

ten van hun land^ Maar de wijze man, die zijne

7A'A reeds in deze ^\"creld tot de bcfchouwing en

de naauwlte gemecnfchap met God kan ophelTen,

moet zich van alle hartstochten en bekooringen tot

zonde , van alles, wat zijn ligchaam oven-loedig
'

voedt en verllerkt, onthouden, maar daartegen zich

van het zinlijke tot hooger werkzaanilieden wenden ^

en in de Ürengflc deugd oefenen : dus wordt hij

dndelijk het Godlijk wezen dccliichtig. Zoo ver ech*

n. Deel. X ter
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II ter kan alleen zijne redelijke ziel geraken ; maar niet

noF.ic
(jg gevoelige natuurlijke. Deze laatlte, die uitdefrof-

Hoofiirt. ^^ ontdaan is, heeft dit eigen , dat zij door zekere

nn C. G. zuivering bekwaam wordt, om de Ondergoden en

t^'j
/S Demons te zien , daar mede te vcrkeeren , ze op te

'- roepen, en met hunne hulp wonderbare daaden te

verrichten, eene Godlijlce kunst, bij hen Theurgia

genoemd, naar welke niet eens alle Wijzen behoe-

ven te flrceven. Zoodanig iemand was jesus , een

van God bezield man , Lecraar van den zuiverften

Godsdienst, en zeer ervaren in de Theurgifche kuir-

ften. Daarom ontleenden de aanhangers van deze

Wijsgeerte veel uit den Christelijken Godsdienst,

doch zoo, dat zij alles naar hunne denkbeelden en

gevoelens verdraaiden. Zij fpraken van den éénen

hoogflen God, van drie Grondwezens in God, van

de tecling of geboorte van het Godlijk verfland , en

van de Schepping der wereld. Hunne zedenleere

was voorts zeer flrcng, tcnvijl zij de pligten, die

zij voorfchreven , dikwijls met uitdrukkingen der

Heilige Schriften van de Christenen voorftelden ,

waar door ongeöefendcn ligtcliik, over de gelijkvor-

migheid dcrzelve met de Christelijke zedenleere, ver-

wonderd moesten flaan.

Bcöor- Welk fchijnbaar voorkomen deze Wijsgeerte ook
deeling

jj^ ^^gp ecrllen ojiflag mogt hebben, waar door ve-
vfin dit , , , 1 . . .

nieuwe '^'^ ovcnvcd werden, om ze te omheizen, niets is

fanien- echter blijkbarcr, dan dat zij, in de daad, nadee-

'' * lig was , niet alleen voor het Christendom , maar

zelfs voor de waare Wijsgeerte. Dewijl het onmoog-<

lijk was , alle de zoo firijdige gevoelens der Wijsgce»

ren.
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fen , onderling , en met het waare Christendom , te 11

verëcniijen , moest men dezelve , door ailerliandc ver- ^^'rj'

dichtzelen, en door de ééne zoo wel als de andere liootuft»

te verwringen , op eene geweldige wijze , doen fchij- 'ia C. G.

nen overëenteftemmen. Men verloor den waaren zin }
'

Ji.l'

van de leerilclfels der ouden , en men opende een

oniifmeetbaar veld tot nieuwe twisten en fpitsvin-

nigheden. Den Heidenfchen Godsdienst kon dit

nieuwe (lelzel, door vergezochte uitleggingen, niet

baten, dewijl dezelve meestal te gedrongen en on-

waarfchijnlijk waren , ook kon men , in de daad

,

indien men , door middel van hetzelve , het Chris-

tendom wilde beftrijden , dat doel niet bereiken , daar

liet terftond in het oog moest vallen, dat men het

Christendom , naar zijne onderftellingen , geplooid , en

in een valsch licht geplaatst had. Integendeel, m®est

élk opmcrkzaame tot de voortreflijkheid \^n het Chris-

tendom befluiten , ziende , hoe ^^'ijsgecren , die de

wereld met een nieuw licht wilden befchenken ,

7>ich, i.n verfchciden opzichten, kundig naar het

Christendom Ichikten , en deszelfs (lichter jesl'S

moesten vcrceren , als een' groot man , wiens won-

<lerdaadeii zij niet ontkennen konden , wezenlijk

gebeurd Ie zijn , Welke zij te vergeefs aan zekere

geheime kunsten trachtten toe te rchrijven, of met

de goochelihikken van anderen te vergelijlcen , die

\t al te ongelijk aan waren,

i\len kan echter niet ontkennen, dat dit zelfde

famenflel een zeer groot nadeel aan het Christen-

duin hccfc veroorzaakt. Men kan wel ivxx. bewij-

X a zen.
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ir zen, «lat door hetzelve één enkel Christen beweegd
loFK

jg geworden tot afval van zijnen Godsdienst; want

HoofdfT. ïit^t voorbeeld van ammomus zelven, is onzeker,

na C. G. en de afval van den Keizer jijlijiax, welken men,

jQj
/^' insgelijks, aan den invloed van dit famenflel toc-

fchrijft, had zijne aanleiding in andere omftandighe-

den, alhoewel dit famenflel daar bij tot een voor-

wendzel kon dienen. JMaar, dit zal wel zeker zijn,

dat vele Heidenen , door dit famenflel begoocheld

,

terug zijn gehouden, om daadlijk het Christendom

te omhelzen, dewijl dit fimenftel leerde, hoe men

het Christendom en dcszclfs vStichter kon hoogach-

ten , zonder dat daar uit volgde, dat men hetzelve

noodzaaklijk behoefde te omhelzen , omdat men de-

zelfde waarheden ook bij de Wijsgecren meende te

kunnen vinden.

Doch het grootfle nadeel werd door dit famcnftcl

veroorzaakt , doordien vele Christen-Leerriars , die bo-

ven de gemeene Christenen wilden uitmuntten, zich

aan hetzelve vergaapten , in de verbeelding , dat zij

daar mede aan het Christendom voordeel konden

doen. De genegenheid voor de Wijsgecrte van pla-

To had reeds te vooren, gelijk wij gezien hebben,

bij zulken , die , vóór dat zij Christenen werden

,

de Ileidenfche Wijsgeerte hadden beoefend, te veel

invloeds gehad , om , alhoewel zij de Wijsgeeite met

het Christenck>m verwisfeld hadden, echter van ver-

fcheiden \Vijsgcerige denkbeelden, bijzonder in de

lecre der Heilige Schriften, aangaande God den Va-

der , Zoon en Heiligen Geest , gebruik te moaken , ten

ein-
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einde die leere te verklaren, en ze een \Mjsgeerig II

voorkomen te geven. Thans lieten zij zich verlei- ^'^^

den , om dit nieuw famenflel te verëenigen met de Hoot'dft.

leere des Christendoms, waar door verfcheiden, met "^ C- ^*

het waare Christendom naauwlijks beftaanbare , be-
^^j ^^5!

grippen van God , van de ziel des menfchen , van

derzelver toedand na den dood, van de aanroeping

van overleden Heiligen , ook verfcheiden gebruiken

in den eeredienst, llrenge en afgezonderde levens-

wijze , ter bevordering , gelijk men meende , van

Godzaligheid , maar ook het gebruik van zooge-

Eaamde vrome bedriegerijen
, gedeeltelijk reeds uit

de Platonifche Wijsgeerte overgenomen , meer be-

vestigd ,
gedeeltelijk met nieuwe vermeerderd wer-

den. (*) Het

(*) Men heefr, over het nndeel, he: Christendom,

door het Platonwne der Kerkvaderen, bijzonder door

dit Nieuwe Platonisme ^ toegebrngt, verfchillend geoor-

deeld: De verhandeling van mosheim, de turhata per

recentiores Platonicos Ecclepa, in Disf, ad Ilist, Eccles^

fertin. vol. I. pag. 90. is bekend ; men vergeh'jke ook

BRUCiCF.R , ///5/. CV//. Philof. T. II. p. 189-462. Tom. Vf.

/>. 3Ó0. Sommigen, bijzonder in onzen tijd, hebben dit na-

deel nl te zeer vergroot, en gemeend , d?t verfcheiden leer-

flukken, die de Christenen altijd voor belnngrijk en ge-

wigtig gehouden hebben , hier nnn hunnen oorlprong

verfchuldigd, en tot verderf vnn het Christendom inge-

voerd zijn. Het tegendeel hier van is ons echter uit

het beloop der Gcfchiedcnis ten duidelijkllen gebleken.

Doch, ann don anderen knnt, heeft men vergeefich ge-

wacht, de Kerkvaders geheel van \i^i PIjtoinitr.e ^ en eene

X 3 ver-
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Il j Iet \v;i<! 'cr echter verre af, dat de ondevdcllin-

^?,V^ gen van het nut, welk de Wijsgeeite het Christen-

lloofJfl. tiom kon toebrengen , bij de Christenen algemeen

n:i C. G. zouden geweest zijn ; velen integendeel verklaarden

"loi 2?5'.
'^^ ^^^'^ openlijk tegen, gelijk zells uit clemens

7V7,7 AlexaacJri'c blijkt, welke nodig oordeelde, tegen

zulken zijne pen te fcherjien , en hen te wederleg-

gen. Dan ook onder dezen gingen velen weder aan

(\t\\ anderen kant te ver, en vvikien alle Wijsgeeitc,

alle Geleerdheid, uit de Kerk verbannen hebben,

waar uit, gelijk het veiTolg dezer Ceichiedenis zal

aanwijzen , niet alleen vele twisten , maar ook groote

nadeden voor het Christendom , geboren zijn.

INIcn moet zich, ondeituslchen , niet verbeelden,

;
dat de nieuwe \Vijsgcerige aanhangers van am^(0-

! Nius gunfb'ger omtrent de Christenen dacliten, of

;
min geneigd waren, dan ooit, cm hen te haaten en

te ver\'olgen. Integendeel , alle oude redenen van

Godsdiensthaat bleven niet alleen in volle kracht,

maar dewijl zij de Christenen befelicuwden , als lie-

den , die zelfs de b..doelingen van hunnen Stichter

]u;sus bedorven hadden, en tegenwerkten, en wier

waare gevoelens hunne bedoelde verëeniging van al-

le

verkeerde of ongelukkige toepfisfing van hetzelve op het

Cluisteiidom, vrij te plijten. Het Isr.tlle gefchrirc over

dit onderwerp , ?oo veel mij bekend is , van keil , Prof.

te /.f,'y>s/V// , vijf Vciliandelingcn : De Ducforibus reten

i

Ecclcfiae cnlpa conuptae per Platoukas feutentun Theo-

hgie UbeiatuJU Hpfa \-(^Z-\'^J* verdient i;clc/tu IC

worden.
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It gevoelens het meest in den weg ftonden, (lelden II

deze nieuwe Wijsgeeren , vei-volgends , alle pogin- ^^^
gen te werk, om het Christendom tegen te fpre^ Hoofdft.

ken , en als een gevaarlijk foort van Bijgeloof en °3 C. G.

Dweeperij, haatlijk te maaken, waar door de Geest
^^^ j^^^*

van veivolging nieuwe aanmoediging verkreeg.

De vervolging , die , onder severus , de Christe- Tertul-

nen trof, wekte, opdat wij den draad der Gefchie- J:'^^!H5

denis weder aanhechten , onder anderen tertulli- gene ver-

ANus op, om de goede zaak van het Christendom, dediging

in meer dan één gefchrift , te verdedigen , en hun ten
(jhristea-

voorfpraak te dienen. Deze man heeft zich , één dom.

der eerften in de ^Vesterfche Kerk , eenen zoo groo-

ten naam , door zijnen ijver , arbeidzaamheid , en

geleerdheid , verworven , en wij kunnen , ten opzich-

te van de gebruiken, gewoonten, en toelland der

Christenen van dien tijd, uit zijne fchriften zoo

veel leeren , dat wij van hem aan onze Lezers een

cenigzins brceder verflag verfchuldigd zijn.

QUINTUS SEPTI>UUS FL0KJ2NS TER.TULLIANUS is , Zijne ge-

nog vóór het midden der tweede eeuw , te Kartha- ^'-"hi^de-

go , in Afrika ,
geboren , alwaar zijn Vader , een

Heiden , in den krijgsdienst eenen geringen post be-

kleedde ; in zijne jeugd , en vóór zijne bekeering tot

het Christendom, leidde lüj, naar zijne eigene be-

kentenis, een vrij ongebonden en liederlijk leven. ()
Hij oefende echter zijne natuurlijke geestvermogens in

allerleië vvetenfchappen , bijzonder in de rechtsgeleerd-

heid ;

(*) Apolugct. C. 29. ^k liefunect. Cornh Caf. 59.

X4
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II beid; zoodat ei'seril's (*) hem prilst als zeer er-

Boric yj^ren in de Romcinfchc Wetten. Evenwel is lig

HoofdfT. onderfcheidcn vnn dien rechtsgeleerden , van wien

na C. G. het den en ander in de Pandecten , of liet Romein-

jyj „:,!' fche Wetboek, gevonden wordt, doch welke onder

• iiADRiÜAN geleefd heeft, en die eigenlijk tertyl-

LiANUs heet. Men weet niets van zijne verrich-

tingen of lotgevallen , vóór zijne bekeeriiig tot het

Christendom , en even min , wanneer of op welke

wijze , en om welke redenen , hij het Christendom

omhelsd en aangenomen heeft. Zoodra hij een Chris-

ten was geworden , veranderden zijne zeden en ge-

drag, en werden ftrcng , ten uiterfle naauwgezet,

en gemoedelijk, waar toe hij, uit hoofde \tm zijne

zwaarmoedige geiiaitlieid , natuurlijk overiielde. Dat

hij getrouwd geweest is , blijkt uit zijne Boeken aan

zijne huisvrouw. Illj geraakte fpoedig , door zijne

kundigheden, en deugdzaam leven, bij de Christenen

in achting, en werd, onzeker te Rome ^ ofte A/r-

thago , tot Ouderiing verkozen , terwijl hij zich , door

zijne fchriftcn , bij de Christen - Kerk begon verch'en-

ftelijk te maken. Te midden echter van zijnen roem-

riiken loop en jaaren , ging hij , omtrent liet jaar 100 ,

tot de partij der Montatiisten over, zijnde, volgends

HiëRONVMus (t), daar toe gebracht, door den af-

gunst en bcfchimpingen , die hij van de Rumeinfche

Geestelijkheid ondeiTond , welke zijne Itrenge deugd

(•) IIi!t. EccIfS. II. 2.

( t ) C^tal. SS, Eccles. C. 53,
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en zeden, naar het fchijnt, niet konden verdragen; II

doch , ook zonder zoodanige aanleiding , kan zijne ^^^^

geaartheid , die fomber en tevens fcherp en hevig Hoofdft.

was , ffeliik uit zijnen fliil , ook in die fchriften , "^ C- G«

welke hij, vóór dezen overgang tot de Montantsten^
\^,^ 235.

gefchreven heeft, blijkt, ons dezen overgang genoeg '

begrijpelijk maken ; en zijne geleerdheid kon hem

,

bij deze zwaarmoedige gefteldheid en eene verwilder-

de verbeeldingskracht , niet voor Dweepzucht bevvaa-

ren. tertulliaxus betoonde zich een' groot ijve-

raar voor den aanhang, tot welken hij zich ven^oegd

had , hij fchreef niet alleen zeven Boeken , ter ver-

dediging van de Montanisten , die verloren zijn (*)

,

maar voer , in zijne meeste Werken , na dezen tijd

gefchreven , tegen de overige Christenen hevig uit , in

welken hij hun verval der Godzaligheid met alle vuur

beftrafte , terwijl hij hen doorgaands met den naam van

PJtjchki , natuurlijke of zlnlljke menfchen , benoem-

de, maar aan zijnen aanhang den naam van Splrltu-

ales ( geestelijken ) geeft , vvclke de volmaaktheid

des Christendoms bereiken , en de gaven en werkin-

gen des Heiligen Geests kennen (f]). Ondeitusfchen

behoort men in het oog te houden , dat de 3Io:!ta-

tiisten en tertltllia?«jüs altijd beweerd hebben , dat

zij bij de eenheid des geloofs wilden blijven, dat

hunne ftrengheid omtrent de zeden, en hunne Dweep-

zucht omtrent onmidlijke openbaringen en ingevin-

gen
,
gcenen of weinig invloed hailden , op het geen

zij

(*) Boven BLiJz. 139.

( t ) i)tf Munogiiviia c. \

.

X 5
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II zij vrai de ieed lellingen des Christcndonis geloofden,

BOEK
^yjt;^!- omtrent zij met de overige Christenen bleven

Iloofdft. overëenltemmen , wuai' uit men belluiten kan , dat

,

na C. G. niettegenftaande zijne Montanhterij , de fchriften van

^jjj^ „o- TERTULLiANus voof ons zecr bruikbaar zijn, gelijk

dan ook zijne achting bij de Wcsterfche Kerk, altijd

zeer groot is geweest, zoo zelfs, dat zeer vele van

zijne bewoordingen en fpreekwijzen uit zijnen ftijl,

in de Latijnfche taal dier Kerk, zijn overgenomen en

in gebruik gebracht, tertl-lliams bleef, tot zij-

nen dood toe, volharden bij ziji'e Moutanistifcht

gevoelens, en bracht zijn leven tot eenen hoogen

ouderdom, tot hij hetzelve, omtrent liet jaar 220,

of wat \Toeger , eindigde.

Zime Menigvuklige fchriften heelt deze ijverige en werk-

fchrifceii.
^j^j^^g man opgelleld , en in het licht gegeven, van

welke wij 'er nog velen overig hebben, vvell<e ver-

fcheiden malen , zoo afzonderlijk , als bij malkamler

,

uitiiegeven. se:\fij:r heeft de laatlle uitüaveö'ziin

in Duitschland bezorgd, in 5 Üeelcn in Octavo 1769

tot 1773. Waar bij schütz een zesde Deel 1776

gevoegd heeft, hetwelk een glosfarïum of woorden-

boek, en een' nuttigen Bladwijzer of Register, be-

vat. Alle zijne fchriften zijn in cene Latijnfche

taal en llijl, aan tertullianis bijzonder eigen,

door hem vervaardigd. Hij maakt gebruik van ver-

ouderde , maar ook dikwijls van nieuwgevormde

woorden, harde woordvoegingen , vreemde toefpe-

lingen , ongelijkheid in den geheelen loop zijner

reden , faamgedrongen k(jrthcid , gefpitde fpreu-

ken, en al te vernuftige tegenlleüingen. Over het

ge-
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geheel is zijn flijl zoo duister, als zijn gantfche ge- Il

ilel fomber en zwaarmoedig blijkt geweest te zijn. ^'^^

Tevens ecliter vergoedt hij zijnen Lezer de moeite , Hoofdft.

en het onaangename van dezen duisteren ftijl rijldijk , "^ C, G.

door den gevvigtigen en Iccrzamen inhoud, en de
^^^

„?^f**

menigvuldige wetenswaardige zaleen, zoo bctrefTende

de leere en zeden der Christenen, als hunne lotge-

vallen, welke in deze zijne ichriften voorkomen.

Verfcheiden Geleerden hebben onderzoek gedaan, Gefchre-

naar den tijd, in welken tertullianus zijne bij-
^'^" ^'°^.^'',

zondere fchriftcn heeft opgcfteld , voornaamlijk , ten ovcro-ang

einde het onderfcheid aan te wijzen , van zulken , die tot de
\Tont3"

hij vóór, en anderen, die hij na zijnen overgang tot \

de Montanisten getclireven heeft; alhoewel j. w. Eerfle

HOFMAN (*) beweerd heeft, dat zij alle na dien 9'^^^^
derzel-

overgang gefchreven zijn, en dit is zeker, dat zijne ^gn.

fombere geaardheid , en flroeve (tijl , in allen kan opge-

merkt worden. Onder anderen, heeft d. noüsskltCj)

dit onderfcheid , met zoo vele naauwkeurigheid , nage-

fpoord, dat wij den uitflag zijner nafporingen den

Lezer zullen mededeelen. Hij venleelt dan de fchrif-

ten van tertullianus in verfcheiden klasfen. In

de ecrfle , plaatst hij die fchriftcn , over welker fchrijf-

tijd en rechtzinnigheid, als zijnde, vóór den gemel-

den overgang, door tertulll\nus gefchreven , men

vrij zeker kan zijn. Deze zijn zijn Boek ad JMartijres ,

( aan

(*) Disf. omnia Teriiillianl in Moutanirina fcripta

videri. Wittenberg 1738.

(^\) De vfta utiitc fcriptoni;n , quac fupcrfunt Srpr.

Flürcm, TiitulUani eet, III. DiiH'iL
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II (ar.n de Martelaren,) in het jaar 197. Dit is etnff

°':'^ vermaning aan Christenen, die om hun geloof ge-

Hooldff. vangen waren, tot eendragt, moed, en ilandvastig-

na C. G.
\^qI^ — ^g /pectacu/is, (over de fchouwfpelen

, ) in

tot 235. het jaar 198, behelzende vermaningen aan de Catechu-

menen , of onderwijzelingen , om de Heidenfche fchouw-

fpelen niet bij te wonen — de Idololntria (over de

Afgoderij , ) in hetzelfde jaar. In dit Werk verklaart

hij, 'wat men al voor Afgoderij te houden hebbe, te

weten, niet alleen de waarneming van Afgodifche

plegtigheden , maar in het gemeen ji-pen alle zonden

op Afgoderij uit; in het bijzonder, behoort daar toe

het maken van Afgodsbeelden , de Starrenwichelarij

,

het onderwijs in Heidenfche A\''etciifchappen , het

verkopen van waaren, die tot den Afgodsdienst no-

dig waren en gebruikt worden; hij keurt tevens af,

het deel nemen in de feestvieringen en openbare vro-

lijkheden der Heidenen ; het verlichten der huizen

,

en liet verderen dcrzclvcii, ter eere van den \''orst,

nraar Iliiwlijksfeeston en liriiiloiten acht hij voor ge-

oorloofd. Waardigheden en Ambten kan een Chris-

ten bekiceden , indien zij hem Hechts niet verplig-

tcn, om Opziener te wezen over de Tempels der

Heidenen , of over het bezorgen der fchouwfpelen

,

of tot het doen van eenen eed, of tot doodvonnis-

fen te vellen. Purper en goud mag geen Christen

drai^en ; ook is hem de krijgsdienst verboden. Men

kan zich ook , door woerden , aan Afgoderij fchul-

dig maken, als men aan Heidenfche Afgoden den naam

van Goden geefc , of zich in het gcmcene leven van ze-

kere vlotkcu üf eeden bij de Goden bedient enz.

—

Ver-
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Verders zijn Apohgeticm^ C^f verdedigings - ge- II

fchrift,) in het jaar 199. Zeker het fraaiftc en aan- "^^^

genaamfce van alle zijne fchriften , gericht aan de liootdd*

Stadhouders der Provintiën, waar in hij de onfchuld "3 C. G.

der Christenen , tegen de befchuldigingen en laste- \^^ 235*.

ringen der Heidenen, op eene voortreflijke wijze,

handhaaft. Deze zijne verantwoording is in het

Grieksch vertaald , en in laater tijd ook in verfcheide-

ne Eiiropifche taaien overgezet. Men heeft 'er eene

zeer goede uitgave van , door sigeb. havercamp ,

Leyden 1718. 8vo. In hetzelfde jaar 199 befchaaf-

de en vermeerderde , tertullianus deze verant-

woording , ten gebruik van andere Lezers , waar uit

zijne twee Boeken ad Nationes ^ (aan de Heiden-

fche volken,) ontftonden; ook kwam in dat jaar

zijn Boek de Testimonio animae^ (ov^er het getui-

genis der ziel,) in het licht. Hij merkte daar in

op, hoe vele blijken van de kennis van God, en

van het leven na dit leven , in de gemecne wijzen

van fpreken voorkomen, waar uit hij befluit, dat

deze kennis in de natuur der menschiijke ziel diep

is ingeprent, en zij dus daar aan getuigenis geeft.

Bij alle deze Boeken vindt geen vermoeden , ten

minden geen zeker vermoeden , van Montan'nterij

plaats.

Tot.de tweede klasfe der fchriften van tertul- II Klnyf*

LIANUS, rekent noësselt zulke, wier ouderdom men ^^''^'"'''^

. .
nr. zijnen

kan aanwijzen , en waar in men tevens de gevoelens overgaug

van Monianisterij kan opmerken. Deze ziin de co- tot de

roua tnilitis
, (over de kroon van den foldaat,) in

iij^i^q/

het Jaar coi , waar in tertullunl's, epzetlijk.

Let
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II liet gedrag van dien l^»lJ;mt verdedigt, waar van w^

^^1^ hiervoor gefproken hebben. (*) Twee Boeken, de

Hoofdlh c/4lfu fewinnrum^ (over den opfchik der \TOUwen,)

na C. G. jn ],ef j^ar 201, of 202, waar van anders het eerile

10^'» 35. ^^ ^^^^^ voert, de habttu muUchri^ (van de \tou-

' welijke kleding. ) In deze Boeken laat hij zich \Tij

fhreng uit tegen allen lleraad en opfchik der \Toii-

wen : „ Geene prachtige klederdragten ," zoo fpreekt

hij de Christen vrouwen van zijnen tijd aan , „ maar

„ treurgewaaden voegen 11 , wegens de zonde , die

,

„ door uw gcflaclit , in de M'ereld gekomen is.

,, De afgevallen Engelen ziji de uitvinders van al-

„ len vrouwlijken opfchik en fieraad ; en hunne ver-

„ menging met vrouwen geeft daar aanleiding toe.
'*

cnK. Verfcheiden Boeken fchreef tertlllianus,

om dezen tijd , opzetlijk tegen de rechtzinnige Chris-

tenen , en zekere gevoelens en begrippen der groote

Kerk ; hier toe behoort zijn Boek , de fuga in per-

fecutione^ (over de vlucht, in tijden van vervol-

ging,) in het jaar 202. In dit Werk keurt hij het

ontwijken der vervolgingen , door eene tijdige vlucht

,

ten hoogften af, en vaart hevig uit tegen die leer-

aaren en dienaai-en der Kerk , welke hunne gemeen-

ten zoo \Tees;ichtig verlieten. Ook waarfchuwt hij

de Christenen , dat zij zich geene VTijwaring van ver-

volging voor geld koopen zullen. — Scorpiace of Scor~

phcf/tn, adverfiis Gnosticos de hom martyrii. (Te-

gengift tegen Scoipioenen , ter wederiegging der

Gnostieken^ over het goed des Martelaarfchaps ,

)

in

() Blaciz. 292.
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in het jaar 204. Sommige Gnostieken naamlijk, bc- If

weerden , geduurende de thans plaatshebbende ver- ^^f^

volging van severus , dat het niet nodig , noch HooOJd.

zelfs nuttig ware , dat de Christenen zich , om him- "^ C. G,

nen Godsdienst, ter dood lieten brensren. Tesen L, „,f*•^ ^ IOC 235»
dezen verzet zich tertulliaxus, en toont de ver- -

pligting der Christenen daar toe aan , volgends den

wil van God, en de nutriglieid van het Martelaar-

fchap, als eenen kamp, dien God heeft voorgemeld,

waar door de vcrfchillende menig\iildigheid der ver"

dienfien van de Christenen , en van derzelver

heerlijkheid , kon erkend worden , enz. Onder-

tusfchen fchijnt het , dat doiZ!^ Gnostieken tevens

zulken biiitenlporigen ijver der Christenen berispten

,

waar door fommigen moedwillig den Marteldood in

den mond liepen , of dien al te zeer verhieven (*)—
Vijf Boeken adverfus Marcionem , ( tegen marci-

ON ,
) in het jaar 207 , of ac8 , wat het cerfte Boek

betreft : de overige zijn onzeker. ( f ) — De paUio ,

( over den mantel , ) in het jaar 208 , zijnde eene

verdediging van deze klederdragt. Te weten , ter-

TULLIANUS had de Toga^ of Tabberd, geliik de

Romeinen droegen, afgelegd, en met het pallinw^

den mantel der Grieken, verwisfeld. Dit deeden de

Christenen, ten dezen tijde, meer, om zekere een-

vouwiglieid in hunne kleding te vertonen , waarom

de Heidenfche Romeincji hun den Ichelilnaam Gr<f-

(us impostor
^ (Griekfche bedrieger,) toeduwdea.

TER-

(*) Men vcrr^elijlrc boven SL-idz. 313. en 314.

( t ) Zie bovca Bladz. 8y.
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ÏI TERTULLIANUS Iiaill , CVCD als JL'STINUS Cll niklcrc

BOEK Leeraars reeds te voorcn gedaan hadden, den cigcn-

Hoofdft. lijken Wijsgcerigcn Mantel aan , als een Cliristelijk

na C. G. Wijsgeer. Hij werd daar over te Karthago befpot.
Jaar 103
T.,r 00.* maar handhaaft, in dit Boek , de ecre \':in zijnen man-

- tel , met zoo vele duistere geleerdheid , dat 'er een*

CL. SALM.\sius nodig was, om dit Bock op te hel-

deren en te verklaren, die het, met zijne aanteke-

ningen, te Parys 1621, en te Leyden 1656 in {Ito.

heeft uitgegeven. — Eindelijk zi.jn Bock /7d Scapu*

hffi ,
(aan scapula,) in het jaar au. Deze sca-

PULA was Stadhouder van Afrika^ die zeer wreed

en bloeddorfHg met de Christenen handelde, waai'öm

TERTULLIANUS dit gcfchrift , tcr verdediging der

Christenen, aan hem fchrcef, waar uit wij, met be-

trekking tot het gene de Christenen, ten dezen tij-

de, hebben ondergaan, veel Iccren kunnen.

lIIKInsre Ilicr op volgt eene derde klasfe van Boeken ,

van onze- \s!'\^x van men het jaargetal niet kan bepalen , maar
keren

iiid,ech- '^'"^ tocli gefchreven moeten zijn, vóórdat tertui.-

tervóór lianus zich bij de Montanhien voegde. Zijn B(X"k

^vcr"
^" Orationc ^ (over het gebed,) wordt gemeenlijk

fïnn.n; tot \'oor het oudllc van zijne fchriften gehouden , en

de Mon-
j^gyj^j- ^cne ktterlükc en Iccnfpreukice verklaring van

lanisten.
, - , T 1 . 1 1

het gebed dcsHeeren, en bij deze gelegenheid ook vcr-

fcheiden aanmerkingen , zoo over den pligt van bidden

,

als over bijzondere omftandigheden, tijd, en wijze van

bidden, waar uit wij nanmerklijke berichten, met be-

trekking tot de gewoonten der Cliristenen, bij hun

bidden , kunnen opzamelen — Zijn Boek de Bap-

thmo ,
( over den doop

,
) is voor ons van zeer

veel
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veel annbciang, liij fchreef het tegen zekere quix- ïl

TILLA, eene vrouw, den Gnostilchen aanhang der '^^^'^

Kajanen of Kainiten toegedaan, welke den d(X)p HoofdiK

geheel verwierpen. Wij zullen van dit 'Werk, zoo na C. G.

aanftonds, noe meer gebniik moeten maken. •'^^' ^''^*

,
tot 235.

Twee Boeken ad Uxorem , ( aan zijne huisvrouw. ) -

Hij was , derhalven , getrouwd , doch , of zijne

vrouw thans van hem afgezonderd leefde, kunnen

wij uit dit Werk niet befluiten. Mij vennaaiit haar,

indien hij vóór haar mogt fierven, niet weder te

trouwen, terwijl hij tegen het tweede hu.wlijk ver-

fclieiden redenen aanvoert; evenwel verzacht hij, in

het tweede Boek, zijnen eisch merklijk, zijne vrouw,

indien zij , na zijne dootl, voHbekt gecne weduwe

kon blijven, vermanende, om ten mhillen geen'Hei-

den te tromven , gelijk reeds van meer Christen-

vrouwen gcfchied was. —
Nog zijn 'er eeiiig-e van zijne Boeken , waar in men iVKIasft

zijtie Montaii'ntifche gevoelens ontdekt , zonder echter ^^" ^"'

,' . . ..j ,
"

,
,

zekeren
den juisten tijd te kunnen bepalen, waar m zij zijn op- tijcLdocTi

geddd. Daar toe rekent men zijn Boek ck Patientia ^ na zijnca

Cover de lijdzaamheid.) Eene VTij wel gcfcinvven ver- ^^"-"''^^"S

maning tot deze <leugd, welke hij met de belijdenis aan- IMonta-

vangt, dat hij ten minden van ^StY.t deugd wil han- "'^^"^"*

riolen, hoe min hij ook in ftaat ware, om ze zelve

uit te oefenen — {k virginibus rdandis
^ ( dat de

jonge docl'iters zich met eenen fluiër Ixïhooren te

bedekken. ) In ilez.e verfiantk-litig • ftaat hij ile bij-

y.ondere begrippen der iMontanJsten , nut die wann-

te en ijver, viK»r, dat men, met waarichijnlijkiieid

,

belliiit, dat ilit één zijner ccrllc fchriftcji zij, die

JL DiiEL. V l)ij
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II liii onder deze partij ojillrlde. l)c Christen jong*

BOEK dochters te Kanhago kwamen, mot ontbloote aan

Ilooidfi. gc>;'i-"hicn , tot tien Godsdienst, waar tegen hij ten

na C. G. nadrukiijkllcn aanilringt , dat zij verplicht waren ,

ï^!!" !?-* het aanj^ezicht dan met eenen lluiër te bedek-
tot 235. ^ <

- ken; in zijnen ijver noemt hij zulken, die zich dek-

ten, aan God gewijde maagden, terwijl hij de an-

doren , als jonge dochters voor de mcnlclien te-

rkent, zonder dat daar uit ecliter volgt, dat hij aan

naderhand zoo genoemde Sonnen gedacht heeft. Hij

-gewaagt , in deze verhandeling , van de Openbaring

A-an eencn Engel, aan eene zuster of Christiniie,

d'^-oa* welke zijn gevoelen zal bevestigd zijn —— de

Exhortalione castitath en de JMonognniia
, (verma-

ning tot kuischheid, en over het déne huwlijk.) In

T^eze beide Ichriften ijvert hij tegen het tweede huw-

lijk , zijnde het eerfle gefchikt tot ondenvijs van eenen

biizonderen Chiisten , maar het tweede , tegen de

Rechtzinnigen in het gemeen, met vrij wat hevigheid

en drilt, gericht. — de yejniiüs adverfus P/ijchicos

^

( ox'cr het \-asten , tegen de natuurlijke mcnfchcn
,

)

in hetwelk hij opzctlijk de begnppen der Montanis-

tcn, omtrent het vnsten, verdedigt — de Pudicititi^

(van de kuischheid of eerbaarheid.) Deze verhan-

deling is insgelijks tegen de rechtzinnigen, en bij-

zonder tegen (\\i\\ liisrchop van Rome^ ZKi-nvuixrs

gericht, aan welken hij de titels geeft van ^Iposto-

liciis ^
(Apostolisch Leeraar,) en henedictus Papa^

(gezegende Wader.) „De Hoogenpriester," Ich rijft hij,

„ de Risfchop derRisfchojipen heeft een befiuit van den

Volgenden inhuud laten uitgaan: „ Ik vergeve den

>, ge-

/
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,, genen, welke Kerkelijke boete gedaan hebben, de IT

„ zonden van echtbreuk en hoererij. " Dit geeft ^""'f"

TERTULLLiNUS aanleiding, om., met driit, en iiiet Hootd/T.

zonder hoonenden fchimp , het begrip van zijnen na C. G.

aanhanff, in dit Bock, te be\veeTen, te weten, dat
''^'^ ^^'''

^' ' ' ' tot ^7,5.

Christeneiï, n'elke, na den doop, groote zonden, ,

inzonderheid echtbreuk en hoererij^ begaan hebben,

nooit weder, door cle Kerkelijke boete, toegang tot de

Gemeente bdiooi-den te vinden. Opmerklijk is , 'm deze

verhandeling, de volgende verklaring van het gezegde'

van CHRISTUS, mattm. X\^. ,, jescs zegt daar tot

PETRUS , niet tot de Gemeente : Op u zal ik mijne

Gemeente bouwen^ u zal ik de Jleutelen geven ^ ea

wcrklijk is ook de Christelijke Kerk op Iiera, dat

is , door hem , gebouwd geworden , nademaal hij

het eerst, na jesus Memelvaapt, J'joden bekeerd,

door den doop den Hemel ontlloten, aan ananias

de zonden gehouden , en den kreupelen man van

zijne banden bc\Tijd heeft " — adverfus Praxéam^

(^tegen praxeas , ) (*) — adverfus Hermogi-iem ^

( tegen hermogenes , ) ( f ) — de Anima
, ( over

de ziel,) gefclircven tegen de Heidenfchc Wljsgee-

ren, welke hij de Patriarchen der Ketters noemt,

die niets zekers van de ziel zullen geweten hebben. Ilij

!eert, in Acza verhandeling, verfcheiden vreemde be-

grippen , nopens het wezen der ziel , en haren t< le-

ftaiid na Citw. <loo.;. Hij verklaart zich , uratreiit de

droo-

e*) 7ie bovon HfiuJz. ^\6-zix.

( , ) Bladz. 222. volgg.

V z
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II droorncn, en ontdekt vele ligtgclo\ngheid ; onder an-

BorK
eieren verliaalt hij van cene Monianistifche vrouw,

Iloofdft. <^'C-» i" tegenwoordigheid vnn hom en anderen, on-

na C. G. der den Godsdienst, in verrukking viel, Godliike
1 nor T o 'S

tot '>!<.' openbaringen ontx'ing, niet de Engelen, en fomtijds

ook met ciiristus zelven omgang had, verborgen

dingen hoorde en zag, veler harten doorgrondde,

wonderbai-e genezingen ondemam, en zelfs ééns de

ziel, in ecne geheel mensclilijke gedaante, met eene

fijne, glinsterende en luchtige kleur gezien zal heb-

ben — adverfus Valenthiianos ^ (^tegcn de Vaknti-

nlaneti, ) Van dit "W^'erk is reeds in het voorgaan-

de ( * ) gefproken — de Praefcriptiouihus adverfus

hacrettcos ^ (over de verjaaring, of van de hoofd-

bedenklijkheden , of algemeene grondflellingen , tegen

de Ketters. ) (f) -— Hij beweert, in dit 'A^'erk,

dat

(•) Bhidz. s6.

(f) rraefcriptio is één vnn die woorden vnn tlr-

TULi-iANUS , die duister zijn, oindrt zij meer dan éta

denkbeeld uitdrukken kunnen. Als Rechtsgeleerde, kan

hij 'er hei recht rein vcrjan'ng door verftaan hebben,

en in de dnnd, uit dat recht rcdenkavcit hij, voor een

jïroot gedeelte, in dit Werk tegen de Ketters; maar ook

kan hij 'er den zin van Bczwaaren , { Prejugt's,) tegen

de Ketters, aan gehecht hebben; doch, dewijl hijC. oi.

Prac/cn'p/io en Praefcribcre gebruikt voor \q\ vastflclleti^

bewecrcii, ten grondfng leggen, en van eenen nlgeniee-

nen grondregel, kan men het ook, in den titel van

zijn Werk, in die betekenis neraen.
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dat de Christenen zich behooren te vrede te hou- Il

den , met het geloof, en zich niet in te laten in ^'^^

nieuwsgierige en ijdele onderzoekingen en twisHTa- iioofdd.

gen , waar aan velen , die een Platonisch en reden- "^ C. G.
*" Toni* 1 Q^
kunftig ^dialectisch') Christendom invoerden, zich ^^^ J^'

vergaapten; men kon dtn twist tegen de Ketters

tot dit hoofdpunt bepalen , dat de echte Christenen

de waare leere van hand tot hand behouden heb-

ben, van de Apostelen af, en dus een recht van

verjaaring bezitten, terwijl de Ketters enkel nieu-

wigheden voortbrachten en opdischten. Zijn befluit

neemt hij op dezen voet: Wit van het ooriprong-

lijk oudfte Christendom is afgeweken, zoo als de

eerde Gemeenten het uit den mond der Apostelen

en derzelver leerlingen zelve ontvangen hebben , en

zoo ais het, van eersten af, overëenflemmend met

de fchriftelijk opgeflelde leere der Apostelen , en ook

mondeling , onder de Christenen is bewaard geble-

ven , maakt eene ongegronde aanfpraak op den naam

van Christen. En, in de daad, wanneer men vi-aagt,

wat Christelijke leere is? komt alles neiicr oj) het

onderzoek: wat hebben de Apostelen geleerd"? op

deze wijze , hebben wij boven gezien ( * ) , dat ook

iRENEiJs redenkavelde ; op dezen gi'ond fpreekt ter-

TiJLLiANL'S , in dit Werk, (f) de Ketters met zoo

veel vuur aan: „ Wie zijt gij? Wanneer eh van

„ waar zijt gij gekomen? Wat doet gij in het mij-

„ nc, daar gij de mijne niet zijt? Met wat ivcht

„ hüuvvt

(*) niadz. 245.

(t) Cap. 37.

V3
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U „ liciuwi gij , 0> M.u<.cioN , mlJ!! woud om ? — Het

^^^^ „ is mijne bezitting; ik bezit het van oiicls, ik be-

Hooidrt. if ^^^ ^^^ ^^^ eerst, ik heb de zekere oorfprong-

jr.' C, G. j^ lijke bcicheiden , van de (lichters zelve , wier goed

rf.r"^ l^ï' •>> bet was. Ik ben de crfgenaajn der Apostelen.
'*

lüi "35' o 1

.— Zijn hoofdbevvijs berust dus niet op de oudheid der

teere, enkel en in het algetrokkene , maar op der-

zelver overëenllemming met de leere der Aposte-

jen — de corue Christi ,' ( over het ligchaam van

CHRISTUS ; ) Nvaar in hij die dwaalleeraars , die ont-

kenden, dat CHRISTUS een waar ligchaam heeft ge-

had, wederlegt; bij voorbeeld m.vrciox, die beweer-

de, dat CHRISTUS niet gcbyreii was; apelles, die

wel tocftond , dat christus een waar ligchaam heef:

gehad , maar uit den Hemel medegebracht ; en

de Dokeeten , die alleen een fchijuhaar lighaam

aan hem tockeiulen Eindelijk óe refiirrec-

tioue carnis , ( o\er de opdmuling des vleeschs of

;des ligchaams. ) In deze verhandeling, die met de

voorgaande in betrekking flaat, betoogt hij de waar-

heid der opftanding uit de dooden , en handelt over

de gcfleldlieid onzer Hgchaamen bij en na dezelve.

V.Kbsfe Eindelijk, in de vijfde klasfe woi\len gebracht

Schriften ^yy^g gcfchriften van tertullianus, \'xin u-elke men

ti'icisbe- gt^hcel gecne zekerheid kan opfpoorcn, of zij vóór

priing of na zijnen overgang tot de Montnnistcn zijn op-

hccf^cc- ?cfl:eld; deze zijn zijn F.ock ds Poenltentia ^ ("over de

nc zeker- Boete,) en tuherfus 'Judaeos ^ (tegen de JoodeJi.

)

hcid hcL -
jj^ j^gj j^^f^g YiO<L\i handelt hij in het gemeen over

de Botte , of het berouw over de zomle , waar door

hi] de droefheid verftaat, die men over de begane

zon-
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ronde , üit \Tces voor God , tot zaligheid ondervindt II

en gevoelt, vervolgends fpreekt hij van de tweede ^^^
Boete , na het ontvangen van den doop , welke open- Hoofdfl.

lijk voor de gemeente moet betoond worden , in de be- "^ ^- ^•
T?sr 193.

iijdenis der zonden (*)—Tot het laatstgemeldeWerk ie- ^^.^ 035.

gen dejooden^ gaf een viiurig gefprck van eenen Chris- '

ten met eenen Jood aanleiding, waar in ook anderen

van weerskanten deel namen; en tertulll\nus ont-

vouwt hier , naauwkeurig en geleidelijk, het geen in dit

gefprck, door de drift, meer verward was voorgedra-

gen. Zijne bewijzen , ter oveitiiiging der Jooden

aangevoerd, zijn breedvoerig uit één gezet, bekend,

en meestal vrij diendig, om aan het oogmerk te

beantwoorden.

Behak^en ^tv.o. menigte van gefeln-iften , die wij Vorlorcii

van TEPvTULLiANus ov^eog hebben, heett de ti]d ons

nog andere van zijne Werken ontroofd, als behal-

ven de reedsgemelde zQ.\m. Boeken , voor de Moii'

tanisten , of van de geestverrukking , en tegen apol-

LONius, een Boek over de hoop der Gelovigen, een

ander over het Paradijs , als 0')k van de kleedercn

van AÜiiON, en meer andjre. Nog heeft men hem

fommige vcrliandelingen toegefchreven , welke door-

gaans bij de uitgaven van hlle zijne werken gevoegd

wortien , doch wier onüchtlicid reeds voor lang be-

wezen is.

Uit deze fchriften van tiüitullianlts zijn ons Biizon-

zeer vele bijzonderheden, nopens de Christenen van ''^''''|'-'d»-'ii

. lutde
zij-

( * ) Men vcn:ftclijkc het geen boven uit nir.Niius tiange-

haald is. liladz. 245.

Y4
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II zijnen tijd , derzclver toefirand met betreTckiiijr t(jc

'^Y^
de liciilenen, huniic Godsdienftige kere, gebruiken,

Hoofdfl. en zeden , beleend , waar van wij fonimigen hier

nn C. G. rnoctcn bijbrenccn , te nx-er, omdat, geliik wij reeds
Jnnr 103.

. .
7 ^j

. .

tot 235. hebben aangemerkt, uit den ilijl en taal van ter-
-' TULLiANus, vele woorden en fpreekwijzen in het

v^an"
^^^ fpraakgébriiik der W'esterfche Kerk zrjn o\Tergeno-

TULLiA- men.
?'^'^' Dchalven de bijzonderheden , die wij , boven , uit
Ltisto-

riiT'^en
^^^^^ liebben medegedeeld , met betrekking tot de

der Hei- vervolging der Christenen, ouder den Keizer se.ve-

^Ij^^^^'rus, meldt hij ons, in zijn VeTweerichrift, hoe ver

Christe- de haat der I leidenen , in het gemeene leven , tegen

"^"' de Christenen ging; zoo ver, dat de naam, van een

Christen te zijn , genoeg was , om écn deugdzaam-

flen man haatlijk te maken , al wist men niets an-

ders tegT2n hem in te brengen. (*) Men lasterde de

Christenen, dat zij kinderen llachtten en aten, dat

zij , in hunne vergaderingen , een' hond aan den

kandelaar bonden, en hem dus het licht lieten uit-

blusfchen, om, in de duisternis, alfc ontucht te

plegen, (f) Verders, dat zij een' czelskc^ aantra-

den, eenc lastering, die, gelijk wij weten, door

TACiTUS reeds aan de Joöden is te last gelegd , mis-

fchien ontleend, van de gedaante der Cherubs, in

«len Tempel. Iemand bracht zelfs eenc fpotlchildcrij

te voorfcliijn , vtitoonende een beeld met ezelsöorcn

,

den ddnen voet met klaauvvcn , houdende een Doek

in

(•) Apologet. Cap. 2.



GESCHIEDENIS. 345

in de hand, en met een' langen rok bekleed, heb- II

bende dit opfchrift: Deus Christianorum Ononychi- ^^^
tes. ( * ) (De God der Christenen met Ezelsklaau- Hoofdft.

yvtn.~) — Andere Heidenen meenden, dat de Zon "^ C. G.

door de Christenen werd aangebeden , omdat de {q^^ J?r|

Christenen gewoon waren , zich , als zij baden , na

het Oosten te kceren , ook omdat zij den Zondag

vierden. Anderen, dat zij een kruis aanbaden, (f)
omdat, naamlijk, de Christenen met de hand het

leken van een kruis aan hunne voorhoofden maak-

ten , als een teken van onderfcheiding en herinne-

ring, wanneer zij eenige bezigheid, of verrichting,

ondernamen , evenwel zonder daarom „ een kmis te

verëeren , zoo min als het kruis te wenlchen ," gelijk

MiNucius FELix (§) zich uitdrukt. Men gebruik-

te bijzonder dit teken van het kruis bij den doop. (**}

Aan mcrkenswaardig is de plaats van tertulli- Wonder-

ANUS (ft), in welke hij de Heidenen uitdaagt, dat ^verken

zij eenen bezetenen , die van eenen Demon of Geest christe-

bezcten is, voor het gericht zullen brengen, en, nenver-

^. richt.
zegt

(*) C/lp. 1(5. en Libr. II. ad Natt. zegt hij, dat de

maker van deze Ipotprent een Jood geweest zij. Men

vergelijke verders eene verhandeling van theod. hase ,

over dit onderwerp , in de Bibüoth. Bremeiifis,

( t ) Cap. \6. en de curoiia viilitis. C. 3.

(5) /// Octaviu.

(**) Tertuixian. de refurrcct. Cariih. C. 8. ci E-

MENs Alcxandr. noemt dnarüiu hot kruis , het teken

/les Heeren.

(tf) /tpolog. C//). 23.

V 5
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Il zeii:t IiH, „indien deze geesten niet bekennen, dat

"^*/j'^ ,, zij Demons, (of Duivelen) zijn, dewijl zij tegen

Hoofdil. „ eenen Cliristen niet durven liegen , zoo vergiet

na C. G.
jj^j^j. onmidliik het bloed van zoodanigen Chris-

ijiar lo'i

tot 235! 9, te"" — Ook zegt hij Heilig: (*) „ Wi^i Chris-

„ tenen, drijven de booze geesten nit. " Docli

,

aan den anderen kant, is het ook waar, dat ons,

uit vcHcheiden voorbeelden , uit zijne fchriiten blijkt,

dat TERTTLLiANUS, ZOO wcl vóór , als bijzonder

na zijn' overgang tot de Moutanisten, overhelde,

om het Wonderbare , gezichten , vcrfchijningen , won-

dergebeurenisfen , vrij ligt te geloven , en op het ver-

haal van anderen aan te nemen, (f) Rijzonder is

zijn Boek de anima , ( over de ziel , ) vervuld , met

zoodanige voorbeelden, die van 's mans ligtgelo\ig-

heid, in dit opzicht, getuigen. (.§)

Toeflnnd \^an den toelland der Cluisten - Kerk , ten zijnen

derChris-
jjjj^.

^
geeft tertullianus (**) de volgende giin-

icii-Kerk. ^. , ^ , .. . ,, - 1. 1 • j

ftige befchrijvnig : ,, \\ ij zijn een hgchaam, ni de

(*) Apolog. C. \i.

(t) In zijne verhniulcling de [[tectaciilis^ verlianlt hij,

dat de Duivel Ibmtijds in die genen voer, welke de

fchouu'1 pelen bezochten, j:: , dnt hij eens, uit eene

Christinne cedreven wordende, door de bezwcering, en

gevrnpjïd, hoe hij zich hnd verlloiit, in eene gelovige

te vnnren ,
geantwoord hchbe : „ Ik deed zulks met

„ allo recht, want ik vond haar op mijn gebied."

(5) Wij hebben 'er boven Bladz. 340. een voorbeeld

van rangchaakl.

(**) In zijn' xipolog. C. 29-
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„ gemeene kennis van den Godsdienst , de eenheid II

„ der Kerkelijke tucht en zeden , en in de gemeen- ^^r,^

„ fchap der hoop. Wij komen bij één in onze Hoofdft.

„ vergaderingen , om , met onze gebeden , God , als "^ ^' ^*

„ gemeenzamer hand , te omfnigelen ; zoodanig ge- l^i 035,*

„ weid is Gode aangenaam. Wij bidden ook voor

„ de Keizers, voor hunne Staatsdienaren , en de

„ wereldfche magten , voor de rust van den Staat

,

„ en voor het uitfel van het einde (der wereld) (*J.

5, Wij komen bij één tot het overdenken der God-

5, lijke Ichriften, naarmate de gefteldheid der tegen-

„ woordige tijden ons opwekt, tot veraianen, of

„ om de ver\ailling der fchriften naar te gaan. Wij

„ voeden ons geloof met heilige gezangen , wekken

5, onze hoop op, gronden ons vertrouwen, en be-

„ vestigen de Kerkentucht
, (en goede zeden), niet

5, min door het inboezemen van voorfchriften en

„ lesfen. Daar zijn vermaningen, beltraffingen , en

„ God-

( *) J'ro viorn finis. Vóór het einde der wereld,

moest, volgends de Christenen, de ondergang; vrn het

Romeiufche Rijk voorafgasin. Ti:aïULLi.\Aus wil dus den

Heidenen te kennen geven, dat de Christenen, om het

uitilcl vnn het einde der wereld biddende, tevens bnden,

om de duurzaamheid van het llomeinfche Rijk. In zij-

ne verhandeling de oratioue echter, rekent hij, tot het

gebed , om de hiimt 'van Qoch Koningrijk , ook het ge-

beJ om het einde der wereld^ den wensch der Christe-

nen , de befehnming dvir volken, de vreugde der Enge-

\-i\\ enz.
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II „ Godlijke tucht -oefening, (^ceufura.') Daar oor-

BOEK
^^ (ijzelt men met grootc gemoedelijkheid , als bij

Hoofdrt. 5 5 zulken , die zeker zijn van de tegenwoordigheid

ra C. G.
^j van God. Het is bij ons een zeer groot voor-

tot 2^^' " ^^^^^ van het toekomend oordeel , wanneer ie-

• „ mand zoo zeer j^ezondigil heeft , dat hij , van de

,, gemeenfchap in het gebed, van de bijeenkomst,

„ en alle heilige en Christelijke verkeering, uitge-

„ floten wordt. Ouderlingen van beproefde deugd

„ hebben de voorzitting, die deze eere, niet cuii

,, geld, maar door een goed getuigenis, verkregen

5, hebben: want geene Godlijke dingen zijn voor

,, geld veil. Alhoewel 'er bij ons eene foort van

,, algemeene kasfe is, evenwel wordt die niet uit

,, eene gewoone belasting, als of men den Gods-

,, dienst kopen moest , verzameld. Elk brengt,

,, maandelijks, of wanneer hij wil, en zoo hij wil

„ en kan, eene matige almocsfe bij, waar toe nic-

,, mand genoodzaakt wordt, maar die hij vrijwillig

„ toebrengt. Dit is als een geheiligd pand der

,, Godsvrucht; waar van niets bcfleed wordt, tot

5, maaltijden , maar om de bchoeftigen te onderhou-

„ den en te begraven , als ook , om behoeftige ou-

„ derloze wezen , en huiszittende oude lieden , ook

„ zulken, die fchipbreuk geleden hebben, of die

„ zich , om den wil van God en Godsdienst , in de

„ mijnen , op eilanden , of in gevangenisfen , bevin-

„ den , te ondcrfteunen. ( * ) Doch zelfs zoodanige

„ lief.

(*) Züüdnnige vrijwillige verzr.meling vrn ppmiingen,

tot
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„ liefdevolle fchikking wordt door fommigen ons ten hoek

j, kwade geduid, en befpot. Zie eens ^ zeggen zij, « HfT

5, hoe lief zij mnlkanderen hebben." De Christenen na C. G.

noemden mükzudcr broeders'., dit werd ook van de T^^-^ '53.

Heidenen befpot, maar hoe zeer ten onrechte, als men "^Z

deze edelaartige verklaring van tertullianus aan

de Heidenen in aanmerking neemt! „ IVij zijn ook

„ u)ve broeders; en nog meer zijn wij zulks ondcr-

„ ling, dewijl wij allen éénen God hebben, en ook

„ door dezelfde waarheid verlicht zijn."

Uit TERTULLiANL'S Verhandeling over het gebed Over de

des Heeren , gemeenlijk het Onze Vader , kunnen ver- jLph^l,
fcheiden merkwaardigheden opgezameld worden , aan- tenen,

gaande de begrippen over , en de wijze van bidden

,

hetwelk de Christenen lleeds , als een' der eerfte

pligten van hunnen Godsdienst geacht hebben. Zij

bedienden zich van dit gebed van jesus woordelijk,

en niet alleen als een voorfchrift, om daar hunne

gebeden naar in te richten; hoewelzij 'er, naar.de om-

ftandigheden hunner behoeften, andere gebeden bij-

voegden. (*) Zij oordeelden, dat men behoore te

bidden, meteen hart, vrij van toorn, en alle ver-

war-

tot ondern:eunins vnn belioeftigen en ellendigen, is reeds

vnn de tiiden der Apostelen af, bij de Christenen in ge

hruik geweest. Dit noemde de oude Christen - Kerk

7r^0(r(p3^«i, obJntiones y olTeranden. Men noemde dus ook

de bijdrnge vnn brood en wijn , tot viering vnn het

Avondmaal ; ook fchijnt men uit deze kasfe verfcheiden

Leei'anrcn der Christenen onderhouden te hebben.



350 K E R K E I. IJ K E

II warring des liaitcn, en met ceii ziiiver gcniocd. (*)

*°^f
Sommigen wiesichcn, ten zinbceld van deze ziiiver-

Hoofdd, lieid, de handen, V(')ór dat zij hun gebed decikn,

na C. G. ja zelfs wel , niet zonder bijgelov'ighcid , baadden

tot 2-^- '^'J
'^^^" gehccle ligchaam , (f) zoo hadden ook

» cenigen (ie gewoonte , om , vóór het gebed , huniiea

mantel af te leggen , en na hetzelve neder te zitten,

en meer andere omfiandigheden , welke terti-llia-

Nus, dewijl 'er de Ilcere, noch zijne Apostelen,

geen gebod van gegeven hebben , voor Bijgeloof ver-^

klaart. Men batl , met uitgebreide annen , waar i'oor

men het teken des kruis uitdrukken, en dus te ken-

nen wilde geven, dat men een Cinistcn zij; dit be-

hoeft men echter niet altijd te doen, even min als

een luid geroep tn liet gebed behoort. Ons gebed

moet Uil, nederig, eerbiedig wezen. (§) Na het al-

gemeen gebed gaf men raaikanderen deri broederkus,

als cenc verzegeling des gebeds , iiitgezoiiderd op>

don Paaschdag, wanneer men een algemeen vasten

hickl, terwijl onze Kerkvader het al'keuit, dat ibm-

migen , wanneer zij , in 't bijzonder
, gevast hadden ,

dien broederkus nalieten, gelijk hij ook de gewoon-<

te van velen afkeuit, welke , oj) de weeklijkfche bede-

üondcn en vastendagen , die hij , met een woord uit

den krijgsdienst ontleend , fiationes , ( wachten óf

posten ,
) noemt , de ojj'crgeheden

, gelijk hij zich uit-

drukt, dat is, het gebed en gebiiiik des Avontl-

maals, niet bijwooiiden, in den waan, dat hun vas-

ten, door het omvangen van des Heeren ligchaam*

zou

(*} C. 10. (t) C. II. (§) C. i:, 13.
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zou afgebroken wordeii. Ten opzichte der \tou- II

wen , was men niet eenparig , omtrent de vniag , of ^'""-^

de ongelrawde \Tijsters, bij het gebed , zich al dan niet noofdft.

met eenen fluiër behoorden te dekken ? tertullla- ^^ C. G.

KUS (*) ijvert voor liet laatfte, hetwellv hii, gelijk wii
.'^^'"'^3.

^ y- > .'
-> O J J tot 233»

gezien hebben , ook in ecne afzonderlijke verhandeling

,

.

met opzet , aandringt. ïVJen bad op de vasten- en

bédedngen, (jejmnis et ftationihm ^') knielend, al-

leen eenige weinigen onthielden zich da:ir van op

den Sabbath, v/elke tertullianus hoopt, dat toe-

geven , of dat de anderen zich niet aan hen erge-

ren zullen. yVllecn op den dag van jesus Opilan-

ding , en gcd narende de . Pinkfterdagcn , moet men

zich , v^olgends hem , van het knielen , gelijk . vait

alle tekens en pligten van angst, onthouden, en O'tk

zijne daaglijidche bezigheden uitdellen , om den Dui-

vel geene plaats te geven (ƒ). Men kan 'aan alle

plaatzen het gebed doen , waar het vocgzaam is

,

of de noud liet verëischt. Maar ook is liet goed
,

cene vpste bepaling van biduurcn te maken , en

daartoe het derde, zesde, en negende uur, naar

de toenmalige iiurtelling, af te zonderen, als fchul-

dena;u-s aan den ^'ader, Zoon, en Heiligen Geest,

tvemvel, behalven het morgen- en avondgebetl. t)uk

betaamt het i\cu geloovigen , geene fpijze te gebrui-

ken , of in het bad te gaan , v/nir hij zijn gebed

verricht heeft. Ook zal men eenen vreemden Chris-

ten , die ons bezoekt, niet gaan laten, zi.nuier niet

hem gebetlen te hebben. Eindelijk , die naailtig \\;i-

rcn

.
(-• :i. CD C. :4.
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n ren in het gebed, beiloten hetzelve met ^llelujah^

BOEK gn 7^|11j foort van Pfalmen , met welker flot de

Hoofdft. ov^erige aanwezcndcn konden antwoorden (*).

oa C. G. Uit de verhandeling x^w tertulllanus over den

;
r"^

^^^* Doop, kunnen wij de inrichting van denzelven on-

der de Christenen , ten dezen tijde , vtIj duidelijk lee-

Ded»op
j.gj^ l^ennen. Hij noemt den Doop „het zalig .S"^*

derChris-
" ..."

tenen. •>'>
crawent van ons water, omdat wij van de zon-

„ den onzer voorige blindheid atgevvasichen , en tot

,, het eeuwig leven verlost worden.*" I lii belchouwt

hem , als eene zeer eenvouwige plcgtiglicid ; men

ziet, zegt hij, een mensch zich in het water neder-

hten, (t) en met weinige woorden gedoopt wor-

den ,

() C. 25, 16, ^7.

(t) Tertullianus fchijnt alleen den doop door in-

dompeling, niet door bcfprenging, te kennen. Zoo zegt

hij ook (^de orat. C. 11.) mnn:is ciim toto corpore in

Christo femcl Invimus. „ Wij hebben de hnnden , met

„ het geheelc ligchnnm , eenmnal (bij den doop,) in

„ cuRisrrs gewasfchen." Hier uit volgt niet, dat ook

niet de doop door bcrprenging kan bediend zijn. Trou-

wens, ten opzichte der uiterlijke plcgdj;heden, gebruikten

de Christenen, in onderfcheideu plaatzen, hunne vrij-

heid. Iet, het geen te weinig in acht genomen wordt,

door hen , die ons de Christelijke oudheden befehrijven.

Uit zijn Boek de corona vn'fitis, zien wij nog, dat de

indompeling drie malen gefchiedde, r.ls ook, dat deze

fedoopten melk en honig werd gegeven, en drt zij zich

eene gnntfche Week daar na van alle w.nsfchcn en baden

des ligchunins onthielden.
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éen , xlie niets of niet veel zuiverer daar uit weder II

opkomt; aan deze eenvouvvigheid ergerden zich de ^^^'^

ongelovigen , niet kunnende begrijpen , hoe men daar Hoofdil.

ïloor de eeuwigheid deelachtig wordt. Doch hij "^ ^- ^•

merkt aan , dat de Heilige Geest , reeds bij de l][f l^.
' tot Sj^).

eerlte Schq:»ping over de Wateren zwevende , die -

•geheiligd heeft , zoodat het water thans eene hei-

ligende Ivracht hebbe. Deze kracht ontvangt bij-

zonder het water in den doop , door het aanroe-

pen van God, alzoo de Heihge Geest terftond van

den Hemel over hetzelve komt en het heiligt. (*)

Dit verklaart hij nader : ( f ) niet als of wij den

Heiligen Geest in het water ontvingen, maar in het

water gezuiverd zijnde onder den Engel, worden

wij voor den Heiligen Geest toebereid — Deze En-

gel , opziener des Doops , ( § } bereidt den weg

voor den Heiligen Geest, door de afvvasfching der

zonden , welke het geloof verkrijgt , wordende door

den Vader , en Zoon , en Heiligen Geest , verzegeld.

'Uit het waterbad opkomende, ontvangen de gedoop-

ten, naar het oud gebruik, de zalving, gelijk wel

eer de Priesters plegen gezalfd te worden (**} , ver-

vol-

(*)C. 1-5. Ct)C. 6.

(5) Dus fchijnt liij eenen bijzondei'en Engel over

den Doop te ftL'llen , gelijk eenen Engel over het Gebed

,

volgends de lezing v:in (omraigen, de eratiene C. 12.

<loch volgends ecne andere lezing, verfiaat hij te dier

plantze den goeden Befchenn - Engel , welken ook ande-

re oude Christenfchrijvers juui elk mensch toekennen,

(-) C. 7.

II. Deel. Z,
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II volgends werden hun de handen opgelegd, en de

DOHK 2e!j,cn over hen iiitgefprokcn , danr door den Heili-

Hüofdft. ö^'^ Geest inroepende en uitnodigende, die op deze

na C. G. gezuiverde en gezegende ligcliamen vim den Vader

10^ ''^'-* ^^'^^'^ nederdaalt , en op het water des doops , als

— 1* zijne oude rustplaats herkennende, rust. — Van eene

bezweering des boozen Gcests, {Rxorcismus^^ bij

den DoojT , weet tertulll\ni;s niet, hoewel wij 'er

fpoedig gewag van zullen vinden; alleen Ichrijft hij

elders , (*) dat de Christenen bij den Doop belijden

,

dat zij den Duivel en zijnen (loet, {ponipa ^^ en

zijne Engelen, hebben vaarwel gezegd. Voorts leer-

de men, volgends tertullianus, dat niemand za-

h'g wordt zonder den doop, waaromtrent hij ver-

fcheiVi' bedenkingen maakt en oplost, (f) en wel-

ke noodzaaklijkheid hij uit het bevel van christus

om te doopen afleidt, en daar toe bepaalt. Wij

hebben maar édncn doop, de Ketters hebben geene

gemeenfchap met onze Kerkentucht, zij hebben dan

geen doop , omdat zij geen' waaren doop hebben. (§)

„ Wij ontvangen den dooi-» maar dc^ns: édns wor-

,, den de zonden algewaslehcn , die niet weder her-

„ hnald behoorden te worden. Zalig water, hetwelk

„ ééns vooral zoo zuiver wascht, dat de zondaren

„ 'er den fpot niet mede kunnen drijven!" (**) Al-

leun

(*) Lihr. (h fjH'cfaciiÜs. ITct '/elfde zegt hij ook

.'/; IJ'n-. (Ie corona iuilitis. (f) T. 12 - 13.

(§) Juist de apnleidoni.le ftellinj tot den t\vi«;t over

den Kcttcrchop^ die niet l:ing daar na zoo zwaar ge-

vüord is. (*) C. 15.
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leen hebben wij nog eenen Doop , den BJoeddoop. Il

Met deze benamins; betekende men het Maitelaar- ''[*,':'^

ö VI
fchap , hetwelk zij ook hoog va^hieven

, geüjk hier HoofdlT.

TERTULLiANös (*) insgeUjks doet, daar hij zeai:: "" ^- ^'•

„ Deze doop vergoedt den watereioop, als men dien
£,,t ^3-.

„ niet ontvangen , en heiilelt hem , als men dien '"

„ verloren heeft. " Zoo ver dreef men deze hoog-

achting, dat men 'er eene verdiende in begon te

ftellen, ja men kwam vervolgends zoo ver, dat men

dezen bloeddoop boven den waterdoop , door chpjs-

Tüs ingedeld , verhief, omdat men na denzelven niet

meer blootgefteld was voor het gevaar, om op nituw

te zondige!!. (Jndeitusichen diende deze eerbied te-

vens , om de r!hristenen aan te moedigen , en zelfs

begeerig te maken , naar zoodanigen flitgang iiii de

wereld , welke drift , gelijk wij reeds gezien hebben

,

bij fommigen tot dweepzuditige fpoorloosheid ont-

aarde — liet recht , om den doop te bedienen

,

kent TERTULLiANus, (f) aan dcw Opperpriester
, (§}

dat is , den Bisfchop , toe. Vervolgends hebben ook

de Ouderlingen en Diaconen dit recht, evenwel niet

zon-

(*) C. 16. (t) C 17.

(5) Deze Schrijver houdt veel vsn zulke benamin-

gon, uit de Juodlche Kerk ondeend, op den Christen-

Codsdienst toe te pnyr.n. Zoo noemt hij de gebeden

QJfcranden ^ (^fncrificinu: , hostie^) enz. Hij echier ver-

klnnrde deze beelden in eenen Christelijke n zin. Doch

Anderen, die hem volgden, namen ze meer eigenlijk,

vaar uit \^^" rechten voor de Bisfehoppeu, Oiiderüii-
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II ronder verlof van den Bisfchop , wegens de eere der

BOEK f^gfff . dit zal zeker betekenen , om de ^ocAit orde

Hoofdft. sn geregeldheid in de Kerk te onderhouden, dewijl

im C. G. hij 'er terflond op laat volgen : „ Welke bewaard

tot 21
-* " wordende , blijft de vrede bewaard. " Ecliter hcb-

ben zulke dubbelzinnige gezegden al vroeg aanleiding

gegeven , om c'e eere der Kerk , en de rechten der

Bisfchoppen , faam te paaren , en de déne voor de

anderen te nemen. „ Anders ," vcr\'o]gt hij , „ heb-

„ ben ook de Leeken dit recht; want het geen op

„ gelijke wijze ontvangen is, kan op gelijke wijze

,, gegeven worden. " Doch deze behooren alleen

dit recht te oefenen, in gevalle van noodzaaklijk-

heid, als de omflandigheid van plaats, of tijd, of

perfoon, daar toe dringt. Aan de vrouwen ontzegt

liij het recht , om te doopen. ( *

)

Ver-

gen, en Kcrkendienaren, den oorfprong ontleend hebben,

omdat men deze met den Ilooprnpriesfcr ., Priesters, en

Leviten, vergeleek. Het woord offer heeft eindelijk een

eigenlijk voortduurend rif^r in den Godsdienst der Chris-

tenen ingevoerd, enz.

(*) C. 17. Onzeker is het eehter, of hij ook arn

deze zulks niet toclnat, in j'cvnlie van nood. Zijne

woorden zijn: „De uitrporip;heid der vrouwen, die zich

„ aanmatigt te leren, zal haar echter geen recht geven,

„ om ook te doopen." Bij deze gelegenheid meldt hij

ons , dat deze vrouwen zich beriepen op zeker gcfchrift

:

de handelingen van pal'Lus en thecla. Welk gefchrift

iu 4'ië door zekeren Ouderling was verdicht , welke

daar
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Vervolgends vermaant tertullianus ( * ) ten II

fterkilcn, dat men den doop niet ligtvaardig en on- ^^^
bedachtzaam zal bedienen. Ja, zegt hij, ,,naar de Hoofdft.

„ omftandigheid en gefteldheid , ook naar den ou- "^ C. G.
. Trp.r iQ^.

„ derdom der perfoonen , is het iiitftellcn van den -[^^ . 5^

„ doop nuttiger: voornaamlijk echter omtrent A^kifie

„ kinderen. Want, wat is het nodig, zo het ook

„ nodig zij , dat men ook dooppeeten , of doopge-

„ tuigen, mede in het gcv^aar inwikkele, die niet

5, alleen zelve , door hunnen dood , kunnen belet vvor-

„ den, hunne beloften te venaillen, maar ook bij

„ de uitkomst door den flcchten imborst des kinds

„ bedrogen worden? De Heere zegt wel: Verhin-

„ dert ze niet ^ om tot mij te komen. Laat hen

5, dan komen , terwijl zij opgroejen , terwijl zij lee-

„ ren , terwijl zij onderwezen worden , tot wien zij

„ komen : Laat hen Christenen worden , als zij

„ CHRISTUS kunnen kennen. Wat haast zich deze

„ onfchuldige leeftijd tot de vergeving der zonden?

5, Laat hen weten om de zaligheid te bidden , op-

„ dat

daar van overtuigd zijnde, fchoon hij voorwendde,

zulks uit liefde tot i'Aur.us gedaan te hebbe-i, echter

daarom vnn zijn ambt is afgezet geworden. Dit is ecne

zeer inerkvvaardige bijzonderheid, voor zoo ver wij 'er

uit vernemen, dat, ja wel, ook rechtzinnigtn al vroeg

gepoogd hebben, gefchriften onder den naam der Apos-

telen te verdichten, maar te gelijk, dat de Christenen

daar tegen gewaakt, en toen ten minQcn zulke vroowt

bedriegerijen niet oiigellrafl gulaten hebben.

(*) C. 18.
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Il ,^ (.lat gij fchijnen moogt die op het gebed te £rc-

BoiK
^^ veil." enz. In *t gemeen raadt hij het uitllel

Hüofdih d^ doops aan de ongehuwden aan, en bcfluit met

m C. G, j^e^e woorden : „ Wie het gewigt van den doop

tot'^^is' " verftaat, zal meer fchroomcn, dien te ontvangen,

• „ dtm dien uit te Ikllen : een oprecht gelooi' is van

„ de zaligheid verzekerd."

Ufiftellen Het moet ons hi deze woorden bc\Tccmdcn, óz.t

vrin deu ^^^ Leeriiar, die de noodzaaküikhcid des Doops leeit,
doop.

tevens het uitltellen van denzelven aanraadt. De re-

denen echter van dezen raad zijn niet ver te zoe-

ken , en door tertullianl'S zelven aangevoerd,

zij zijn gelegen, in die mening, dat de vergeving

der zonde door den Doop maar dcnir.aal gelehiedt,

welke vergeving door grove zonden , in welke nxu

Jla den doop vervalt, krachteloos gemaakt wordt.

Wat de noodzaaklijkheid van den doop betreft, de-

ze bleef' in haar geheel , indien men flechts vóór

Éijn' dood gedoopt wordt , en 'er in geval van eer.ig

gevaar mede fpoedde.

Eerf^e Ten tweeden , wij hebben hier het ccrftc nitdnik-

uitdruk-
jj-,]^ gewag van t^en Kinderdoop onder de Christenen

lïik £6"
'

watï'sn in gebruik, en wel, waar op te letten ftaat, als

den Kin- qqyi gebruik, hetwelk reeds \Toeger plaats had, maar
eic oop.

j^^,|.^^,^.||^ jIq^jj. o,,2cn Kerkleeriiar wordt afgekeurd ,

zonder dat hij, echter, ponder zijne bewijzen, éen

voegt, ontleend van den fiietmen ooriprong van dit

gebruik, hetwelk hij, die zoo veel werks van de orcr-

leyering omtrcnt gebruiken maakte, niet nagelaten zou

hebben aan te voeren, indien hetzelve eerst onhuigs was

opgekomen. Wy lecren hier ook de redenen ken-

nen,
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iicii, die vóór en tegen dit gebruik toenmaals wer- II

den bijgebracht, onder welke deze van tertullia- ^^^
KUS, dat de onfchuldige leeftijd der kinderen zich Houfdtl.

niet behoeft te haasten tot de vergeving der zonden, "^ C. G.

I^sr 193.
zeer bedenklijk is, en te kennen fchijnt te geven,

'^^j 235.

dat TERTULLIANUS geenc kennis gehad hebbe, aan • '-

die zedenlijke verdorvenheid des mcnschdoms , die

men naderhand met den naam van Erfzonde be-

noemd heeft.

Eindelijk , in deze plaats komen Dooppeeten of Doopge-

Doopgetu'igen ^
{Sponfores ^) voor, die men nader- '^"'^'Sen*

hand ook Doophejftrs , ( Sufceptores , ) noemde. Hier

komen zij alleen voor, met betre!;king tot kinderen,

doch men fchijnt ze ook bij bejaarden tot getuigen

of borgen gehad te hebben; fchoon men niet weet,

wanneer , óf bij welke ibort van doopelingen , zij

het eerst in gebruik zijn gekomen. De Jooden had-

den zulke getuigen bij i\Kt\\ doop van Profelijten ,

of Joodengenooten , die uit het Heidendom tot hen

overkwamen, dus gist men, dat de Christenen hen

daar van ontleend hebben. Zij dienden bij de be-

jaarden, om in te Ilaun, voor derzelver oprecht-

heid, in het begeeren van den doop, om getuigenis

te geven van derzelver gedrag, en borg te blijven

Vüor hunne tockomftigc levenswijze, als Christenen.

Dit was eene voorzorg van behoedzaamheid tegen

bedriegers of verfpieiiers , of andere geveinsden, die

met een fnood oogmerk den fcliijn konden maken

van het Christendom te omhelzen , ten einde i\c\\

Christenen eenige fcluidc bij de Heidenen te berok-

Z 4 ke-
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Il kenen. Bij de^ kinderen werden zij noodzaaklijk ge-

BOEtt oordeeld, ten einde over derzclver opvoeding mede

Hoofdd. ^^^ oog te houden, en voom:ianilijk de plaats der

na C. G. ouderen te veiTangen , wanneer die , het geen bij

10^
"^^' '^^ geweldige vervolgingen om den Godsdienst te

. ligrer kon gebeuren, aan de kinderen te \T0Cg door

den dood ontrukt werden.

Tijd, om Wat, eindelijk, den tijd betreft; volgends ter-

^^ ^°°P TULLiANUS (), is lict Palclia daar toe de pleg-

nea. tigfte, vervolgends het Pinkfterfeest; „voords, zegt

hij, „ is elke dag des Meeren, elk uur, elke tijd,

„ gefchikt voor den doop: is 'er al eenig onder-

„ fcheid in meer of min 'ftaatlijkheid, 'er is geen

„ ondedcheid in de genade. " In do daad , waren

ook de nacht voor het Feest van jesus opflanding,

en de daar op volgende week, als ook de nacht

voor het Pinkfterfeest, de voorname tijden, die voor

den doop bepaakl waren ,' en op welken dezelve

Ihatlijkst bediend werd — Bejaarden , die den doop

Honden te ontvangen, bereidden zicli daar toe met

naiirllisi bidden , vasten , knielen , en in het gebed

w;tlieji; terwijl zij belijdenis decdcn van hunne te

vooren begane zonden, (f)

Het Hei- Omtrent de plegtigheid van het Heilig Avondmaal
li.iïA-

]-iQch TERTüLiJANUs uiets opzetlijk gefchreven, wij

maal. kunnen dus alleen eenige hier en daar verltroouie

bijzonderheden uit zijne fchriften opzamelcn. Hier

toe behoort , dat hij het brood en wijn in het

Avond-

en) C. ip. (t) C. 20.
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Avondmaal van jesus, een beeld (^figura^') noemt,
BOEK

van zijn ligchaam en bloed ( * ) , elders noemt vi

hij (f) het vleesch van christus een geestelijk Hoofdft.

brood ^ hetwelk hij van jesus levendmakenden Geest -t^^^''^

verklaart. In zijne verhandeling over het gebed des to: 235^

Heeren, (§) neemt hij de bede om ons daaglijksch

brood ^ ook in eenen geestelijken zin: „ Omdat ook

„ JESUS ligchaam in het brood gerekend wordt ,

,, (^cenfetur :') dit is mijn ligchaam. Derhalven,

„ als wij om daaglijksch brood bidden, bidden wij

„ om de aanhoudende verëeniging met christus."

„ Het vleesch," zegt hij (**), „ eet het Hgchaam

„ en bloed van christus , opdat ook de ziel van

,, God gevoed worde." Het is moeilijk, uit zulice

losfe gezegden , 's mans eigenlijk gevoelen , over dit

qnderwerp , te verftaan , het waarfchijrilijkst echter

is,

(*) Contra Mardon. Libr. IV. C. 40. Op die zelfde

plaats lezen wij : „ christus heeft het brood genomen

,

„ en aan zijne leerlingen rondgedeeld, en tot zijn lig-

„ chaam gemaakt, door te zeggen: dit is mijn ligchaam

i

Doch, tevens moeten wij aanmerken, dat, in den ftijl

van TERTüLLMNUS, facere , maken, dikwijls hetzelfde

is, als verklaren. Te weten, de heiliging van brood

en wijn , in het Heilig Avondmaal
, gefchiedde bij de

oude Christenen, door gebeden en zegenfpreking. jesus

verklaarde, door deze woorden, dit is mijn ligchaam!

het brood voor zijn ligchaam, of, gelijk tfjitulliani'r

zegt, voor een heeld Qigiira') van zijn ligchaam.

(t) Ih' refnrrect. carnis T. 37. ( § ) C. (J.

Q*) bc rej'iirrect, carn. C. 8.

/- 5
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Tï is, dat hetzelve na genoeg overeenkomt niet dat

BOI.K
Yp,,^ iri:neus, waar^vnii wij op zijne plaats gefpro-

lïoofdn. ken hebben.

na C. G. Het brood , hetwelk de Christenen in het Avond-

tot 2^^ ^^^^ gebniikten , werd door hen als een ofer toe*

- gebracht , en fchijnt dus niet ongezuurd of onge-

decsfenid^ ni.v.ir i^ewoon gedcesCenul brood geweest

te zijn ; ten minden het tegendeel kan uit tertul-

LiANL^s niet bewezen worden. {*) Dit brood werd

gebroken, en de Christenen ontvini^en het flaan-

de (f). De wijn was gefchonken in glazen be-

kers, en wel gefchilderde , die ligtclijk breken kon-

den, zij hadden het beeld van cenen herder, die een

fchaai') op de Ichouders draagt, met tocfpeliiig op

de gelijkenis van het verloren en wedcrgev» .nden

ichaap. LLK. XV\ (§) Zorg^^lldig waren de Chris-

tenen , bij het gebruiken van brood en wijn , dat

niets daar van op den grond (lortte (**); lomtijds,

na-

(*) .^d uxorem Libr. II. C. 5. ahvrcr hij lianr, bij

een iweeJe hmvelijk, ten fterkllen wanjlchuuc, hetzelve

niet met eenen Heiden aan te gaan , en onder anderen ze^^t

:

„ Zou uw man niet weten, wat gij, in hot gchoiiu»

„ vóór dat fij eenige andore fpijs gebruikt, eet? En

„ als bij wist, dat het brood was, zal hij niet geloven,

„ dat hot zulk brot>d is, als gezegd wordt?" Niet, ge-

lijk men benuit:n wil, nugczuurd , maar, gedoopt iti het

bloed van een gedood kind, gelijk de Heidenen lasterden.

(t) De orat. C. 14.

(§) /)ir Pudicit. C. 7. en 10.

(**3 De corona, milit. C. 3.
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namen zij een gedeelte van het brood met zich na II

huis, hetwelk zij gebruikten, vóórdat zij gewoone ^9^^

fpijze aten. (*} De bediening van liet Avondmaal [joofdfl.

gefchiedde door de Foorziuers. ( f ) Evenwel kent "^ ^- ^•

TERTULLiANus het recht aan de Leken toe, „waar^Q^ ^fc'

5, geene vergadering van de Kerkelijke orde beftaat
,"

-

zegt hij, (§) ,, offert en doopt gij, en zijt Priester

„ voor u zelven alleen." Off'eren doelt hier onge-

twijfeld op het Avondmaal, gelijk bliikt uit de fa-

menvoeging met Doopen. In 't gemeen weten wi^

,

reeds uit den bekenden Brief van plinius , dat het

Avondmaal op de Zondagen gevierd werd, en wel

in de vergaderingen, des morgens vToeg, vóór den

dag, uit TERTULLiANcs vcmemen wij, dat dit ook

in de Avondvergaderingen gefchiedde. (**)

Reeds van de tijden der Apostelen af, hielden de Liefde-

Christenen met malkan deren Liefdemanltijden , die
"^"'^"•

als aanhangzels van het Heilige Nachtmaal befchouwd

werden, en wanneer dit des avonds gevierd werd,

daar op voL^den , zijnde ingelleld , om de onder-

linge liefde, eensgezindheid, en broederlijke verkee-

ring onder de Christenen te onderhouden , en de

waare Christelijke gelijkheid daar mede te betoonen,

waar door rijken en armen , maar ook Jooden en

Hei.

(*) Libr. II. ad uxor. C. 5. boven nrngehrr.!:^.

( t ) Prteftiienfes. Men denke ntin de Bisfchoppen ,

door den dienst der Dinkoiicn , de coror. triii'. C. 3.

(5) Ex'uirt. caitit. C. ~.

(,**) [)e corou. milit, C. 3.
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H IJtitieiien , als broeders in ciiristus , onderling vcr-

^1^ eciiigd , zijn aan te merken. rXnvijI deze , als

Hoofdft. flenipmalen , en aanleidingen tot den icliandelijkften

na C. G. wellust , gelasterd werden , verdedigt tertullianus

tot 23-.' dezelve, en geeft 'er de volgende belchriiving van (*).

• Na aangemerkt te hebben , dat de naam zelve hare

liefderijke beiloeiing aanduidt, en dat de kosten daar

aan bclieed, eene uitgave van Godsdienfligheid zijn,

tot verkwikking van behoeftigen , en dat 'er niets

laags, noch zedenloos, in wordt gepleegd, vervolgt

hij: „Men gaat niet eer aanzitten, dan voordat men

„ het gebed tot God gefmaakt heeft. Men eet,

„ zoo veel de honger verëischt. Men drinkt, zoo

„ veel nuttig is voor matige lieden. De gasten ver-

5, zadigen zich zoo, als die gedenken, dat God ook

5, des nachts moet aangebeden worden; hunne gc-

„ fprekken zijn zoodanige, als die weten, dat de

„ Ileere hen hoort. Als het water om de handen

„ te wasfchen , en het licht , binnengebracht is ,

„ wordt elk, naar mate hij uit de Heilige Schrif-

„ ten, of uit zijn verftand, in flaat is, verzocht,

„ een lied overluid ter eere van God te zingen

;

„ waar uit blijkt, in welke mate hij gedronken heb-

„ be. Op gelijke wijze maakt het gebed een einde

„ van de maaltijd, en men fclicidt, — om bij de

„ overige zedigheid en matigheid te volharden ;

„ want men heeft niet zoo zeer eene maaltijd, als

„ wel zedentucht, genoten."

Wij

() Apohgct, C. 39.
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"Wij hebben hier voor () reeds een en ander- II

maal gezien, dat de Christenen de Kerkentucht zeer ^^^^

ftipt en llreng oefenden. De leden der Kerk , die Hoofdfl".

tot èenige zwaare zonde verdelen, waren niet alleen ^^ ^' ^«

tot inwendig berouw en leedwezen voor God ver- ^oj 235]

pligt, maar ook tot eene openbare belijdenis van

en verootmoediging over hunne zonden , eer de Kerk
j^^^^.^

hen weder in har/; gemeenfchap aannam. Hoe (treng

deze boete ware, befcln-ijft ons tertullianus (f),

„ Deze Boete , ( Exomologefis , ) is de zedentucht

„ voor den mensch, om zich neder te werpen,

„ en te vernederen , hem den regel van zijne le-

„ venswijze en barmhartigheid voorfchrijvende. Zij

„ fchrijft de wijze van kleding en de fpijze voor ,

„ in zak en asfche te liggen , het ligchaam haveloos

„ te houden , den geest te verootmoedigen door

5, droevenisfen , en door deze treurige vernedering,

„ hetgeen men misdaan heeft, te veranderen. Voorts

„ enkel water en brood te gebruiken , te weten,

,, niet om des buiks, maar om der ziele wil: maar

„ integendeel, door vasten het gebed onderhouden,

„ zucliten , weenen , en klaaglijk fchreeuwen tot A<i\\

5, Meere zijnen God , voor de Ouderlingen neder

„ te vallen, en te knielen voor de geliefden van

,, God , en alle broeders om hunne voorfpraak aan

,*, te fpreken." enz.

Hoe zeer tertullianlts , gelijk wij gezien heb- OnJer-

ben , de rechten der Christenen , in 't gemeen , er-
^^^{^.jn,^

kent

,

(*) TilaJi. 245. enz.

< t ) De pütnitent. C. 9.
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II kent , en hun den ecmaara van Priesters -geeft ,

^^y^ evenwel is hij de ecrite der Kerkelijke Schrijvers,

Hoofd (1. die de Bislchoppen en Opzieners iler Kerk zoo hoo-

nn C. G. g.g ggj.^ toekent, d;it hii de Christenen in twee dee-
laar 193.

tot 235.'^" verdeelt, noemende hij, met woorden, uit de

Romeinfche Ibatsirefteldlieid ontleend, de Leeraars

irk^n^'n
^" Opzieners der Kerk Or^5,( de Orde, ) met welk

Leeken. woord de Romeinen den Rand der aanzienlijken, en

der magthebbende , bij voorbeeld , den Raad en de

Riddeifchap, betekenden, en de overige Christenen

fkhs of het volk. Die Leeraars, trouwens, welke

te vooren , M-egens hunne kunde , godsdienftigheid

,

vx'erkzaamheid , en het ambt, hetwelk zij bekleed-

den , met ééw woord , uit hoouie van hunne be-

gaafdheden en verdien ftelijkheid bij de Kerk of Ge-

meente der Christenen , eere , hoogachting , en lieftle

genoten, begonnen zich van tijd tot tijd recht op

dezen eerbied , ja op gehoorzaamheid , aan te - mati-.

gen , en 'er vestigde zich , door verfeheiden omfban-

digheden , eene fooit van magt , in ile Kerk , door

welke een gedeelte der Christenen zich boven hun-

ne mcdcbnx'deren verhief. De eere der Kerk, en

de bctaamlijklK-id eener geregelde orde en onderge-

fchiktheid, prijslijke redenen op zich zelve, werden

tot voonvendzels misbruikt, om dit onderfchcid te

vcrfterkcn , de Kerkelijke bcfluiten gaven 'er aan-

zien aan , en de eerzucht liet niet na , zich meer en

meer aan te matigen, terwijl gewoonc Leeraars zich

de voorrechten en eere der buitengewone allengs lieten

aanleunen. Eene andere benaming van onderfcheid,

bij TniiTi'LLiANLS het eerst voorkomende , en

waar-
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«'iiarfchliiilijk in zijnen tijd eerst opgekomen , heeft , !1

in 't veivolg, nog grooter misbruiken voortgebracht , ^^f5

te weten, de benaming van Clerus, of Chrici ^ om Hooft! d.

de Leeraaren , Opzieners , en Bedienaren der Gemeen- n<'- C. Gi.

te, die men ook de Geestelijkheid of Geestelijken i^^^ /^z^

genoemd heeft, en Luiei , om de overige Christe

nen , naderhand ook Wereldlijken , te betekenen.

Clerus betekent in het Grieksch een erfdeel, erf'

bezitting, eene benaming, met welke in het Oude

Testament, in de vertaling der LXX, dikwijls het

Israëlitifche volk-, als een cigendomlijk volk van God,

werd aangeduid, in weiken zin petrus de Apos-

tel ze op de Ch.ristene^i toepast, (i. petr. V. 3.};

bijzonder werden de Priesters en Leviten, als aan

God gevvijd, Gods erfdeel, gelijk God hun erfdeel

of bezitting, genoemd. En in dezen zin is de Chris-

telijke Geestelijkheid, misfchien wel, op hunn' eigen

voorgang, Clerus en Clerici (*) genoemd. Tegen

hun worden dan de overige Christenen onder den

naam van Laici , het volk , naderhand Leeken , over-

gefteld , welk woord Leeken , ven'"lgends , eene zeer

vernederende en \'er";chteliike betekenis verkregen liceir.

Uit zoodanige bcginfelen is de iiiagt en het gezag

der Geestelijkheid allengs opgewasfen, en de waarc

natuur \'an het Christendom meer en meer verbas-

terd

(*) Drit vnn dit woord ons woord Klerken rfllann,

is beleend; doch in eene geheel andere betekenis, we'.ke

haren oorfprong vindt in die tijden, in welke nile wc

ipnlehflp, zelfs de (chrijf kunst, genoegzaam alleen bij

Je G«€steliiken gevonden werd.
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Il terd geworden. Deze Geestelijkheid matigde zich

BOF.R fpoedig aan , alleen de Kerk te verbeelden , en zich

Hoofdrt. ^U*^ *-^c ecre , die nic-n aan de Kerk toekende , toe te

a C. G. eigenen ; welke eere der Kerk niet weinig vergroot-

tot "V. ^^ ' nadat men liaar onder het denkbeeld ecner Moe»

der voorflelde , die tevens maagd , hare kinderen

,

met de Heilige melk, dat is, iKt kinderlijk noord

^

voedt (*), maar ook de Kerk nevens den Vader,

Zoon, en Heiligen Geest, noemde, gelijk onze ter-

TULLiANus (t), bij gelegenheid zijner verklaring

van de aanfpraak in het gebed des Heeren, Onze

Fader , enz. „ Insgelijks wordt hier in den Vader

„ de Zoon aangeroepen. Zoo zegt hij : Ik en de

,, Vader zijn den. Zelfs wordt de Moeder , de

„ Kerk, niet voorbijgegaan, nademaal de Moeder,

„ in den Vader en Zoon , herkend wordt, over wel-

„ ke ook de naam des Vaders en des Zoons be-

,, ftaat." (§) Is het wel te verwonderen, dat zulke

dustere en venvarde begrippen en taal, in vervolg

van tijd, zoo vele verwaning in het lecrduk, aan-

gaande de Kcrk^ gebracht hebben?

Leerevan Omtrent de voornaamlte hoofdfbukken der Chris-

TERTUL- telijke leere , heeft tertullianus , in zijne menig-

omtrent vuldige fchriften , zijne meningen , dan meer dan

de II. min duidelijk, ontvouwd en opengelegd. Hij erkent

^^^'^^'
en vereert de Heilige Schriften, die hij genoegzaam

al-

(*) Clemens Alcxmdr. Pad,eg. Libr. I. C. 6.

(t) Z)^ Orat. C. 2.

( § ) Z)^ qua coiiflat et patris et filii nomen. Ik be-

ken , geenen zin aan deze woordea te kunnen hechten.
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allen , onderfcheidcnlijk, opnoemt. liet is waar, II

in zijn Werk tegen de Ketters (*), zegt hij, dat ^^^
men tegen de Ketters niet uit de Heilige Sdirift Hoofdl^.

moet rcdentwisten ; doch niet, omdat hij het gezag "^ C- ^•

der Heilige Sclirift niet zou erkennen, maar omdat [q^j ^^/
de Ketters, die hij bedoelde, de echtheid van ver-

fcheiden gedeelten der Heil. Schrift niet erkenden, ^""^"^S^"
° ' zag der

en anderen vervalschten , waar uit volgen moest, dat overieve-

men , na lang twisten met hun , niets gevorderd zou ""o^"-

zijn, gelijk dit veelal de uitflag is van twisten over

den Godsdienst, bij welke ieder zijne onderftellingeii

medebrengt en vasthoLidt. Men moet , voor aUe din-

gen , overeenkomen , omtrent de echtheid der Heilige

Boeken , wanneer men uit dezelve befluiten zal. Daar

op dringt dan tertullianus aan, dat deze echte

Boeken , in de Gemeenten , door de Apostelen zelve ge-

fticht, van hand tot hand, zijn overgeleverd en be-

waard gebleven, en dus bij de rechtzinnige Kerk al-

ken te vinden zijn. „ Wel aan," zegt hij, (f)

„ gij, ^lie uw ondcrzoekhist beter wilt oefenen, in

„ de zaak uwer zaligheid, ga de ^postoUfche Ker-

„ ken," (de Gemeenten, die door de Apostelen

zelve gefticht zijn,) „door, alwaar nog de leer-

„ ftoelen der Apostelen , in himne plaatze , door de

„ voorzitters bezeten, bij welke huime echte fchrif'

5, ten (§) gelezen worden, waar men, als 't wa-

(*) PrjLfcyipt. corU^a h.erct, C. 15,

(t) Pfüfcript, arfvcn. hxrct, C. 35.

' (§) -^uthenticae liU'r,r;^ zijn niet de oo:fpronglijkc

liiaidfchriften, noch de Kunotiickü boeken, iii de oor-

U. D/iEL. Aa J'p'on^-
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11 „ re, hunne flem nog hoort, hun aangeziclit nog
'ö'^p'^ „ ziet. Is Achaië u het naast, daar liebt gij Ao-

Hüotdft. 95 rinthe, zijt gij niet ver van Macedonië^ gij hebt

na C. G.
^j Filippi^ gij hebt die van Thesfalouica^ kunt gij

tor '^"<' 99 "^^ ""^^^ reizen, gij hebt Efcze. Doch, grenst

„ gij aan Itnli'é , daar hebt gij Rome , van waar ook

„ ïfvy," C<'^^ Afrikaanfche Gemeenten,) „ gezag

,, bij de hand hebben. Eene in toeftand geUikldge

„ Kerk, aan welke de Apostelen hunne gehcele lee-

,, re, te gelijk met hun bloed, uitgeflort hebben;

„ waar petrus een lijden , gelijk aan des Heeren

„ lijden , heeft ondergaan , paulus met den dood van

„ joaNivES (den Dooper) gekroond is, en de Apostel

„ joaNNES , in kookenden olie gewoipen zijnde , zon-

„ der eenig letzel geleden te hebben, is gebannen gc-

,, worden. Laat ons zien , wat zij gezegd, geleerd, en

„ ook aan de Afrikaanfche Kerken medegedeeld heeft."

Iletann- Hc heb deze geheele plaats uitgelchreven , dewijl

zieiu.er
^.^^j. ^jj^^^ duidelijk, blijkt, hoedanige begrippen men

Rome. van het gezag der Kerk van Rome ^ in dien tijd,

maakte. Dit gezag (laat hier gelijk, met dat van

alle overige Apostolifche Kerken , maar onder de

Wcsteifche Kerken of Gemeenten , was die van Ro'

uic de eenigde, die door de Apostelen gedicht was,

en van daar de eerbied der Westerfche Gemeenten

voor deze Kerk. (*) Voor het overige, bepaalt

TER-

fpronglijke taal, maar echte, dat is, niet verdichte, niet

ondcrgefchoven , niet vervalschte of verminkte, fchrifren.

(*} Vergelijk het geen boven Bladz. 250. enz., uit

de fchriften van ir.i::seis is aansïcbracht.
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TERTULLiANus , (*) liet gczag dcF Overlevering^ II

vrij diiidlijk, tot gebruiken en gewoonten, tervviji ^'^^

de leerftellingen met de Heilige Schrift moeten over- Hoofdft.

ëenkomen , en daar in gevonden worden. na C. G.

In zijn W'erk Over den rrouwlijken opfchik , haalt
]^^^

^^,*

TERTULLiAXUS het Boek van hexoch , een verdicht

opftel , aan , alhoewel het de Jooden , zegt hij , niet ^'^ ^^

tot hunne Heilige Schriften rekenen , maar het kan ^Qg]^ ^.„^

van NoacH, na den Zondvloed, even goed hernieuwd henoch

zijn, als esra met de Schriften des Ouden Testa- Godüjke

ments gedaan heeft. De Jooden verwiei-pen toch Schrif-

meer van de Schriften , omdat zij op Christus wezen.
„^pj'^JT^'

Men zal dezen misflag geem infchikken , als men in Herder

aanmerking neemt, dat tertulliaxus, gelijk de ^'^^ "e^'

overige oude Kerkvaderen , door gebrek aan Taal-

'

€0 Oordeelkunde , geen bevoegd richter was , om
de echtheid der Boeken des Ouden Testaments

juist te beöordeclen. Maar, dat tertullianus ook

de Herder van iiermas tot de Heilige Boeken des

Nieuwen Testaments zou gerekend hebben, gelijk

fommigen hebben gedaclit, blijkt niet uit zijne aan-

haling van hetzelve, in zijne verhandeling. Over het

gebed (f), alwaar hij het wdScriptwa^ (de Schrift,)

noemt , maar dit woord dan in eencn algcmeenen zin

neemt, en niet in den hoogen zin, voor de Heilige

Schrift. Celijk wij dan ook weten, dat de oude

Kcrkvadci^ meermalen dergelijke Schriften aangehaald

,

en

(*) Dt corona niilitii C 3.

COC. iz.

Aa y
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TI en gebruikt liebben, zonder die daarom voor ICaf.i*

BOEK ;;;V^^ ^ of Heilige Boeken , te erkennen. ( *
)

Hoöidih lï^ TERTüLLiANLS Iclirilten , komt ecne plaats

na C. G. voor (f), in welke hij aan Gud een li^chaam toe-

tot 03c. fi^brljft. Van liet IFoord Gods ^ den Logos ^ aange-

merkt hebbeiule , dat „ het geen van God , zoo groot

}}} -r 59 een bedaand wezen, (^Suhftamia ^') voorkomt,

nnuGod 95 ook een wezenlijk bcftaand wezen zijn moet,"
een hg- vervolgt hij: „Deze is het woord Gods, die in de
fannii) toe

'„ gedaante (^Effigies^') van God zijnde , het geenen

„ roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. In

•„ welke gedaante van God? Zekerlijk, in eene an-

„ dere, evenwel in eenige. Want, wie zal ontken-

„ nen, dat God een Ugchaam is, alhoewel God

„ een Geest is, want een geest is toch ook een

„ Ugchaam , van zijn foort , in zijne gedaante.
'*

Men heeft, om deze reden, ^w Kerkvader befchul-

digd van het Anthropomorphismus ^ en Matcrialh'

mus ^ waar van echter anderen hem hebben zoeken

vrij te plijten ; ten dien einde aanmerkende , dat Sub-

ftantia , een bcflaand wezen , en Corpus , bij hem

het zelfde zij, gelijk hij zich verklaart, (§) „ AI-

„ les, wat is of bcriaat, is een ligchaam, van zij-

•5, ne foort; niets is onligchaamlijk, dan het geen

„ niét

(*) ÏRnNEUS Lihr. IV. C. 37. clemens AUxanir»

bij EUSEBius Uht, Eccles. VI. 13. enz.

(f) Contra Praxeam C. 7.

(S) De cnnie Chrhti C. ii. vergelijk advers. Ifcr-

vie^en. C, 35.
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„ niet beftaat." Doch deze veifchoning is niet ge- IF

'

heel voldoende , alzoo nog fleeds het vermoeden ^^^
overblijft, dat zij, die dus fpreken , onder Wel- HoofdO.

ken ook de Stoïcynen waren , onder alle beftaan- na C. G.

de wezens , aan iet ligchaamlijks en fioflijks \^^
/^S^

dachten , en de bijvoeging der woorden , hoewel hij

een Geest is, fchijnt dit vermoeden te bevestigen,

en niet min, het geen volgt: „ Alle onzichtbare

„ dingen hebben bij God haar ligchaam en hare ge-

„ daantc, waar door zij voor God alleen zichtbaar

„ zij." Hier komt bij, dat het gcheele fomber en

dweepachtig geftel van tertullianus hem tot het

zinlijke en tastbare deed overhellen , dus befteedt hij

een gedeelte van zijn Werk over de ziel ( * ) , om
tegen de aanhangers van plato en aristoteles te

bewijzen , dat de ziel ecne Ibort van ligchaam heeft

,

„ hetwelk een heller luchtbeeld is, en dat ziel en

„ adem hetzelfde is;" en hij geeft Cf) deze bepa-

ling van de ziel: „ Wij bepalen de, ziel, door

5, Gods wenk geboren , onflerflijk , ligchaamlijk ,

„ geheeld, ecnvouwig van wezen, (^Snbflantia ,')

„ wijs uit het hare, op veifchillende wijze voort-

„ komende, vrij van wil, {Arbitviinn ^^ aan toe-

„ valliglicden onderhevig, naarmate van den imborst

,, veranderlijk, redelijk, heerlchend, voorgevoelend,

^, (^ Divinatrix,') uit éiiw^ voortvloejende. " Dus

verbeeldt hij zich de ziel ^ en zoo ook de gces'

r^/; , hgchaamlijk , en kan dcilialveu vnn ruwe deuk-

becl-

C*) 7)^ auinia C. 6. fqq.

( t) Z)d? (DlillUl C. 22.

Aa 3
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II beelden en gezegden niet gelieel vriigefproken wor^

BOEK den. ( *
)

VI
Hoofdff. ï" '^^ ^^^^^ ^'^" God, den Vader, Zoon, en Hei-

rn C. G. ligen Geest, heeft tf.rtullianl's het eerst gebruik

to7 2^1' ^^^^^^'^^ ">
^'^" ^^ woorden Subfiantia, en Perfona^

' Door het eerfle verllond hij het frezen of de Goii-

Zijnelee /;^/^' en door Perfona^ eene wezenlijke beilannlijk-
re vfn

God Va- ^^^i*^* Ook heeft hij de woorden unitai Suhflantia ,

der, (eenheid des Wezens,) en Trinitas ^ (driehcid van

u°?P ' ^" peifonen ) ingevoerd, en noemt deze lecre dispenfa^

Geest, tio , ( fchi Aking , ) of ook oeconomia , ( liuishoiiding)»

5, Deze verborgenheid (f) der huishouding fchiltt

„ de eenheid in eene drieheid ^ dewijl zij drie ftelt

,

„ den Vader, Zoon, en Heiligen Geest. Drie niet

„ in ftaat, QStatus ^^ maar trap; QGrad:is;) niet

„ in wezen, {Suhfiantla^^ maar in de vorm of

„ wijze ; ( Forma

;

) niet in magt , ( Potestas , ) maar

„ in foort j ( Species ; ) echter van één wezen , één*

5, ftaat, ééne magt." Hier door wordt echter de

éénheid van God {^Monarchia Dei ^) niet wegge-

nomen, ,, w^ant het blijft maar één God, uit wien

„ die trappen, en vormen, en foorten, onder den

„ naam van Vader, Zoon, en Heiligen Geest, wor-

„ den afgedeeld." Dus heeft hier geene vcrdecling

plaats ,

(*) Hij is ook niet alleen onder de ouden, die aan

God iet ligchnamlijks locfchrijft. IMcn zie ouigen. /öö/-

red. voor zijn Werk Tti^i ot^'y^uv , ook vinden vcrfchci-

den vnn hun het beeld van God, in het ligchnr.m vaa

^en mcnsch, en dcszclfs gedaante.

^\j Ad,crs. Piaxeam. C. 2.



GESCHIEDENIS. S75

plaats , maar alleen eene onderfcheiding. Hij hel- II

dert dit op met dit voorbeeld : C * ) „De wortel ""^'^-^

„ en tak zijn twee zaken, maar faamgevoegd, de Hoofd ft.

„ bron en de rivier twee foorten, maar onverdeeld, "^ ^'* ^*

„ de Zon en eene Zonneftraal twee vormen, maarzot' ,3-]

„ famenhangende." Verders : ( f ) «De Vader is

„ het geheelc Wezen, maar de Zoon eene afleiding

„ van het geheel, en een deel, gelijk hij zelve be-

„ lijdt: de Vader is meer dan ik." Hij wil, wan-

neer de Vader en Zoon te gelijk moeten genoemd

worden, dat men den Vader God^ en den Zoon,

jESus CHRISTUS, Oiizeu Heere ^ zal noemen. (§)
Deze Zoon van God is van den Vader uitgegaan^

( Procesfit , ) en 'er is een tijd geweest , toen de

Zoon niet was ^ (**) hoewel hij aan den Zoon ech-

ter elders duidelijk de eeuwigheid toefchrijlt. Hoe

dit te verëfFenen, is moeilijk, ten zij hij het dns

begrepen hebbe, omtrent gelijk tatianus (ff), dat

de Zoon in den Vader was, van eeuwigheid, als

de Rede en Wijsheid des Vaders , maar bij de voort-

brenging of Generatie^ als des Vaders Woord ^ van

den Vader uitging, waar mede fchijnt in te ftem-

mcn , dat hij den Zoon en den Heiligen Geest

noemt , de poging van Gods gemoed , ( Animi Dei

tiifits •> ) (§S) ^'11 ^'^t hij elders () zegt : „Vóór alle

„din-

(*)C. 8. (t) C. 9. (§) C. 13.

(**) Cüutra Ihrmogcn. C. 3.

(•j-f) Boven Bladz. 197.

(5§) ^dvers. llennog. C. 43.

(*) Adyen. Prax. C. 5.

Aa 4
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II „ dingen was God aIJccit. Kij was voor zich \ve-

^^f „ reld, en ph:ïts, en alles. Alleen omdat hij niets

Hoofdlh 9<. anders buiten zich had. Evenwel ook toen niet

ra C. G. alleen, want hij had met zich zijne Rcde^ die

tot 235. >9 ^y ^" ^^^^^ had." (*) Eindclrik zcüX hrj (f):
^ „ God blijft zoo in zijnen Jfnnt , alhoewel men eenc

„ Drieheid ondcrilelt, dat die aan den \'^ader van

„ den Zoon ook weder gegeven moet wonlen, na-

„ demaal de Apostel van het laatfte einde zegt: als

„ hij het Koningrijk aan God en den Vatler zal

,, wetlergeven." Na dit alles mogen wij vei'ig met

SCHRÖCK (§) befliiitcn: „ Over het geheel leert wel

„ TERTULLiANüS hetzelfde geloof met het later

„ heerfchend famenfliel der Christenen , echter fcheelt

„ het veel, dat hij doorgaands zulke oplielderingen,

„ bewijze», en bepaalingcn, als zij, gebruikt zou

„ hebben."

Vnnde Van de verdien flen van test\s, vinden wi], onder

verdien- anderen, dit gezegde bij tertullianus: (*) „Wie

1ESUS. ?ï hQ'^^t de dood van anderen betaald , dan alleen

„ de Zoon van God? trouwens, hij heeft, in zijn

„ lijden zelve, den moordenaar verlost, want dnar

„ toe was hij gekomen, oj^dat hij, zuiver van zon-

„ de , en heilig in alles , voor zondaren fter\'en

„ zoiv-

r*) Tr.RTULLiANUs mankt dus, vnn den Zoon fpre-

kende, onderfchcid tusfchen rntto, de rede, in en met

Cud, Qr\ fenuoy her Woord, uit God voortgaande,

(t) .idven. Prax. C. 4.

(5) Kirch-Gcfch. III. Th. S. 402.

(**) De pudici:, C. 23.
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zoude." Elders (*) noemt hij hem, „een offer IT

„ voor alle volken." boek

De zedelijke verdorvenheid des menfchen , of de Hoofdft.

zonde, leidt hij van adam af, op die wijze, dat de "^ C. G.

ziel , door hare verëeniging met het zondig ligchaam ,
^^^^^ „^^'

ook zondig wordt (f), en gelijk hij aan den éénen

kant de genade van God noodzaaklijk en krachtig Van de

.. , ^ , , ^ „. zonde en
erkent te zijn , tot des menfchen herftelung en ver- vrijen

betering , zoo flaat hij aan den anderen kant fterk wil.

voor de vrijheid van den wil , ( Uhertas eirhitrii ,

QÏ liberum arbitnum.^ „De kracht," zegt hij, (§)

„ der Godlijkc genade, is alszins magtiger dan de

„ natuur, hebbende in ons aan zich onderworpen

„ het vrije vermogen van den wil , hetwelk oivii^üa-iov

„ genoemd wordt." Elders echter plijt hij , nadruk-

lijk, tegen de Gnostieken ^ voor des menfchen vrijen

wil, zelfs na den zondenval. (**;

Zijn gevoelen omtrent den ftaat der zielen , na de Vrn den

dood, is, dat die der Godvruchtigen overgebracht
'^^'^'^'^^'''

r T

""

1. , 7. r zielen na
worden m adrauams /f//öo/, maar die der Marte- ^^. ^qq^^

laren alleen in het Paradijs. Nademaal Christus,

vóór hij ten hemel voer, in onderiiardfche gewesten

(/« inferiora terrartim^ of nptid inferos ^^ is ne-

dergedaald, om zich alJaar aan de Aartsvaderen en

Profeeten mede te deden, zoo heeft men niet te

twij-

() AJvers. Jiid. C. 13.

(f) Per Traéifcem iJlr. \. ativcn. il/.::c. f). anii:.,%

op veifcheiden plaatzen.

( § ) /)^ anima C 2 1

.

\^*^ Advvn, 3lin: lM>r. II. C. 8. f^.

A a 5
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II twijrckn , dat de zicLn der gelof ivigcn , tot de op-

*?^.^ fliiiiding toe, zich in ecnc ondcraardl'che plaats bc-

Hoofdfl. vinden , alwaar zij reeds zekere vreugde genieten

,

na C. G. m-iijk de zielen der Godlozen aldaar het bcffin hun-
laar 193.

tot 235. ner llrarten dulden. (*; Docli in een ander werk (f)

,

heweeit liij juist het tegendeel, te weten, dat de

Schoot \'an abraham eenc bo\-en de aarde verhe-

ven plaats zij, in welke de zielen der rechtvaardi-

gen, tot aan de opftanding, verkwikldiig deelach-

tig zijn.

Gebeden IS Iet zoodanige begrippen, over den Haat der zic-

\ oor de
j^^^ ^ ^^^ ^^^^ ^(,oA. , kan men h'gtclijk overëenbren-

gcr\^ dat de Christenen, ten dezen tijde, reeds voor

de dooden baden, waar van de eerlle melding bij

TERTULLiANus voorkomt C§^, zeggende: „ Dat

„ eene weduwe voor de ziel van haren overleden

„ man bidt, en verkoeling of verkwikking voor hem

„ fmccla , en gemeenfchap met hem in de eerfte op-

„ Ilanding, als ook dat zij jaarlijks op den dag van

„ zijn ontllapen <?/>;/." Dit laatfle, het off'creny

of ojferanden brengen voor de dooden, waar van

hij elders fpreekt (**) , ziet daar op, dat men, in

naam der overledenen , aan den Ijisfehop gaven

bracht ten dicnfte van het Heilig Avondmaal, ten

einde daai* door te kennen te geven, dat zij de

overledenen , die ii! het geloof geltoiven waren , aU

le-

(*} \\\ zijn Bock, de ^niiiia.

(f) ^Idvcrs. Mare. Libr. IV. C. 34.

(§) Z)^ Motiogiwia C. lo.

(*) Exhort, Ci$t. Cu.
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leden der Kerk erkenden , met welke zij gemeen- II

fchap, als met levenden, bleven houden. ^"fJ^

Eindelijk, betoont zich tertullianus () een' Hoofdd.

ijverigen voorftander van een duizendjaarig Rijk van '" C. G.

CHRISTUS op aarde, hetwelk, na de algemcene op-
^J^ 23c*

ftanding , te yerufalem opgericht worden , en de ge —
lovigen voor hun verlies van vvereldfche goederen ,

"'^'^ dui-

door geestelijke vooiTechten , fchadeloos zal (tellen , i^jjk,

volgende hij daar in papias, justinus, ireneus,

enz. Hier toe behoorde ook zijn Bock Fan de hoop

der geloovigen , hetwelk verloren is geraakt. Ja,

in het aangehaalde Werk tegen marcion, verhaalt

hij, zonder voor de fpotternij der Ketters te vree-

zen, dat, gcdaurende eenen veldtogt van severus ,

in 'JuM ^ zelfs van Heidenen , eene Stad, veertig

dagen lang, van den Hemel nederhangende, gezien

is, als een voorbeeld van dit nieuw 'Jerufalem,

Ten befluite kan ik niet afzijn , een zeer merk- Vrijhei..^

waardig gezegde van dezen Kerlivader hier bij te ^'^uGods-

voegen , hetwelk te wenfchen ware , dat de Christe- fening.

iicn , en alle menfchcn , ten allen tijde , hadden opge-

volgd , omtrent de vrijheid van Godsdienst- oefe-

ning. „ Ziet toe, " dus fpreekt hij de Heidenen

aan , ( f ) „dat dit veel meer den naam van On-

,, godsdicnrtigheid verdijnt, als men de vrijheid van

„ G jdsJienst ontneemt , en de keuze van ecne

„ Godheid verbiedt, zoodat het mij uiet geoorloofd

() Lilr. 111. (idy. Man,

(t) Ajjolv^et, C. 24.
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II „ zij, te dienen, wien ik wil, maar ik gcdwongerf

^vT " ^^'^^"'^'^' "^^ dienen, wien ik niet wil. Niemand,

Hoofdfl. •?, 7.clfs geen mcnscli, zou van ecnen onwilligen be-

ra C. G.
^^ gceren gediend te worden." Eene waarheid, die

"lonr J Q*^

lot 2^5]
"^'^'^ '^^^'^ onderdnikrc gezindten, in alle eeuwen, ge-

predikt , maar , wanneer zij de overhnnd verkregen

,

vecliil, te weinig onthouden en betracht is!

Woorden Zoo groot is het aanzien van tertullianus,
en fproek-

^ij de VVesterTche Kerk , in welke hij de eerfte La-

van TER- tijnlche Schrijver geweest is, niettegenflaande zijnen

TULT.iA- overgang tot de Blontcinisten ^ flecds gebleven, dat

deWcs- ^^^-'^^^^ vele woorden en fprcekwijzen , door hem ge-

terfclie bruikt , overgenomen en behouden heeft. Wij heb-

.'^
.'!' ben daar van de voorbeelden gezien, in de woor-

gebruik ^

«^ebrr.cht. den tvhntas , hetwelk men Drievuldigheid heeft ver-

taald, unitns ^ eenheid, fuhftnntia^ wezen, perfo-

na ^ perfoon. Velen ontleende hij uit het Oude Tes-

tament , en den Godsdienst der hva'éUten , gelijk

wij gezien hebben , in de woorden , Clerus , Laicus ,

ohlatio ^ hostia ^ (ofteründe,) enz., maar voomaam-

lijk verfchaft de krijgsftaat hem gelegenheid , tot het

int\'inden van vele woorden en fprcekwijzen , bijzon-

der in zijn W'erk De corona militis ^ dewijl hij den ge-

loovigen , die den foldatenftand in de wereld niet volgt,

echter als een' . geestelijk krijgsknecht van christuS

belchount, die onder de banier van jksiis ftrijdt. Van

hier, dat hij tle gebeden en vasten -uuren der Christe-

nen , Stationes
^ (wachten, posten,) noemt; hunne

gelooFsbelijdenis met de leuze en het wachtwoord,

Sijmboluin , vergelijkt , en de gewigtigftc jilegtighe-

dcii
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den van den Godsdienst met den krijgsëed der fol- Il

daaten, Sacramerttum ^ welk woord tertlllianus '"?^-'^

wel bijzonder toepast , op den Doop en liet Heilig Hooidd.

Avondmaal, als bij welke zich de Christenen, al- na C. G.

ierplegtigtst , aan hunnen eenigen Heer en Leidsman
^^^

^J''

verbonden , om tegen alle vijanden van zijn geloof

te ftrijden ; maar welk woord hij ook anders in

cenen meer algemeenen zin neemt, van alle leerftuk-

ken des Christendoms , inzonderheid van de Verbor-

genhcden , van de Heilige Schrift , van Kerkplegtig-

heden , en in 't gemeen, van allcrleië fjort van

Kerkelijke inrichtingen; doch hier in was hem de

'oude Latijnfche Overzetting des Bijbels reeds voor-

gegaan. Zoodanige nieuwe en leenfpreukige woor-

tien en benamingen, wier zin en bedoeling niet zel-

den vrij duister en onbepaald is, konden niet mis-

fen ,
gelijk ook , in de daad , bij de uitkomst beves-

tigd is geworden , veelvuldige aanleiding, of tot

twisten en haairklooverijën , of tot misvormhigen

van meer dan ééne natuur, te geven.

Alhoewel tertüllianus, zoo min als iemand Zedekun-

vler vorige Kerkvaderen, de Christelijke Zedelcere ^^
'•^^'^

opzetlijk in derzelver gehcelen omvang en famen- jeron.

liang behandeld heeft, nogthans hebben verfcheiden

onderwerpen in zijne fchriften regelrecht betrekking

tot voorname gedeelten der zedelcere; de voorichrif-

ten van pligten, welke hij, bij die gelegenheden,

aan de Christenen geeft , zijn , overëenkomllig zijne

jj;eüardieid, en zijne begripjien , vooral na zijnen

overgang tot de iMontiinistcn , (heng , overtlreven

,

ru dikwijls onbcllaanbaar uier ':> niculehen natuuili'-

ke.
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II ke, maatfchappeliike , en burgerlijke betrekkingen.

^^'j'^ Dus verwerpt hij een tweede liiiwclijk, de krijgs-

Moofdil. mansfiand , den eed , de lijfdraHcn , alle vermaken en
na C. G. uitfpanningen, enz. In het gemeen kan men het-
Jaari93. :

tot 235. ztltde bijkans van de zedelecre der oude Kerkva-

deren zeggen , veifcheiden van welke ccn afgezon-

derd , moeilijk , en treurig leven , als een middel ter

aankweeking van Godzaligheid, en nadere verkeering

met God, aanprezen; uit zoodanige begrippen had

de levenswijze der Askeeten haren oorfprong geno-

men ( * ) , en zij werden de bronnen \'^n vele bui-

tenfpoorige gevoelens, omtrent de zedelijke pligten

van den Godsdienst, in volgende tijden, van het

Munniken- en Kluizenaars leven. enz. Om deze

voorfch riften aan te dringen , gebruikten de oude

Kerkvaders , gelijk ook tertullianus , dikwijls

gronden en redenen , die ver gezocht en leenfpreukig

waron , vaak in woorden en klanken beftonden , en

wel eenigen fchijn, maar geene wezenlijkheid , hadden,

welke den toets kon doorflaan.

Nicttegcnftaande (Sqzq gebreken , is 'er echter geene

reden , om op deze anders waardige mannen, ni dit op-

zicht , al te laag te vallen. Zij hebben toch, in hunne

fchriften , zeer veel goeds , tot opwekking van Gods-

dienst en deugd, zij leggen het gezag der zcdeleerc

van jEsijs en de Apostelen altijd ten grond, daar

aan willen zij hunne voorfchrilten getoetst hebben,

dewijl zij ze daar uit, op hunne wijze, zoeken te

betogen. Men moet ook behoedzaam zijn , dat men

hun-

(*} Zie boven Bladz. \-\. volijf.
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hunne begrippen niet houde voor de begrippen van II

alle Christenen; men bield zich over het algemeen ^0^^

ecnvouvvig aan de voorichritten des Bijbels, ten op- Hoofdft.

zichte der zedelijke pligten , en met betrekking tot na C. G.

uitwendige plegtighedeu van den Godsdienst, niaak- J^^^ 2?
-'

te elke Gemeente gebruik van hare vrijheid. .

Verders moet men, ten aanzien van de gebreken

dezer Kerkvaderen , in het zcdekundige , vele verönt-

fchuldigingen , ontleend uit hunne omftandigheden

,

toelaten. Dus moet men veel aan de zwaarmoedige

geaartheid van tertullianus en aan zijne daar uit

gevolgde overhelling tot de Montanisterij infchik-

ken; men moet acht geven, dat de Kerkvaders geen

geleidelijk famcnflel van zedeleere hebben vervaar-

digd; maar dat wij van hun alleenlijk vermaningen,

verweerfchriften , en wederleggingen hebben; in den

ijver, om de Christenen tot de najaaging der vol-

maaktheid, en het vermijden van alle gemeenfchap

met de Heidenfche Afgoderijen en Bijgelcjvigheden

,

op te fpooren , in de drift van het verdedigen van

tle goede zaak van het Christendom, en derzclver

voortreflijkheid boven het Heidendom, en bijzonder

in het vuur van den twist tegen de ongerijmdheden

der dvvaalleeraaren , bijzonder der Gnosrieken, is het

niet te verwonderen, dat lum vele dingen zijn ont-

vallen, die zij, buiten deze en dii-geüjke omllandig-

heden , bij eene bedaarde en opzetiijke overweging

van de zedeleere van jesus en de Apostelen , zou-

den vermijd hebben.

Deze aanmerkingen behooren onze beöordecling

o\er de zedeleere dezer Kerkvaderen te leiden, 111

wij
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ir wij zullen hen zoo min geheel verachtelijk rekenen,

*'.\' "^ als wij hunne zcdcloerc tot een voorbeeld en model

HoofdlT. van eene goede en volkomene Christelijke zedeleere

na C. G. zullen aannemen. ( *)
Jaar 103.

tot 235. Omtrent dezen zelfden tijd , verdedigde ook minu-

• - cius FELix het Christendom leliriftelijk tegen het

.,cT^",?J Heidendom, in cai Gcfprck, aan hetwelk hij ócn

naam Octnvius geeft. De volle naam van dezen

Christen -Schrijver was riarcus minl'cius , men

houdt hem insgelijks voor eenen Afrikaan^ cmi zij-

nen fchrijfllijl , als ook, omdat hij fronto van C/>-

ta , eene vStad van Xnmidïè , den zijnen , of zijnen

landgenoot, noemt; ibmmigcn maken hem ouder dan

TERTULLiANUS , CU ftellen zijnen leeftijd onder de

regering der antomm:ssen, gelijktijdig met athe-

NAGORAS, terwijl anderen gelooven, dat hij eenig-

zins jonger dan tertullianus zij, en dat hij des-

zelfs verantwoordingsgefchrift gelezen, en zich ten

voorbeeld van navolging gefield hebbe, plaatzendc

hem omtrent het jaar 220. hidien fronto, vau

wien hij melding maakt , gehouden moet worden

voor dien redenaar, welke de onderwijzer geweest

is van Keizer anïoninus dan JVijsgeer (j)» zal

het

(*) Het verwanrlozen dezer aanmerltin,!i;en heeft te

veel invloed gehad, op hen, die de zedeleere der Kerk-

vaderen alleen van hare zwakke zijde hebben befchüuwd,

gelijk jon. barbevrac, maar ook op hen , die alles,

wat zij daar omtrent gefchreven hebben, gezocht hebbea

te verdedigen of te ontfehuldigen.

( t ) Boven. Bladz. 143.
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het zeker genoeg zijn , dat hij op het einde van de II

tweede, en in het begin der derde €cii\v, gcIeetH ^?fJ^

liebbe, zonder dat wij ecliter met zekerheid i;ct bo- Hoofd/?.

vengcmeide verfchil kunnen bepaalen. Hoe het zii,^^^'-^-
..,,.. Tar.r 193.

nit LACTANTius cn HicRONYMüS weten wi], dat hr?, ^qj „.^^

in zijnen \Toegeren leeftijd, een Heiden zijnde, te —
Rome, de Rechtsgeleerdheid heeft geoefend, en het

beroep van Advokaat heeft waargenomen, lictwelk

hij. Christen geworden zijnde, nog eenigcn tijd

fchijnt aangehouden te hebben. Volgends iiiëRONV-

MUvS ging 'er, onder zijnen naam, nog een Boek,

de Futo , vel contra Mathematicus , (over het nood-

lot, of tegen de iLarrenwichelaars
, ) doch hetwelk

hem ren onrechte fcheen toegefchreven te worden.

In het bo\-ergemelde gefprek, hetwelk hij onder-

ilelt, te Ostia, niet ver van Rome
, gehouden te

zijn, verdedigt ocTAVius januarius, een vriend van

MiN'jcius, te vooren eenftreng richter tegen de Chris-

tenen , thans zelve een Christen , hunne zaak en Gods-

dienst, tegen den Heiden cae-cilius natalis , in te-

genwoordigheid van MiNU'Cius, met die kracht en dat

gevolg, dat cmcilivs zich, bij flut, m^ervvonneii be-

lijdt, maar zich zeiven te gelijk geluk wenscht,dathii

de dwaling overwonnen heeft. DegeheeleSanienfpraak

is, in cenen vrij zuiveren en vlocjendcn llijl, tnet veel

levendig] leid cn vuur gefchreven, cn heeft zoo veel

overeenkomst met het verweerfchrift van türtul-

LIANHS, wat de orde en fchikking des hihuuds be-

treft, tUit velen daar uit beflotcn hebben, dat riinu-

ciijs dezen laatllen daar in zich ten voorbLxrId van

navolging gehail hebbc. Uit liuoi'dc vuu ileze over-

U. Dlll. Bb een-
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II ëenflemming, zal het min nodig zijn , eenige bijzon^

BOEK
j}(;j.^. piaatzen uit dit gefprck aan te halen, dan al-

V f

Hoofdft. 1^*^" ^^^^'^ weinige : Behalvcn de lasteringen der Uei-

nn C. G. denen, die wij ook bij tertullianus ontmoet heb-

tot 23/ ben, worden de Christenen door c/Ecilius bezwaard,

" met een vcnnoedcn, als of zij de fchaamdeelen van

hunnen Bislcliop en Priester vereerden , ( * ) hetwelk

geen' anderen grond had , dan , omdat de Heidenen

zagen, dat de Boetelingen zich aan de voeten van

de Opzieners der Kerk ncdcrwiei-pen , en hunne knie-

en omhelsden , om vergeving van hunne zonden te

verwerven.

Omtrent de lecre der Christenen, verdient de vol-

gende plaats opgemerkt te worden, (f) c/ecilius

de Heiden zegt daar: „ Door deze dwaling," (de

Opflanding des ligchaams uit de dooden,) „ bedro-

„ gen, beloven zij zicli zelven, als rechtvaardigen,

„ ook een eeuwig leven na de dood ; maar voor-

5, fpellen aan alle anderen, als onrechtvaardigen

,

5, eene eeuwige flrafFc. — AUmewcl ik al tocflond,

5, dat zij rechtvaardigen waren, eclitcr fchrijft het

„ gevoelen der meesten, hetwelk ook gijlieden toe-

„ ftemt , de fchuld of onfchuld aan het noodlot toe.

„ Want, gelijk anderen, alles wat wij doen, aan

„ het noodlot^ zoo fclnijft gijlieden alles aan God

„ toe. Dus begeert gij voor uwe gezindte geene

„ vrijwillige^ maar uitverkozen menfchen; en ver-

„ dicht u ccnen onbillijken Richter, die in de men-

(*) Pag. 94.

Ct) Cap. Xl. png, 112. enz.
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,, fchen hun noodlot^ maar niet hunnen ^viU flraft." Il

Uit deze woorden mogen wij befluiten , dat niet ,
^^''^f

gelijk velen mecnen, augustixl'S de eerfte onder de Hoofc{f>.

Christenen geweest is, die, gelijk men zich uitdrukt, n:i C. G.

een misverftand van de woorden , verkiezen , uitver- |^f^ ^^}S

kozenen, enz., in de Heilige Schrift voorkomende, ^.

ingevoerd, of daar toe aanleiding gegeven hebhe.

De Christenen geloofden echter geen blind noodlot^

zij erkenden de vrijheid van den mensch , doch te-

vens zijne afhanglijkheid van God. Tot de verëlfe-

ning van deze twee zaken, befteedden de Leeriiars

der Kerk hunnen vlijt , en dit niet op ééiie en de-

zelfde wijze, terwijl zij echter het één zoo wel ais

het ander beweerden. Zie hier, hoe octavii\s de

Christen, bij onzen minltics, de zv.arigheid ti-aclit

weg te nemen: (*) „ Niemand moet ook uit het

„ noodlot troost ontkenen, of daar mede de uit-

„ komst ontfchukligen ; 'er zij een lot van het for-

„ tuin, evenwel de ziel is vrij: dus worden de

„ daaden des menfchen, maar niet zijne waardig-

„ heid beoordeeld. Want wat is het noodlot (fattitn)

„ anders, dan het geen God van elk cnzer geCpro-

„ ken heeft? (^fatus est?') welke, daar hij de (loffe

„ te vooren kan weten , ook de ktgevalkn naar elks

„ verdieufien en hoedanigheden bepaalt. Dus wordt

,, in ons niet onze geboorteilond (^genitiira ,^ maar

„ de natuur van onzen aart en imborst, geflraft."

Langen tijd, was dit gcfchiit't van mintcil's voor

liet achtlle Boek van het Werk van arxobil'S tegen

de

Cb a
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II de Heidenen gehouden, en als zoodanig bij lietzelve

*yY'
gevoegd, tot dat fr. ealduinx-s den waaren Schrij-

Moül'dd. ver ontdekte, waarna liet meermalen afzonderlijk ge-

na C. G. drukt en uitgegeven is geworden.
Taario3. ,„ ...

tot 235. ^*^" '^U"^ ^''^" TERTULLIANI'S, Ondcr ZKPHYRI-

'

' Nus, Bisfcliop van Rome
^ (*) bloeide ook cajus,

C.\jus,of ^|- p^-^jj-s Ouderling der Gemeente te Rome. een

ouderling geleerd man , doch van wiens fchriften wij niets

te H ome, q^^^. hebben , belialven cenige uittrckzels bij euse-
vcrzet „ .

,
. ,

zich te- Bius, iiieRONVMUs (f)? en fotius (§). euse-

geiihet Blus gewaagt van ddn zijner Werken, zijnde een

van het S^'^Pi'*^^^ "^ct proclus of proculus, éénen voorna-

duizend- men I\Iontaiiist^ mcemialen. fotius noemt, inzon-

Y^}.^ derheid, zijn AVerk tegen plato, of over de geheelr

Schepping^ benevens een ander tegen de Artemoni-

ten ^ en nog één het kleine Doolhof genoemd. Deze

CAU'S verzette zich ten (terkften tegen de verwach-

ting, welke zeer vele Christenen zich maakten, van

ecji duizendjarig Rijk van christus op deze aarde,

;400 rterk zelfs, dat men meent, dat hij de Open-

baring van joaNNES, als dit gevoelen te zeer begun-

ftigende, niet aan dezen Apostel, maar aan den Ket-

ter CERiNTiujs, hebbc tocgefchreven. (*) — Zeke-

rer is het, dat hij den Brief aan de Hebreen^ niet

voor

(*) Faiseb. Ilist. Eccles. II. 35.

(t) OJtal. SS. Eccles. C. 59.

(g) BiWoth. CuL 48.

{*) Men bclluit dit uit EUseb. Hist. Eccles. III. c8.

dücli men leze, het gec.i daar omtrent gezegd is in Iiec

1. Deel, Bladz. :.ii.
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voor «enen Brief van den Apostel pai:lus erken- jj

de (*), in welk gevoelen nog vele Christenen, ten boek

tijde van euserius , Honden , en de gehccle Gemeen- „ 'Ln.

te vnn Rome, ten tijde van mëRONY-MUS, volgends na C. G.

deszelfs bericht. J^^^^ ^93-
tot '^ '^ C

Men heeft nog een Latijnsch Brokfiruk over den
''^

.'

Canon der H. Schrift , ( Fragmentmn de Canone

Sacrarum Scripturarum ,') door muratori (f) het

eerst uitgegeven, en door d. stosch (§) herhaald,

nan cajus toegefchreven , welk brokftuk ten minden

tot de derde eeuw behoort. In hetzelve worden de

Brief aan de Hehre'èn, de Brieven van petrts, ja-

kobus, en de derde van jojinnes, niet onder de

Apostolifche Scliriften geteld, maar daar tegen het

Boek der Wijsheid^ ea eene Openbaring van pe-

trus, onder de Heil. Schriften aangenomen. Waar

uit men befluiten mag, het geen wij reeds meenna*

ien liebben aangemerkt , dat de Christenen alle vrij-

heid oefenden in hun oordeel over de Heil. Schrif-

ten, waar door de echtheid van zulken , omtrent

welken zij algemeen overëcnftcmden , te meer boven

allen twijfel veriieven is.

Ondcrtusfchen hield de veiTolging tegen de Chris- Dood van

ten weder, voor eenigen tijd, op, met de dood ^''^''''^^'^'*

1 rr • T-. 17- . , .
zijn Zoon

van den Keizer severus. Deze Vorst, m het jaar caka-

211 overleden zijnde, had zijne beide Zoonen ca-cai.la,
, .. .. volgtlrem

RACALLA Cn GETA , blJ JULIA DO.MNA , tOt ZljnC j^» \.jj

op-

(*) EUSEB. VI. 20.

(t) Antiquitt. Itul. viedii tfvi Tom. III. p. 84. /<;.

( J ) Df CüHOiu' N. 'J\ />. 181. fjq.
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II onolsers. Doch , de ongelijke imborst dezer joit-

boei: gelingen, van welken geta zeer zachtmoedig en

Hoofdrt. goediiartig, maar caracalla onbefchoft en wreed

na C. G. was, kon niet dulden, dat zij langen tijd (iinien re-

•J'T "^V garden. Het volgende jaar reeds vermoordde de laatst-

gemelde zijnen Jiroeder geta , op den fchoot hunner

vermoorc ^joeder, tot wie hij den toevlucht genomen had;

Broeder, vooits liet hij alle de vrienden en bediende^ van zijnen

Broeder van kant helpen, en zelfs den vermaarden

Rechtsgeleerden papinianus ter dood brengen, om-

dat deze deugdzame man den Brocdennoord niet kon

of wilde goedkeuren. Hij regeerde , vervolgends , als

een volllagen dwingeland, 6 jaaren , tot hij in het

jaar 217, door eeiiige faamgezworenen , aan wier

hoofd OPiLius »IACRL\LS , bevelhebber der lijf-

wacht, zich bevond, vermoord werd. Deze wrccd-

aart had, in zijne kindsheid, eene Christinnc tot

voedller gehad, en was, gelijk tertullianus (*)

zich uitdrukt, met Christelijke melk opgevoed; hoe

weinig invloed dit ook op zijne zeden en geiiartheid

mogt hebben , evenwel liet hij de Christenen on-

gelloord bij Ininnen Godsdienst, en deed niet allecu

de vervolging tegen hen ophouden, maar ook vver-

den de gebannenen terug geroepen.

M/xcRi- Macrinus , zijn moordenaar,, die na hem den

MS Kei- troon beklom, werd, reeds in het volgende jaar,

door een oproer der foldaten omgebracht, terwijl hij

zich in het Oosten bevond, waar hij cenen fchan-

delijkcn \T:ede met de Pcrjen gefloten had. Dit

cp-

(*) AJ ScaptL C. 4.
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oproer was berokkend , door de listen van mesa , II

de Zuster der oude Keizerin, julia domna, seve- ^^^^

RUS Gemaalin. Hoofdft.

Deze Vorstin had twee Kleinzoonen , uit hare twee "^ C. G.
_ 1 laar 193.
Dochters, aureliüs antoxinüs iieliogabalus, ,^. o^-' ' tot 23d«
of liever elagabal, varjus, en marcus aurelius

alexaxder. De eerile voerde den naam naar den
^-'^tom-

NLS HELI-

Afgod ELAGABAL , ondcr welken naam de Zon door ogaba-

de Syri'èrs werd aangebeden, en in wiens Terapetlüj ^^"^*

het Priesterfcliap bekleedde. Zijne Grootmoeder wist

het zoodanig te befleeken, dat macrixus door de

foldaten vermoord, en deze haar Kleinzoon tot Kei-

zer uitgeroepen werd. Hij was niet meer dan veer-

tien jaaren oud, en bezat den troon niet langer dan

drie jaaren en negen maanden , maju: heeft zich , in

dien tijd, als den fnoodften viin ^le dwingelanden

4

niet alleen door wellust , liederlijk gedrag , en ver-

kwisting , maar ook door dwaasheid crr wreedheid',

berucht gemaakt. De Cliristenen hadden echter, on-

der zijne regeering, rust. Alleen lezen wij bij lam-

pRiDius (*), dat hij, geen' anderen God, iVm dien,

wiens Priester hij geweest was, te Rowe gediend

willende hebben, ook beducht zal geweest zijn, om
den Godsdienst der Jooden , Samaritanen en Christe-

nen daar mede te verëenigen, opdat de Priesters van

zijnen God elagabal de geheimen van alle eere-

dienfleii bezitten zouden. Doel», de nadeelige ge-

volgen, welke dit ontwerp voor de Cliristenen zou

kon-

(*) In vita C. 3. Iliit. /lug. SS. Ton. I. pog. ^(,6.

Ub 4
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II kuimen gehad hcblwn , werden gelukkig voorgcfco-

^*''f-'^ men, door zijnen dood, in het jaar 202 , wordende

Ilooldft. hij, te gelijk met zijne Moeder, omgebracht, zijn

na C. G.
jiji; iu iTt-t: openbaar riöol geworpen, en van daar

uil O-C iTiet een' haak naa den Ttjbei- geücept, hebbende

». dus een einde, zoodanig leven waai-dig.

A1.EXAN- Zijn JMocders Zusters Zoon, ol' zijn Neef, alex-
DERSEVE-

y^j^fDi^R, .sfcVERus, insgelijks een jongeling van veeitien

giinil'ifït jaaren, maar van.eenen zachtaardigcn en deugdza-

me Chris- jiien imborst, dien helioc.mulis, rccds in het

voorgaaikk jaar, c/esar, of vemioedclijken op\\>lger

in het rijk, verklaard had, volgde hem op, onder

de. voogdijc ziiner Moeder, julia ^L'VBl^LEA , wel

eene eerzuchtige en gierige, maar tevens fchrandere,

en over het, geheel viij deugdgezindo vorstin, ók

jAe jeugd vah bJircii Zoon naamvkeurig^ gadefloeg,

•en hem voor vleijërs en verleiders bewaarde, euse-

BiL'^s (*) moerat haar eene zeer Godvriichrige en

deugdzame matrone, waar mede ook HiëROiXYMfS

inftcnit f); ook verhaalt euseiucs daar, dat zti,

zich te Antiöchi'ê bevindende, den Kerldeerüar ori-

genes , die toen den algcmeenen roem had van geleerd*,

heid in Godlijke zaken en wetcnfchappen , bij zich

ontboden, en met hem over deji Godsdienst -der

Christenen gcfproken heeft, l.aater Schrii\'ei-s , en

onder deze orosius (§), noemen haar zelfs eene

(*) Ilist. Eccics. VI. IX.

. (t) I)<^ virii niiiity. C. 54.

(S) Hist, Libr. VII. C. ip.
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Christinne^ hetwelk nogthans niet blijkt, fchooii II

EusEBius (*) verzekeit , dat zeer velen van het ^^f-

Keizerlijk Huis of de Hofbedienden van alexander HoofdH.

SEVERUS gelovigen , dat is , Christenen , geweest "^ C* ^*

•• ^xN 7r u •• j r A Jaar 193.
zijn. (f) Hoe het zij, alexander, de goede raad- ^^^ „35.

gevingen zijner Moeder opvolgende, en door de kun-——

—

digheden van bekwame en in het recht ervaren man-

nen , ULPIANUS , POMPONIUS , CELSUS , MODEST I-

KUS, PAULLUS, PROCULUS, cn VENULEUS , OndcF-

fteund , heeft den lof van eenen goeden Vorst ver-

vvoi'ven. Lieftalig en minzaam , was hij de vriend

zijner onderdanen, en een ftrcng handhaver van het

recht, ook, nis het nodig was, een wakker oor-

logsman. Als artaxerxes , in zijnen tijd, het rijk

-der Parthen. vernietigd, en dat der Perfen weder

herlleld hebbende, hetzelve tot de oude grenzen van

het eerfte Perfifche Rijk, dat is, tot den Archipel,

meende uit te breiden , voerde hij tegen denzelven

den oorlog zoo gelukkig, dat . hij hem, gelijk de

meeste »Schrijvers berichten , in ccnen beQisfenden

veldilag overwon, ten minften noodzaakte, van zij-

ne oogmerken af te zien. Hij was de ecrlte Rei-

nier, die openlijk hoogachting voor jesus Christus,

en genegenheid jegens de Christenen , betoonde. Vol-

gends liet verhaal van lainu'rjdius (§), had hij in

zijn

(*) Ilist. Ecc/es. VI. 28.

(t) Vergelijk mosheim , Nodige Oj>/iMcriiigcrt , III.

Dee/ , Blndz. i. enz.

(§) /;/. /iUx. i\ cp. png, 030- Totu. II. llisS.

/Ing. i'S"".

Bb ^
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ïl zijn Lnrarium, ( Hofkpipelle ) , waar hij, eiken mor-

•oFJt
gj,,^^ zijnen Godsdienst verriciitte, onder de vergodc

Hoofdft. N'^orsten , de beste uitverkozenen , en heilige zielen ,

na C. G. Qok apolloxiits, en gelijk een Schrijver van dien

jJq'/^?":^'
tijd zcide, chr.istus, abraham, en orfets , en

dergelijke Goden , benevens de beeldenisien zijner

voorouderen : I'^lders verhaak ( * ). die zelfde Schrij-

ver, dat hij, ,,eeiien Tempel ter eerevan chihstus

,', heeft willen- ftichten , en hem onder de Goden

„ plaatzen , gelijk adriani's insgelijks voornemens

„ was geweest." (f) Men kan hier uit echter niet

meer bewijzen, dan dat hij christus voor een'

groot achtbaar man gehouden, :eii::iievEns andere

groote mannen vereerd hcbbe. Zoodanige hoogach-

ting voor CHRisTrs was bcllaanbaar met de nieuwe

Platonifchc Wijsgeerte , gelijk wij hier voor gezien

"hebben, zoo als misfchien het ontbieden van orice-

•NES,. door 's Keizers Moeder, boven gemeld, ook

tneer betrekking had tot de W'ijsgecrte , dan wel be-

'jwaldclijk tot den Christelijken Godsdienst. De ge

leerde paulüs ernestus jahloxski heeft in ecne

-opzetlijke verhandeling (§ ) beweerd, dat alex.\n-

DPJR eenCliristen geweest, en zelfs gedoopt is, doch

in het geheim , en door eenen Leeniar uit den aan-

hang der Gnostieken, Doch , zijn eenigfle fchijn-

baar

(*) In Vit. Sev. C. 43. Tom. I. //. y^. SS. p. 9^)3.

(j) Zie hoven Bladz. 71.

(5) Coiivneiit. de Alcxaudro Sevcro Chriitiav.ovum

•Sncv'n per Giwsticoi initiato in de ilificiL Lips. noy.

To.u. IV. /'. I. /. 56-94.
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baar bewijs voor deze mening ligt in een oud edel- II

gedeentc , op hetwelk het naamstcken van ciiris- ^^'^

Tus gezien wordt, met dit bijlchrift. Sa/, don, Hoofdll,

J/ex. fil. Ma. luce^ welke letters hii dus leest ; "^ C. G.

Saliis donata Alexandro filio Mamme(S^ luce^ en {^^ 23

<*

vertaalt: Het heil^ aan Alexander ^ den Zoon van ——-

Mammea^ gefchonken ^ door het licht. Indedaad,

een zwak bewijs ! Immers , wie twijfelt , of men kan

deze afgebroken woorden, op meer dan ééne wijze,

invullen ? Ook zou men , indien de Keizer ALEXiVN'-

DER gemeend was, eenige blijk hier van, door het

Woord Imp. of Imperator, enz. verwacht hebben.

Zelfs toont het gedrag van alexander , omtrent

de Christenen , wel zijne zachtzinnigheid , en gene-

genheid jegens hen, en zijnen eerbied voor hunnen

Godsdienst en zedenleere , maar tevens vrij duidelijk,

dat hij geen Christen geweest is. Hier toe behoort het

volgende. „ Ilij heeft de gooden bij hunne voor-

rechten behouden: en de Christenen geduld." (*)

Hij begunftigde , derhalven, den Jooden meer dan

den Christenen , aan welke hij geene voorrechten

toekende. „ Waimeer hij ten oogmerk had, land-

„ voogden aan de wingewesten te geven , of befhiu-

„ rers aan te Hellen, deed hij dei-/clver namon aan-

„ plakken, het volk vermanende, dat, zo iemand

„ eenige befchuldiging tegen hen had, hij die te

5, voorfchijn brengen en bewijzen zou — zeggcn-

„ de, dat, daar de Christenen en gooden dit dcc-

(*) Laau'uid. Ilt. Scv. C. 22. /'. 014.
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11 „ den , tcii opzichte v.in de zoodanigen , die Pries-

^^^^ „ tcrs zouden worden, dit niet min belioordc te ge-

Hoofdlh 9» lehicden , omtrent de bellimrers der Landfchappcn

,

^ ^' ^-
,, aan wellve de goederen en het leven der menichen

tot 23I' »» werden toebetrou\vd."(*) Hier mede keurde hij wel

deze gewoonte der gooden en Christenen goed , en

navolgenswaardig, maar gaf tevens gecne blijk, dat hij

den Godsdienst van de ééne of anderen was toegedaan.

„ Hij vond zoo veel fmaaks in de Spreuk, die hij

„ van fommige Jooden of Christenen gehoord had

:

„ Het geen gij niet wilt , dat u gefchiede , doet

„ dat tliet aan een* ander ^" dat hij ze door den

openbaren uitroeper liet roci)cn, als hij iemand be-

ih-all'en wilde, en ze tot een opfchrift in zijn Paleis,

en op aiKlere openbare gebouwen , plaatllc. (f) Doch

:felfs vijiinden der Christenen hebben de voortreflijk-

heid van de zedenlecre van het Eudngelie erkend en

l->cvvonderd. , Eindelijk, het volgende was eene blijk

van zijne achting voor den Godsdienst in het gemeen,

en niet zoo zeer voor dien der Christenen in 't bijzon-

der, -flat hij, ,, toen de Christenen zekere plaats,

„ die eene gemeene plaats geweest was , ten gebruik

„ genomen hadden , en de kroeghouders , die gaar-

„ keukens hielden , daar tegen inbrachten , dat die

„ plaats hun toebehoorde, daar op antwoordde , dat

„ het beter ware, dat God daar, op welke wijze dan

„ ook, gediend, dan dat dezelve aan de kroeghou-

„ dcrs

(•) LAMPiun. C. 41. p. c^^j,

(t) L.^^^•RIn. C. 51. p. 1007.
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„ dcTS overgelaten werd." ( * ) Hoe het zij , de II

Christenen genoten fiille rust, gcduurende de regee- ^?,^^

ring van dezen goediitutigen Vorst. Ook is het ge- Hoofdft.

heel niet waarfchiinlijk , dat die DO^^TIus , de rechts- "^ ^' ^'

geleerde, van wien lactaxtius (f) verhaalt, dat tot 235.

hij , in zijne Boeken over de pligten van eenen Pro- • •

confid ^ zeven harde bevelen van ondeifcheiden Vors-

ten tegen de Christenen verzameld hebbe , om te

toonen , welke firaffen men de genen behoorde aan te

doen , die zich beleden , verëerers van God te zijn ,

dezelfde zou zijn, met den uitmuntenden Rechtsge-

leerden DOMiTius uLPiA^'cs , die onder alexan-

DER gebloeid heeft, en één zijner geheiraraden ge-

weest is, ten minden, men verneemt niet, dat deze

poging , om de Christenen te benadeelen , zo zij

al tot dezen tijd behoorde, ecnig gevolg gehad heb-

be. Even min blijkt het met zekerheid, dat de ge-

melde ulpianus de Christenen bedoelt, wanneer hij

fchrijft, (§) dat een geneesheer geen reciit heeft,

om gerechtelijk beloning te vorderen , indien hij m:t

betovering^ met vervloeking^ of^ om het gcineent

woord der bedriegers te gebruiken, met bczweerin-

gen heeft omgegaan, ([fi exorcizavit.^ Dewijl toch

de Christenen, in hunne bezwering of daivelbun-

fiinp, geen geldvoordeel zochten, maar zulks voor

bedriegers overlieten.

Dcr-

(*) Men vergelijke ^rosHF.IM, Nod. OphdJ. lil. D:e!

Bladz. 5. vol^,^ (t) ^/i'. inftit' L. V. C. 11.

( § ) Leg, I. %. 3. big. iL- txtnurd. cognit, Lilf-.

L. Tit. 13.
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II Dertien jaaren en tien dagen had alexander sf.»

BüEK vERL'S , deze begiinftiger der Christe nen , geregeerd

,

Hoofdft t^»^" li'j-) zich op ecncii lirijgstogt tegen de Ger'

na C. fi. wanen bevindende, met zijne Moeder, door de fol-

^^j 2^c ^'^^^ > ^'•^ zijne ftrenge krijgstucht niet verdragen

konden, en opgeftookt waren door maximinus, in

ALEX.AN-
|^j,f jj^^r 035, is vermoord geworden, wordende ma-

worilt xiMiMJS door de foldatcn in zijne phiats tot Keizer

ver- uitgeroepen.

In het hier bovengemeld bericlit, dat de Christc-
K erken \ . , ., , ,

derChiis- "'^" ^*^"^ gcmeeiic plaats ni gebruik genomen had-

tenen, den, moet men, volgends de omltandigheden , den-

ken, aan een gebouw, ter verrichting van hunnen

Godsdienst, hetwelk de Christenen op de gemelde

plaats hebben opgericht. De Christenen hadden , van

eerden af, gcene openbare gebouwen , ter viering

van hunnen Godsdienst, zij kwamen bijeen in bij-

zondere huizen , en fchikten zich naar de tijdsöm-

fhndiglieden , omtrent de plaats hunner famenkomst,

geleerd zijnde, dat men God, op alle plaatzen , kan

en mag aanbidden. In tijden van vervolgingen , dien-

den bosfchcn en velden , zelfs holen en Ipelonken

,

graven , openbare begraafplaatzen , gelijk de Ca-

tacomben te Rome, hun dikwijls, om daar, voor

hunne vijanden verborgen, vóór het aanbreken van

ócn dag, of bij nacht, bijeen te komen. Toen het

getal der Ciuistenen meer en meer aanwies, bracht

de aart der zaak mede, wanneer flechts de tijden

zulks toelieten, dat men ruimer gebouv\'en verkoos,

welke tot een beflendig gebruik dienen konden. Dc-

ic- noemde men f'\'fgcul'.rp!iiiiizen^ (E)c>cA>;c-<a» .) het-

welk
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welk bij de Grieken de VolksvÊrgadering betekende , lï

en dus ook bij de Christenen voor de Gemeente zd- ^°5-^
' VI

ve, maar ook voor de plaats, waar zij vergaderde, ge- Hoofdft.

bruikt werd. Deze waren zeer eenvouwige gebouwen , "^ ^* ^*

die men ook Bedehuizen^ (EvkIvi^ix^ Trfoo-Éuxrjjgxix,) jl^j 2'>'5*

en Huizen des Heeren , ( Dominica , Yi.\j^ixxa> , van

waar ons woord Kerk , ) noemde , zonder eenigcn

fieraad , zoodat de Christenen van de Heidenen

bcfchiildigd werden , dat zij geene Tempeh noch Al-

taaren hadden. De houten tafel, op welke het brood

en wijn ftond, dat de Christenen, ten diende van

het Avondmaal, brachten, of offerden^ heette nog

niet , Altaar , maar de Heilige tafeh INIeer kan men

van deze Kerken niet zeggen , dan dat zoodanige gebou-

wen, aan welke de Christenen geene bijzondere hei-

ligheid toefchreven, bij gun Itige tijden , naar het aan-

tal der Christenen, fteeds vermenigvuldigden, wan-

neer zij zich nieuwe aanfchaften , waar van wij

hier een voorbeeld hebben , terwijl wij ook lezen

,

hoe, bij de veivolging, die isiyU<.iraiNus aanrichtte,

deze hunne Kerken verwoest of gefloten werden.

De geleerde MicHAëLis meent wel ( *
) , in her.

jaar 202 , ccne fpoor ontdekt te lieMien , liat de

Christenen in i^r/è' toen reeds prachtiger gebouwen

lot hunne Godsdienstverrichting zouden gehad heb-

hen, gebouwd op de wijze van Tempels, verdeeld,

.gelijk nog in Syri'i gewoonlijk is, in Beit ^ ( het

ligchaam der Kerk,) Chorus^ (het Koor,) en /A//-

kal^ (het Heiligdom of het Altaar,) wclk laatfk

war

(*} Sijf. C.hretiutnath. p. 49.
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lï wat hoogcr wïis, dan de andere declen, en in het

DOF.K ^^.^qj, jjg Ahaar was geplaatst; omdat in eene Aro-

Hoofdft. '*^'^^ '"^'^ Edesfa (*) verliaald wordt, dat bij eene

na C. G. overflroming, in liet jaar der SeJeucidcn 513, dat is,

tot "35 "^ ^^'^ J^^^ -°- 9 '^^'^ water tot in het Heiligdom der

' - A^fy^ gekomen zij ; doch , bclialven dat de onbeken-

de Schrijver dezer Kroniek eerst in het midden der

zesde eeuw geleefd heelt, zoo kan men zijne woor-

den vertalen , dat het water in het Heiligdom , dat

is , het Kerkgebouw der Gemeente gekomen is ,

hetwelk , dcrhalven , even ecnvouwig zal geweest

zijn, als die gebouwen, waar van wij, bij de Wes-

terfche Gemeenten , in dezen tijd , gemeld vinden, (t)

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Cefchiedems der Christenen van de vervolging door

Maximiniis, tot de vervolging door Deciiis

en dcsze/fs dood.

BOKiv INa den dood van den goeden Keizer alrxander
^'' SKVERus, begon het Ronieinlche Keizerrijk op zij-

na C. C. ncn grondflag te waggelen, i ot hier toe aan de

Jï^sr 235. Romeinen bijna onbekende volken van het Noorden

2i'' begonnen hetzelve , van alle kanten , te befloo-

Staat des ken , en een voorfpel te geven van die gnjote

om-

(*) Door AssHMANi uitgegeven , Biblioth. Oriënt.

T. I. p. 338. fq.

(t) SuiRÖCK. Kirch-Gefch. IV. 77/. :r. 18.
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omwentelingen , welke eene eeuw hater , door de ver- lï

Iruizingen dezer volken, in Europa werden te weeg ge- ^^^

bracht. Inwendig werd de Staat gefchokt door ver- HoofdfU

deeldheid en burgertwist , van Keizers en Tegen-keizers , "^ ^' ^*

de meesten van welken -flechts korten tijd regeerden, en jqj ^^i,

genoegzaam allen door moord en geweld omkwamen,

De Christenen , die omtrent twintig jaaren rust hadden
f^^gn^^'^

mogen genieten , ondergingen thans weder op nieuw ver- Rijks na

volging, hoewei dezelve van korten duur en niet algemeen '^lexan-

DERS
was , zich meest bepaaiende tot de geestelijken van fom- dood.

mige Gemeenten , (*) en tot het floopen en verbranden

van hunne Kerkgebouwen op foramige plaatzen (f),

Maxi.aunus , op wiens aanftoken alexander , MAXf!\n-

door de foldaaten , vennuord was , werd , tcrfiond ^^^^ ^^^
volgt de^

daar op , door hen , tot Keizer uitgeroepen , in het Christe-

jaar 235. Hij was een man van eene bijkans reus- "^"^

achtige grootte en geëvenredigde fbrkte, maar even

woest en wreed van imborst , van geboorte een Thra"

ci'ér , had hij een' Goth , tot Vader , CcMie Alaanfche ,

tot Moeder. Terwijl hij in perfoon den Oorlog te-

gen de Gerniaamn , of Duitfchers , voortzette , liet

hij , allerwegen , maar bijzonder te Rome , door

zijne bewindslieden , de vrienden , bedienden , en

begunftigers van den voorgaanden Keizer en des-

zelfs huis, op de geweldigfte wijze, vervolgen en

ombrengen ; dewijl zich nu , gelijk wij , in het voo-

rige Hor»fdfhik, gezien hebben, vele Christenen on-

der liet huisgezin van alexander bevonden, en

de

(*) Si.LPic. SEVER. Ilist. Sacr. II. 32.

(t) Origünes in Matth. Tractut, XXVUK
II. Deül. Cc
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II de Christenen dezen Vorst, in 't gemeen, wegens

B*";^'^ zijne zachtheid jegens hen , waren toegedaan , fbrekte

Hoofoft. zich zijn haat oolv tegen hen uit , doch alleen tegen

na C. G. zLilken van hunne Opzieners en Befluurers , de Bis-

Jaar 235.
^^j^^pp^j^ en Ouderlingen, die uitffckende blijken van

, hunne gehechtheid aan de regecring van den voor-

gaanden KcïzcT gjgcven hadden. (*) Men kan dit

derhalven naauwlijks ecne veivolging , om den Gods-

dienst, noemen, ook was zij niet ajgemeen, door

het geheele Rijk, maar bepaalde zich tot fommigs

Gemeenten ; ook ontmoeten wij Hechts weinige voor-

beelden N'an Christen -Leeriiaren, welke deze vervol-

ging getroffen heeft. EusEBirs (f) maakt enkel

gewag van ai^ibrosius en protoktetl's , Ouderling

van C(f:fai-ea , welke door deze ver\-olging in geen

gering gevaar gekomen zijn, en aan welke, als ge-

trouwe belijders van jesits, origenes eene verhan-

<leling over het Martelaarfchap ^ bij gelegenheid de-

zer vervolging opgefteld, heeft opgedragen. Onder

de Martelaren, wordt, onilcr anderen, de Bisfchop

van Rome , pontianus , gefield , doch eusebius

zegt, iiitdruklijk , dat deze, onder de regeering van

GORniANHS, ovcricden is, zonder een woord van zi>

nen Martelaarsdood te Ipreken (5). Trouwens niets

is meer met verdiclitzelen overladen , dan de Gefchie-

deiiis der Martelaren, waar van wij, bij Atv^z gele-

genheid, een l)n-ekend voorbeeld kunnen bijbrengen.

Te weten, men verhaalt, dat, omtrent het jaar 236

of Ü37, zekere ursula, eene Prinfes uit Bvutamuè ^

(*) EusRB. likt. Eccics. VI. 28. ver-

(t) ^. C. (§) Libr. VI, C. op.
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x-erzeld door elfduizend maagden, en vele Eisfchop- II

pen en andere voorname Heeren , eene bedevaait na ^'i^^

Rome gedaan hebbende , op bare tenigreize , bij HootdfT.

Keulen , door de Heidenen zal omgebracht zijn. "^ C* ^^*

Dit verhaal is eerst in het midden der Xll.ie eeuw
f^\ ~,,l\\

opgekomen , toen men de lijken dezer heilige jong

vrouwen ontdekt zal hebben, blijkens de daar bij

gevonden opfchriftcn , welke lijken te Keulen bewaard,

en door wondenverken veiTnaard zijn geworden, ook

ontving de HeiUge elisabeth, eene abtdisfe in het

Trlerfche ^ tot bevestiging van de waarheid der Ge-

fchiedoiiis , hemclfche verfchijningen en openbarin-

gen. Niets kan ongcrijmder wezen , dan dit ver-

haal ^ het zij men op het getal der omgebrachte per-

Tonen , het zij men op het flilzwijgen der waare Ge-

fchiedeni:; , en op vcrfchciden tijdrekenkundige ftnjdig-

heden , acht geeft. Maar ook heeft de vlijt van ver-

lichte mannen ons den oorfprong van deze geheele

Lessende ontdekt. Ren ontdekt graf bevatte dit op-

fchrifr: s, ursula et XI. M. F. dit las men: s.

ijnsuLA et XJ. Mille Firgines
^ (s. ursüla en

XI duizend maagden^') daar men had moeten le-

zen: s. rasL'LA et W Martyres Firgines ^ (s. ur-

sr'LA en XI marielaresCen^ maagden ;^ of liever zal,

volgends anderen , het opfchrift geweest zijn. s. ur-

SULA et UNDECIMILLA VIRGIN'ES, ( S. fRSULA en

TjNDRci.MiLLA, mangdcu ^') zijnde i'NDKCLmilla een

eigen naam , waar voor de bijziende onkunde gelezen

heeft, UNDECIM mji-li.\ , {elfduizend). (*) Met

(*) Sal. dp.ylinü Übfcrv. Sttcr. l.ibr. I. p.ig. 14^.

die meer Schrijs'er-; n;inhnnlt.

Cc 2
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II Met de vervolging van maximinus moet niet ver-

BOKK ^vard worden eene bijzondere plaatslijkc vervolging,

ÏIoDtdd. welke, ten dezen tijde, de Christenen in Pontus

nn C. G, en Knppadoci'é trof; (*) deze ontftond, gelijk dit

tot Óri voorheen meermalen had plaats gehad, bij gelegen-

heid eener aanibcving, welke in Kappadocïè geheele

Steden verwoestte , en die het gemeen aan den toom

<ler Goden tegen de Christenen toefchreef; ook

Avoedde deze ver\'olging niet alleen tegen de Geeste-

lijken , maar tegen allen , die van dezen Godsdienst

belijdenis deeden, en de Stadhouder van Kappadocië

,

SERENIANL'S , ondcrfiieunde 's volks woedde , met

xille gellrengheid.

Vcriinde- De vervolging, door maximinus aangericht, was
ringeii in ^^hter van korten duur. De ingezetenen des Rijks

,

het Ro- ^
• '

meinfche ^U'ie wreedheid twee jaaren geduld hebbende, be-

Rijk. De gonncn overal tegen hem op te (laan. Te Kartha-

iiinji
5"^» ^" Afrika^ werd de vStadhouder van dit ge-

houdt op. west, G0RDL\Nus , met zijnen Zoon, tot Keizer

uitgeroepen, in het jatir 237, doch de Zoon korten

tijd tlaar na door ile bevelhebbers van maxuminus

overwonnen en vcrllagcn zijnde , benam de oude

coRDJAXus zich zelven, uit vertwijfeling, het leven.

Te Rome verldaardc de Raad, ten zelfden tijd, ma-

xl^^^•IJs, ik'U tnion onwaardig, en was zelfs be-

dacht, om de oude gemeenebestregcering te herflel-

len,

(*) Vnn dezelve gewangt origenes /;; Matth. Tract.

XXVllf. /".
'^^i~. T. III. Opl^, Ed. DE LA RüE Parii.

1740. ful. en TEKTL'LLiANUs iii ecncn Brief aan cvrRiA-

NLS, (/« Epiit. Cyprüjii. n. 75.)



GESCHIEDENIS. 405

len. Waar toe hij aan twintig van zijne leden het II

bewind overgaf, doch het volk en de foldaten de ^^"Sf

vrijiieid niet kunnende verdragen, verkoos de Raad Hoofdrt.

twee waardige mannen , om te famen het Rijk te '-' ^- G.
Taar235.

regeeren , balbinus en maximus pupienus, voe-^Qj 251.

gende, op begeerte des volks, bij hun nog, in de —

—

zelfde waardigheid, den jongen gordianus , Klein-

zoon van den bovengemelden Landvoogd van Afri-

ka, maximinus 5 met zijn leger na Ba/i'é opge-

trokken , om zicii met geweld te handhaven , werd

,

te gelijk met zijnen Zoon van denzelfden naam , dien

hij tot zijn' Medekeizer had aangenomen , terwijl hij

Aquileia belegerde, in het jaar 238, door zijne ei-

gene foldaten vermoord; welk lot echter, nog in

hetzelfde jaar, ook den beiden waardigen mannen,

balbinus en pupienus , van de Hof{(oklaten te Ro-

me ^ omdat zij van den Raad en niet door hen ver-

kozen , en omdat de foldaten aan de krijgstucht ont-

wend waren , te beurt viel. Dus bkcf de jonge

gordianus alleen op den troon, een kind van der-

tien jaaren , die, door den raad van misitheus , wiens

doclitcr hij trouwde, befhiurd, goede hoop van zich

en zijne regeering beloofde , maar , wanneer hij , met

denzelven naa het Oosten vertrokken , den oorlog

voorfpoedig tegen de Per[en voerde, overleed misi-

Tin:ijs, het zij aan cenc ziekte, of door de kunlle-

narijen van filippus , door de foldaten vermoord,

waar op deze tot bcvellicbber der lijfwaciit anngclleld ,

gordianus zelvcn, door dergelijke Hsien , in haat bij

de foldaten bracht, d(jor welke dc/.e X'orst insge-

lijks van het leven benKvlU werd, fchoon filippus ,

Cc 3 doii
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II tien Raad te Rome^ door zijne brieven, wflde JoefI

EOfK geloven, dat hij aan eenc ziekte geftoi-vcn was. Dit

Hoofdlh gebeurde in het jaar 244 , het zesde jaar der regee-

na C. G. ring \'an den jongen gordl\nl'S.

;"r
"^"?' De moordenaai- filippüs, de y/r/7^/^r bijgenaamd,

tot 25 I .
JiD 1

— befteeg, na gordianus , den Keizerlijken troon. Hij

Fii.ipprs bekleedde dcnzelveii, hoe zeer hij dien langs eeneu

Of liii'
onbiilijken weg beflegcn had, echter geduurende vijf

eenCliiis- jaarcn , niet zonder roem. In liet vierde jaar zijner

wecïrii ? rcgecring , vierde hij de eenvvfpelen te Rome , omdat

die Stad nu 1000 jaaren, zedert hare ftichtiug ge^

ftaan had, met alle pracht, in het jaar 248.

Deze FiLiPPus is , dtior een aimtal Schrijvers,

vTior den eerllen Keizer gehouden, die het Heiden-

d' Mu verlaten , en ilen Christeiijken Godsdienst om-

helsd zal hebben. (*) Tenvijl echter anderen zulks

cmtkennen. jmoshklm dmfde dezen twist niet be-

flisfen ( t) 9 ^^ fpreekt vemc.ma twijieliichtig ,

over denzelven (§). Zie hier, \va.\. 'er van de zaak

is. EusjLiJius geeft ons (**) liet volgende verliaal:

„ Het gerucht zegt, dat deze Keizer (filjppus),

„ een Chrisien zijnde , ten tijde van de laatlle ge-

,, lictle nacht\val;c van Paasichen , (ff) met de

„ gant-

(*) I\Ten 7.ie de Sclirij^'crs nan^^chnnld bij jo. alb»

frtBRicit's, Lux. Salut. Eiiting. toti orhi cxar. f. rii'!^^

(t) Nfid. Opheld. in. Deel, Bhidz. ï8. vol^^.

(5) Hi%t. Ecclcs. Tom. WI. p. 760.

(**) Hiil. Ecclcs. Libr. VI. C. 34.

(ft) Men noemde deze CodsdJL'iist - ocfeiiiii;:;, wnnr

jEcdc iu(.n den nr.chi vóór ecu' groot f cent niet bidden

en
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„ gantfche menigte aan de gebeden wilde deelnemen; II

„ maar dat de Opziener , of Bisfchop , te dier plaat- ^^^j^

„ ze, hem niet wilde toelaten binnen te komen , Hoofdft.

,, vóórdat hij zijne zonden beleden , en zich ge- na C. G.

,, plaatst had onder die genen, die, in misdaaden
^^^ 2-1*

„ vervallen , op de plaatze der boetdoening ftaan.

„ Dat de Bisfchop, indien hij dit niet gedaan had,

„ hem nimmermeer zou toegelaten hebben , ter oor-

„ zake van zijne veelvuldige misdaaden; en dat de

„ Keizer bereidwillig gehoorzaamde, zijne rcchtiiaite

,, en godvinichtige geflcltenis, ten opzichte der vrc-

„ ze Gods , door zijne werken toonende." Op dit

getuigenis van eusebius, komt hier eigenlijk alles

aan, want, de volgende Schrijvers hebben het gezag

van EUSEBIUS, of hetzelfde gerucht, waar van hij

fpreekt ,
gevolgd , en het , gelijk het gaat , in een

ftellig bericht veranderd , ja met bijvoegzelen ver-

meerderd, zoo zelfs, dat orosius, en anderen na

hem, dezen Keizer voor eenen Martelaar hebben te

boek gefield, omdat hij door decius van het leven

is beroofd. Ondertusfen ziet elk , hoe onzeker eu-

sebius fpreekt (*)ï Hef gerucht zegt! ook noemt

hij noch de plaats , waar dit geval zou gebeurd zijn

,

noch

en zingen, in de Kerken, doorbracht, figi/i^e of Ptr-

vigilin.

(*) In zijne Kroniek op het jjinr 2 ;ö. fchijnt hij l>el-

li.^ te rprckon. Doch in den Griekfch n Text, die vnn

hem is, /.e.!.^t hij 'er niets vnn, mnar ïlIl-cii in de La-

tiinfehe Overzetting , die iiiciionvmus vorvnnrdigd , en

in dezelve v«.el ver,iud.'rd en ini;evoegd iicifi.

Cc 4
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II nocli den Bisfchop, die den Keizer dus (Ireng zon

*^j-!^ bchancield hebben (*). Ook noemt eusebius (f)

Hoofdlh KONSTANTYN (ie/l GrootcH Heilig den eerfien Keizer^

m C. G.
(]ie jj^ii Christelijkcn Godsdienst openlijk bckdea

Tnnr ""iK

i[ot 251] heeft, liet is zoo, filippus vergunde aan de Chris-

" tenen groote VTijheid van Godsdienst , ook lezen wij

,

dat de vermaiirde origenks brieven aan dezen Kei-

zer, en zijne gemalin severa , gelchrcven heeft (5) ^

doch daar uit volgt geenszins , dat deze Vorsten

Christenen geweest zijn. Men kan ook niet zeggen,

dat FiLipPus , in het geheim , dezen Godsdienst heb-

be aangekleefd ^ hier mede toch is de boven verhaal-

de gcbeurenis onbeftaanbaar , alzoo de Keizer de

Godsdienst- oefening met de gantfclie Gemeente wiU

de bijwonen. AVanneer men daartegen overweegt,

dat niet alleen bij geen' Hcitlenfchen Schrijver, zelfs;

niet bij den Keizer jtliaan, eenige fpoor voorkomif

van het Christendom van filu'pus, maar dat men,

in zijne Gefchiedenis , en op penningen, die van

hem overig zijn , verfcheiden onloochenbare kenmer-

ken ontmoet van het Heidendom , hoe kunnen wij

dun in twijfel Haan , om alles , wat van zijn Chris-,

tcndom verhaald wordt, te ontkennen? Wat de ge-,

beurenis te Antibchi'é betreft, waar edsebius en an-.

deren van fpreken, iet dergelijks fchijnt met eeneii

anderen fiuppus, ecnen Keizerlijken Bevelhebber of

Land-.

(*) Lnnter Schrijvers noemen hem dabyl,as, Bisfchop

vtin .Ivri'vchië,

(!)/)<' //A7 Cofiflantini Libr. IV. C. 74.

(5) Ki'SLn. Ihit. Ecclcs. VI. 36.



GESCHIEDENIS. 409

Landvoogd, voorgevallen te zijn , welken het gerucht ^ II

of de overlevering, met den Keizer filippus ver- "^^^

wai-d zal hebben (*). Hoofdd.

Geduurende deze tijden van rust en vrede , nam run C. G.

niet alleen het getal der Christenen aanmerklijk toe , ^.'^j „^
j*

maar het geheele uiterlijk aanzien der Godsdienst

oefeningen verkreeg niet flcchts zekere geregelde fchik- ^
'^*^'':

,

° ^
,

Ipoedder
king, maar ook aanzien en luister. Daar zij thans , ci^ii-iste-

waar van wij het voorbeeld gezien hebben, open- "en, ver-

bare en aanzienlijke gebouwen hadden, tot Kerken,
j.;,^,^^gj,

om daar te vergaderen , en de Gemeenten aangroei- Kerke) ij-

den in getal , konden de Belluurers der Kerk , hare .

^"^
'^*

Bisfchoppen (f)? Ouderlingen, Diakonen, en Dia-

konesfen , niet voldoen , tot het vervullen van alle

bedieningen, behalvcn dat deze, in grooter Gemeen-

ten , het ook beneden hunne waardigheid zuikn

gerekend hebben, om, gelijk voorheen, laagcr diea-

ften te volbrengen; het ét^-n en ander gaf dus aan-

leiding , tot het aanltellen van mindere Kerkelijke

bedienden , waar omtrent men , in de zoogenavamda

/ipostoUfche KerkregeJen , voorfchriften vindt , die hun-

ne bijzondere dienden lx;palcn
,
gelijk ook vervolgeuds

yerfcheiden Kerkvergaderingen bcll uiten en wetten aan-

gaande dezelve maakten. Dat zij, ten dezen tijde,

rqeds genen aanvang hadden genomen , weten wij , uit

eene

(*) Men zie casaubon, Not. ad lUsf. Ang. SS.

Tom. II, pag, 1^8,

(t) Men kende thnns ook reeds Landbhfchoppcn

y

( Xci>^£7r<(rxo7ro< . ) in de Gcineenteii , t:u pliuten Lnnde.
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n cene aanmerklijke plaats , bij eusebius ( * ) , nl-'

BOEK ^y^ar ]iij ecncn Brief aanhaalt vair cornelius , Bis-

Hoofdft. ichop van Rome ^ dic in bet jaar 252 overleed, aan

nn C. G. FABius , Bisrdiop van Auti'óchi'è , in welken hij een

\^^ „. j vrij uitvoerig verilag geeft , van den toefland der

Gemeente te Romc^ waar uit tevens, ecnigorniate

,

eenc berekening kan opgemaakt worden , omtrent de

talrijklieid der leden van deze Ccmccnte. Deze Bis-

fchop van Rome meldt dan, dat zich in zijne Ge-

meente bevonden , zesenveertig Ouderlingen ; zeven

Diakonen ; en zeven Onderdiakoneu •

( f ) tweeën-

veertig Oppasfers oï Bedie)iden ; Bezwecrers
^ (Dui-

velbanncrs,) Voorlezers^ en Deurwachters^ famen

tweeënviiftig ; voorts meer dan 1500 IVedwren en

Behoeft iiicii , welke door de genade en goedertieren-

heid des Ilccren onderhouden werden. Ver\'olgends

gewaagt hij van een aantal vermogende lieden , en een

zeer groot ontelbaar volk. Uit deze opgave meent

GiBRON (§) het getal der Christenen te Rome op

omtrent 50,000 te mogen (lellen , rekenende voor

eiken Ouderling eene Gemeente van omtrent dui-

zend leden ; fchoon men voor de juistheid dezer

re-

(*) imt. Eccles. VI. 43.

(f) Het fcliijnt, dat iiion zunarigheid gemaakt heb-

be, om van het zevental, met betrekking tot de Di-

akonen , af te wijken , omdat 'er , in de Apostoli-

fche Gemeente te Jerufaletn ,
juist zeven D'akoven

verkozen v/aren.

(§) 0't;- d^n Val des Romeiufchcn Rijks , Cap. 15.
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lekening niet kan inflaan, even min als men uit ir

het getal der Ouderlingen ^ met zekerheid, kan be- ^?^'^

fluiten , dat de Christenen thans reeds meer dan Hoofdft,

veertig Kerken in Home gehad hebben. De Bisichop "^ C. G.

eoRNELius fpreekt wel van een ontelbaar volk , \^^
^"^

"J*

docli , het is duidelijk , dat men zijne uitdrukking -

niet al te letterlijk moet aandringen. Zekerer leren

wij, uit deze plaats, welke bedienden de Christe-

nen , in hun genootfchap , thans in gebruik liadden

,

te meer , dewijl cyprlvnus , een tijdgenoot van dezen

Bislijhop , dezelve , in zijne Werken , ook allen meldt

,

behaiven de Dturwachters. De beichrijving van de-

ze Jkdienden der Kerken behoort eigenlijk tot de

Christelijke Oudheden , zij verdienen ecliter , in de

Kerkelijke Gelcliiedenis , tot derzelver beter verliand ,

kortlijk verklaard te worden.

De Onderdiiikonen werden aan de Diakonen toege- Onderdi-

voegd , ten einde hun in hunne verrdieiden .dienflen de ^konen»

hand te bieden, ook zorgden zij voor de Heilige

Kerkvaten , ichotels , bd^ers , ten gebruike van het

Avondmaal enz. , zij brachten de brieven van de cénc

Gemeente aan de andere over, en Itonden, terwijl

de Godsdienst veiTicht werd, aan de deuren der ver-

gaderplaats.

De Oppasfers of Bedienden^ (^Acolnthi genaanul, Oppns-

van voh>en , navolpcn ,) fchiinen eeue foort \an Bc- (f'^^,.*^^^ r> ^ . isedicn-

dienden van den Bisiehop, Uudeiliiigen, en andere ^jor.

Kerkeiidienaren te zijn geweest, die hcii \<»lgd:n,en

hunne boodfehappen overbrachten. In de volgende

eeuw. Haken zij ook het licht aan, in de Kerken,

en bezorgden ook de heiiit^a' vaieii ol" ijX'rceJlclr.ipp.Mi

tot den Godsdienst. De



412 K E R K R L IJ K E

II De Bczweerers of Duivelhanners , ( Exorcisfen , )
BOF.K komen hier, gelijk ook bij cyprianus, voor, als

Hoofdft. ^'^"'^ bijzondere foort van Kerkelijke Bedienden. \Vg

na C. G. hebben hier voor ( *
) gezien , dat de Doopelingcn ,

Tl ir ^ ^ c

tot 2s I ^'J hunnen doop , plegtig den Satan en zijnen ftoet

- den dienst opzegden. In het midden dezer eenw,
Bezwce- yjnden wij , bij cvprianüs (f)? reeds melding van

de Bezwecring , of Duivelbanning ,. welige bij de C^-

techumenen ^ vóórdat zij gedoopt werden , verricht

werd , eene gewoonte , die zich grondde , op het

gevoelen van de magt des Duivels over de ongelo-

vigen , waar bij de leere der Pïatonhten , omtrent

de geesten, zeer veel invloed had. Deze Bezweering

gcfchie.ide echter niet door deze Bczweerers^ maar

gemeenlijk, door den Cntccheta of Catechista ^ den

Onderwijzer der Doopelhigcn , lietwelk , gelijk wij

boven (§) zagen, geen ambt was, aan eenig bij-

zonder foort van perfoncn bepaald , gelijk ook deze

hun Onderwijs niet in de Kerk, maar aan de bij-

zondere huizen, gaven. De Bezweerers (^Exorcis-

ten ,
) hadden betrck];ing tot die genen , UTlke de

ouden , niet alleen de Christenen , maar ook de Joo-

den en I leidenen , voor bezetetien van eenen boozen

Geest, (e^f^y^jWevo», daemoniaci ^ hielden, waar toe

zij oo1{ , naar het fchijnt , alle zwartgalligen , mild-

zuchtigcn , kranl^zinnigen, en ongeflelden van zenuw-

gcftcl , rekenden , over dezen fchijnen deze Bczwee-

rers

(*) BhJ:,. 354.

(t) Opp. pag. 355-359- ^^''f^ 1648. ƒ&/.

(J) nUidz. 225.
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rers het toezicht gehad , en voor hun onderhoud II

^ezorffd te hebben , terwijl ons tevens uit verfchei- ^,^f
!^

den bcfluiten van Kerkvergaderingen der vierde eeuw fjoofdft»

bÜJkt, dat zij hun ook daaglijks de handen opleg- "^ C. G.

den , en met zekere voorgefchreven gebeden bezwo- ^^^^ ^^ ^

ren , blij\'ende nogthans het denkbeeld der buitengewo

ne magt over de geesten , met welke fommige Chris-

tenen tot hier toe geacht waren begaafd geweest te

zijn , nog fleeds overig , waar toe de volgende vast-

llelling behoort : ( * ) „ Een Exorcist , ( Bezwee-

„ rer, ) wordt niet ingewijd , of geordend^ want

„ deze llrijd berust op den gunstrijk vrijen wil en

„ genade van God door cimiSTUs , onder de komst

„ des Heiligen Geestes."

De gewoone Bezwccring vóór den Doop gefcliied- Voorle-

de fomtijds ook door de Voorlezers^ (^kvot.y\uson^^^^^'

lectores , ) welige het Voorlezen der Heilige Schrift

voor de Gemeente waarnamen, en van welke ter-

TTLLiAXus reeds melding maakt (|). In de eerfte

tijden der Kerk lazen de Bisfchoppen en Ouderlin-

gen , misfchien ook fomtijds de Diakonen in hunne

plaats , een gedeelte der Heilige Schriften aan de

Gemeente voor, doch, thans werd daar toe eenc

bijzondere f )ort van laager Kerkbedienden , onder

dezen naam van Lezers of Voorlezers^ aangelteld,

2onder dat wij berichten hebben van de redenen,

waarom de Opzieners der Kerk dit eerwaardig ge-

deelte van humie bediening aan deze Vourlezers heb-

ben

(*) Conflit. Apoit. L. VIII. C. 16.

( t ) ö^ prajl-ripi. luret. C. 41.
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II ben cifgcflann. ^\'aar^cl^ijnIijk kan men vermoeden^

"vH *^^''' ^^^^^ ^^•^' ^^^^^* ^^"^ verhandeling, vcnnaning,

Houkill. of IcciTcden, (cfAiAtx^ cu fcrmo , een getncenzaam ge-

ra C. G. fp^cjf of verhandeling genoemd
, ) de Gemeente ffc-

lot 251. ^^oon waren te (lichten (*), zij dezeht , van tijd

• tot tijd, in meer bciirbeide en uitgewerkte leerrede-

nen veranderden , waarüm zij het vooriifgaand lezen

der Sclirilt voor zich te nioeilfjk vonden. De post

van Voorlezer werd ras aangemerkt als een der eer-

de ti-appen , langs welken men tot het eigenlijk Leer-

jiar-ambt opklom. Desniettegenflaande leest men nog,

in de zoogenaamde ApnstolifcJie InfleJUngen (f),
deze verordening: „ Een Diakon ^ of Ouderling^

„ behoort de Eulingelien voor te lezen." En zelfs

nog in de vijfde eeuw, was dit ambt van Voorlezer

niet algemeen bij alle de Gemeenten ingevoerd. In

fommigen lazen deze Kerkdienaars alleen, in andere

de Ouderlingen, en zelfs op groote Feestdagen de

Bisfchoppen, de Heilige Schriften den volke voor (§).

Deur- De laatde foort van laager Kerkbedienden waren
^" de Deurwachters^ (nvhio^ot^ ostiarii ^ janitores ,^

die de deuren der vcrgadcrplaatzen openden en Ho-

ten , zorgden tegen alle wanorde bij het aan- of

uit-

(*) Dc7.e redcinocringen werden, bijzonder door den

Bisfchop of Opziener, gehouden, welke dit cclircr ook dik-

wijls ann de Ouderlingen, nis hunne medehulpcn, opdroe-

gen, hetwelk in i;Tooter Gemeenten, wrrar de Christe-

nen vele Kerken hrdden , noodznnkiijk was.

(t) Corist. .ifiosf. L. U. C. S7-

(5) SozoMr.M-s Niit. F..-c/es. L. VH. C. 19.
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uitgaan der vergaderingen , en misfchien het uur li

en tijd van den Godsdienst aan de Christenen meld- ^^^^^

den. Hoofdff.

Behalven dtze , door den Bisfchop corxelius na C. G,

gemelde, laager Kerkenbedienden , kan men, naar alle
J'''^^-35«

vvaarfchijnlijkheid , ook nog tot dezelve, in dezen

tijd, de Foorzangers, (i^ösAr««, Wo/SoAgif, Canto- ^^^'^^^^'

^ers.
les

,
) rekenen ; door welken de Pialmen en andere

*

geestelijke liederen werden aangehev^en, waar na de

Gemeente volgde, en met hun zong (*). Men \dndt,

in de vierde eeuw, eene Kerkelijke Wet (f), vol-

gends welke , in zekere Gemeenten , niemand mogt

voorzingen , behalven Aqu daar toe aangeftelden

Voorzanger.

Deze laagere Kerkelijke Bedieningen,, (van welke

de vijf eerflre ordines minores genoemd werden, )

waren niet alleen in de Gemeente van Rome ^ maar

ook in andere grootc Gemeenten , van Karthago ^

Alexandné , en andere , ingevoerd ; door dezelve

rees het aanzien der Bisfehoppen ten fterkflcn, de-

wijl deze lieden fpoedig , meer als dienaars der Bis-

ichoppen , dan der Gemeente, werden aangezien, te

meer, (imdat zij, niet met oplegging der handen,

maar alleen met eene aanfpraak van den Bisfchop,

die hun daar bij cenige tekenen van hun ambt over-

gaf, Werden ingehuldigd (.§\
Ge-

(*) Cmu Apo%t. 43. C(.j. Covjf. Apoit. Lilr. III. C. iI.

(f) CuHcil. Laodic. Caiu 15.

(5) In de Conpit. ylpost. L. VIII. C. 21. beveelt

«tel de Apostel ïuo-Ma<:, dat deze luaijer Kerkendiena-

ren.
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II Gelijk de rust en voorfpocd der Christenen ftrek-

BoiK ^c, om aan liiui gcnootfchap meer gcregeldheid en

Hoüfdil. luister te geven , zoo ftrektc zij ook niet wei-

nnC. G. jiig^ om hunne zeden en Godzaligheid te beder-

I^J'^^^j' ven, ten minden zeer veel te doen verf!aauwen ; ge-

lijk het den menschlijken geest eigen is, dat hij

Verval
^^^^^j. tegenfnoeden verftaald, maar door aanhouden-

der zeden
^ / ^ 1 TI TI-

onder deden welvaart, en nist, verflapt wordt. Hunne bis-

Christe- fchoppen , Oudflen , en Kerkendienaars , werden
^^^

trotsch, hoogmoedig, en heerschzuchtig, en naar

evenredigheid dom en onkundig (*), waar van een

algemeen verval van deugd en goede zeden onder

de Christenen het natuurlijk gevolg was (!)• cy-

PRIANUS befehrijlt dit groot ver\^al van zeden, op

eene roerende wijze, in vericheiden van zijne Schrif-

ten (§), onder anderen zegt hij (**): ,, Elk was

„ 'er flechts op uit, om zijne bezittingen te ver-

„ grooten: niet gedachrig, aan het geen de gelo-

„ vigen, ten tijde der Apostelen, gedaan hadden,

„ of fleeds fchuldig zijn te doen, trachtten zij,

,, met eene onverzaadlijke begeerte, naar aanzienlijke

ren, door oplcgi^iiig der Imiidon en gebeden, zullen in-

gewijd worden ; nmar een zoo verdaehc getuigenis kan

niet in nanmciking komen, vvr.nr men van het legenge-

flelde echte bewijzen heeft.

(*) OiUGENEs in I\IiJirh. T. I. Opp. p.7^. 420. 441.

FJ. lluet.

(t) Dezelfde IIow. X. /;; Gou Opp. T. II. />. 8ó. fq.

(§ ) Epist. 68. ad Hhpan. Ep. 7. ad CIsnim. enz.

(*) De Lapfn. p 123. aliii i8a.
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„ goederen. In het waarnemen van het Leeniar- ï£

•5, ambt, had geene vvaare Godzaligheid; in de Ksv- ^°^^

^, kelijke bedieningen, geene onvervalschte trouw; Hoofdd.

„ geen medeliiden in de werken , geen tucht in de "2 C. G.

>,, zeden, plaats-. Mannen Ichooren den baard af, ^^^^ ^^^^

•,, en vrouwen vervalschten haar gelaad door blan —
„ ketzel. Op gelijke ^v'iize , misvonndc men de

„ door Gods hiind gevormde oogen , en gaf aan

„ het haair eene bedrieglijke kleur. Eenvouwige ge-

„ moeden werden door (limme kunstgrecpen bedro-

-5, gen, en de broeders door listige voorgevels mis-

^, leiid. Men knoopte den huwlijksband met onge-

„ lovigen , en liet de leden van christus door

„ Heidenen fchenden. 'Er werd niet alleen Hgt-

„ vaardig, maar ook valsch gezworen. De Opzie-

„ ners der Gemeenten werden met trotfchen euvel-

.,, noed veracht; men lasterde raallvandcren met een'

„ vergiftigen mond , en bleef door hardnekkige vij-

„ andfchappcn onderling van cén gefcheurd. Vele

„ Eisfchoppen , welke voor anderen zoo wel tot ver-

,, maning als ten voorbeeld liaddcn behooren te ftrek-

„ ken, werden, met verachting van hun geestelijk

^, ambt , waarnemers van wereldlijke zaken , en ver-

„ lieten hunnen leeritoel , om in vreemde landfchap-

„ pen rond te zwerven , en inhalig voordeehge kost-

„ winning te drijven. Aan de hongerige broederen

„ in de Gemeente bewees men gecnen bijftand; men

„ wilde ilcchts veel geld hebben, men haaide met

5, bedrieglijke hebzucht liggende gronden tot zich,

„ en woekci'iie mei lleeds kliinmcnden woeker. Wat

,, verdienden wij niet voor zulke zonden te lijden?"

II. Dlel. Vd Cv-
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il Cyprianus ziet, met deze laatfle woorden, op

BOEK jjg vcn^olging, welke de Christenen IvOit daar na

Hoofdft. trof. Te weten, de Keizer filippus, met zijnen

naC. G. Zoon, van denzelfden naam, in het jaar 249, in

10^^^!^^'^ oproer der foldaten , hetwelk door decius was

aangedookt, in het zesde jaar van zijne regeering,

^^^\^'^ onu^ebracht zijnde, beklom decius den troon van het
wordt ^

, , TT • 1 .

Keizer. Roonifclie Rijk, zijnde, als Vorst, niet ontbloot van

Zwaare deugden , en uitmuntende in krijgsdapperheid , welke

chiüder ^ij, bijzonder, in den oorlog tegen de Gothe/i , be-

Christe- toonde, maar tegen de Christenen de geweldigflc

nen on-
^gj^^^jggj. ^^ vijand , dien zij tot hier toe gehad had-

den, waarom lactantius (*) hemeen verderfiijk

moufter noemt. Zoodra hij de regeering aanvaard

had, gaf hij, in het jaar 249, een openbaar en al-

gemeen bevelfchrift of plakaat, uit, aan alle Stad-

houders en Overigheden, om de Christenen, door

de vcifchriklijkflc bedreigingen, en alle fooiten van

pijnigingen , te noodzaken , hunnen Godsdienst te ver-

loochenen , en tot den Heidenfchen over te gaan

;

onder de zwaarfle llraffen tegen de genen , die hal-

ftarrig mogten blijven. Dit gebod was zoo geflreng,

dat liet alle Christenen met eencn algcmeencn fchrik

vervulde, en, gelijk dionysius van Alexamlri'é z\c\\

bij EusEBius (f) uitdrukt, zelfs de uit\'erkozenen

,

indien zulks mooglijk ware , daar door tot afval

zouden gebraclit zijn.

Redenen Vericheiden oorzaken Lijpen Ülmen, om decius

tot

O De Mortib. Perfccut. Cap. 4.

(t) Jliii^ Ecelci. VI. 41.
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tot deze veivolging der Christenen te brengen. De II

genegenheid , die de voorige Keizer filippus den ^'^^!5

Christenen betoond, en de befcherming, die hij hun Hoofdfl.

verleend had , had ook hen aan dezen Vorst ten ^^ C. G.

(lerkften verbonden, decius kon hen derhalven ver-
1''"

'tr

dacht houden , dat zij hem , bij gelegenheid , iet eu-

vels mogten brouwen , ten einde den moord van oorzaken
° vsn deze

dien Vorst te wreeken ( * ). De rampen , welke vervol-

thans , door invallen van barbaarfclie volken , pest- gi"S«

tijden e\^. , het Ronieinfche gebied troffen , en wel-

ke de Heidenen aan den toom der Goden, wegens

de ongodsdicnlligheid , die zij aan de Christenen te

last legden, toefchreven, kunnen den voorigen Gods-

dicnsrhaat weder opgewaklvcrd hebben ; te meer

,

omdat de menigte der Christenen overal zoo zicht-

baar en aanmerklijk aanwies: ,, Nadat alle invvor

„ ncrs der Steden ,
" zegt gregorius van A^ys'

fa Cf), doch als Redenaar , „ en der nabuurige

„ Dorpen tot het waare geloof gebracht, de Altaa-

„ ren , Tempels en Afgodsbeelden in dezelven om-

„ geworpen , de onreine fii,iook der offeranden weg-^

„ genomen , en van allen , op alle plaatzen , ijverig

„ Tempels geflicht werden, om in dezelve in ciiris-

,, Tijs naam te bidden , zoo werd de toenmalige

,, Vorst vaa het R.omcinfchc Rijk deswegens door

„ woe-

(*) Dcze reden geefi. eusi-bius insgelijks op, ///jY.

Ecclcs. VI. 39.

(t) Gri:gor. kvssen. Orat. in gregor. thai-ma-

TURGUM.

Dd 2
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ÏI „ woede en nijd aangegrepen , dat zijn \''aderlijke

^S'J'-'^ „ Godsdienst veronachtzaamd wierd; maar de Chris-

IluofUn. 9* telijke integendeel zoodanig toenam enz." Einde-

nn C. G. lijk , gelijk wij van cyprianus gezien hebben , vele
Tflar " ? ^ " . "

"^

tot 251. Christen - Leeraars merkten deze vervolging aan ,

als eene rechtvaardige kastijding der Christenen ,

door de Gtudlijke \''oorzienigheid , wegens het zwaar

verval van hun geloof, godzaligheid , en deugd.

Zwvr-nc Hoc het zij , de vervolging onder decius had
*" ^ P"

j
plaats door openbaar gezag , en (bekte zich uit over

dezer het geheele Romeinfche gebied. Zoodra des Keizers

vervol- bcvelfchrift in de biizondere wingewesten des Rijks
£in"'.

. «_> .

was aangekomen, waren de beftuurers en overheden

in dezelve werkzaam , om hetzelve ten uitvoer te

brengen, en de Christenen, door geweld, tot afval

van hunnen Godsdienst te brengen, alhoewel zij al-

len niet met gelijke wreedheid te werk gingen naar

het onderlchtid van hunne geüartheid , of omdat

fommigen den Christenen niet ongezind waren. Al-

gemeen nogthans overtrof deze vervolging alle voor-

gaandcn in UTcedhcid, en bijzonder daar in , dat

men niet te vrede fchecn , met den dood der Chris-

tenen , maar men wilde hen tot het verzaken van

hunnen Godsdienst noodzaken. Het werd den Chris-

tenen , zegt CYPRIANUS (*), niet vergund, ter dood

gebracht te worden , alfchoon zij bereid waren te

fterven. Zij werden door langduurige pijnigingen

gemarteld, waai- bij hunne vijanden opzetlijk zoch-

ten

(*} Ej'iiL 54. i!:caoNVM. ;/; vita PauÜ F.rewitie,
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ten wor te komen, dat zij, onder dit aanhoudend II

lijden , ftiei-ven , ten einde dus over hunne ftandvas- ®^^'^

tigheid te zcgepraalcn, zoodat de listige vijand, gelijlv noofdft.

HicRO.w'Mus zich uitdrukt, het 'er meer op toelegde, "^ C. G.

om de ziel, dan om het ligchaam, te dooden. De '
" 'i'

wreedheid betoonde zich venniftig, in het iiit\'inden

van pijnigingen ; zwaarden , brandftapels , wilde bees-

ten, ijzeren gloeiend gemaakte doelen, haaken en

nagels, werktuigen, om de ledenmaten uit malkan-

der te rekken, en famen te persfen, waren eenige

van de gewone martelingen, mjet welke de Christe-

nen mishandeld werden. (*) Hoe vruchtbaar de

Heidenen waren , in het uitdenken van middelen

,

om der Christenen geloof en deugd te overwinnen

,

daar van levert ons hicronyimus de twee volgende

voorbeelden : Een Christen , die onder alle martelin-

gen llandvastig bleef, werd, op bevel van eenen

Heidenfchcn Richter, naakt uitgekleed, en over het

geheele ligchaam met honig befmeerd, en dus, met

de handen op den mg gebonden, aan de brandende

zonneftraalen blootgefteld , opdat de vliegen en mug-

gen, die met geheele zv/ermen op hem vielen, door

hun fleeken, zijn geduld zouden overmeesteren. Een

ander, die even llandvastig was gebleven, werd, op

last van den Richter , in eenen zeer aangenamen tuin

gebraclit, en daar op een zacht bed vastgemaakt,

waar na een Cchoon Ilcidensch vrouwsperloon hem,

op de onbcichaamdlle wijze, tot ontucht muest lok-

ken. De Christen , geene uitkomst ziende , dewijl

hij

(*) Cyi'KIAn. J\j>ii/. nd Bentetrian. p. 190.

Dd -^
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II liij noch vlieden noch zicli verweeren kon , beet zich

^^l-^ zeh'cn de tons; af, die hii der verleidlter in het aan-
VII ö '

Hoofdfl. zicht rpoog, en door hevige pijn tevens alle bek<>.

nn C. G. ring tot wellust overwon. (*)

tot "-i. ^^ veiTolging trof voornaamlijk de Bisfchoppen,

Eelluurers , en Leeraars der Gemeenten , niet , om-

dat zij tegen hen alleen gericht was, maar omdat

iiaiiuirlijk de haat en woede het eerst op hen moest

vallen: trouwens, dat men het op alle Christenen,

zonder onderfcheid, gemunt had, blijkt uit liet een-

parig getuigenis der gelijktijdige Christen -Schrijvers,

DioNYSius v^fj Alexandri'é ^ cyprian'us enz. , gelijk

'ei' ook alom , door het gantfche Rijk , een groot aan-

tal Christenen de flachtöfters dezer wreedheid geworden

zijn. Doch laat ons eenige bijzonderheden van bijzon-

dere Gemeenten, in de onderfcheiden gedeelten 'des

Romeinfchen Rijks, die ons de Gelchiedenis meldt,

verhaalen.

Te Rome Te Rome werd de Bisfchop fariaxus ter dood

(*) Gibbon in zijne GcfcJücdenis i;7ti dcti r,il drs

R. Rijks ^ rekent het voor eene znchthcid en gennde in

de vervolgers, dat zij de Christenen niet ter dood hmch-

ten , en fchijnt de Christenen vnn eene halflnrrigheid te

bcrchukligen , welke eindelijk de Ovcrlicid noodzankte

tot het uircrfle, d."t is, tot de dooddrrffc , te komen.

Doch, indien men niet geheel alle gcrchiedkiindig ge-

loof wil verloochenen, knn men niet anders oordeclen,

of hij ftclt de zank in ccn verkeerd ge/Jchtpunt voor.

De verloochening vnn zijnen Godsdienst znl toch den

dcuzdzamen Christen zwaarer vallen dan de dood.
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gebracht, (*) een man, die geen' geringen lof van II

ijver voor den Godsdienst heeft nagelaten, en die ^^^?-

door CYPRIANUS hooglijk geroemd wordt, (f) Van Hoofdil.

dezen fabianus verhaalt eusebius CS)? dat hij "^ C. G,

tot den Bisfchoppelijken ftoel te Rome , als door ^^j. ^^ j|

eene Godlijke aanwijzing , verheven was. Te weten ,

als de Gemeente in het jaar 226 in de Kerk verga- ^.°!1

,

. ^
^ Bisfchop

derd was, om eenen nieuwen Bisfchop te verkie- fabiaisus

zen, en niemand aan fabianus dacht, die zoo even ^^^ ^^od
"'ebri'cht.

van buiten in de Stad en in de Kerk was gekomen ,
^

daalde eene diiive op zijn hoofd neder, men hield

dezelve voor een zinbceld des Heiligen Geestes, en

verkoos op ftaande voet fabianus, met eenparige

ftemmen , tot Bisfchop. eusebius echter ftaat niet

in voor de waarheid der gcbeurenis, maar verhaalt

ze, als een men zegt. Maar, al ware ook iet

dergelijks met eene duive gebeurd, zou zulks niet

meer bewijzen , dan de genegenheid der menfchen

tot het wonderbare, bijzonder bij gelegenheden, die

met den Godsdienst in verband liaan. Welke Chris-

tenen te Rome behalven fabianus zijn omgekomen,

kunnen wij, uit zekere berichten, niet zeggen; de

Martelaarsboeken gewagen van verfcheidenen , maai'

derzelver berichten zijn veelal, op zijn best geno-

men, onzeker. 'Er worden nog genoemd, müses,

i\iaxim[js , en celerinus , voorname geestelijken

,

welke in de gevangenis geworpen en zwaar geiMJnigti

zijn.

(•) EusF.n. Wsf. Ecdes. VI. -9,

(t) CvpiUAN. Ep. 9. E(l. Brem. Ep. 4. Et/. P^nuei.

(5) //n/. Eccles. VI. 29.

Dd 4
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II zijn. Men kon of durfde ook te Home , een jnar

BOF.K
jj^pg ^ geenen opvolger voor fabianus \-ci-lckzen ,

Ilootdft. ^^7.00 de dwingeland , dkcius , gelijk cyprianus

na C. G. fchiijft (*), liever zou gehoord hebben, dat 'er een

lot 2s u 'l'cgenkeizer tegen hem ware opgellaau , dan dat te

«• Rome een Priester van God verkozen ware. In het

volgende jaar echter u^erd cornelius, wiens bericht

van den toeftand der Roomfche GenieeP-te wij bo-

ven ( t ) hebben aangehaald , tot deze waardigheid

verheven.

TcAlex- Te Alcxandrië'wï Egypte, alwaar DiON^vsirs thans

andrit.
Bisfchop was , had reeds een jaar te vooren eenc bi>

zondere vervolging gewoed, zijnde het gemeen al-

daar tegen de Christenen opgeruid , door zekeren

Waarzegger of Dichter , waar door verfclieidcn Chris-

tenen ellendig mishandeld en van het leven beroofd

werden. Onder anderen noemt dionysius, de Bis-

fchop ( § ) , MATRAS , een' oud man , en eene vrouw

QUINTA, welke beide met Hokken geÜagen, langs

de ftraatcn geflcept, en eindelijk buiten de ftad door

het volk dood gcfleenigd werden, apollonu eenc

beiaarde vrijster , die het graauw , haar buiten de flad

gefleept hebbende, daar dreigde te verbranden, indien

zij haar geloof niet verzaakte , fprong zelve in het aaT>.

gedoken vuur, en liet zich verbranden. Ook viel het

gemeen op de huizen van vele Christenen aan, die

geplunderd werden; zekere serapion in zijn eigen

huis

(*) E;>ist. 5c. nüis 55. (j) Sladz. 410.

(§) In eeiien Biicf aan FAnius , Bisfchop van /iiUiü-^

ehië , bij elsediüs IJiit. Eccks, VI. 41.
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hu ir gegrepen, w'erd deerlijk geflagen, getrapt, en II

eindelijk , uit zijn vertrek op het platte dak , van bo- ^^^^

ven neder geworpen. Deze woede des volks duurde Hoofdft.

een' a:eruimen tijd , tot een daar op gevolgd oproer "^ C. G.

, ,. 1- n , laar 235.
en burgerkrijg, onder die rampzaligen ontltaan, de

[^^^ 251.

wreedheid , die tegen de Christenen gewoed had , •

tegen hen zelve keerde. Dit alles gebeurde nog bij

het leven van den Keizer filippus, die den Chris-

tenen gunflig was. Doch, te gelijk met de tijding

van zijne dood, en de verheffing van decius tot

Keizer, kwam ook het gebod van dezen tegen de

Christenen aan , welke , door deszelfs ftrengheid

,

met den uiterften fchrik getroffen werden. Velen

verzaakten toen hun Christendom ; eene menigte vlood

naa het gebergte en de woestijnen; anderen , die

ftandvastig bij hun geloof bleven, werden, naar het

Keizerlijk bevel, op ondeifcheidene wijzen, ter dood

gebracht , waar van dionysius eenige voorbeelden

van tien of elf mannen, en vier of vijf vrouwen

bijbrengt. (*) Zekere julianus , een oud man, die

door het voet - euvel liaan noch gaan kon , werd met

nog een' ander, op kameelen zittende, de gcheelc

Stad rond gevoerd en gegeesfeld , en ten laatften

ver-

(*) INTen knn dnnr uit echter, met gicbon, niet b:-

fliüten, dat 'er geen meer Cliristenen in Alexandrië bij

deze j^cle;!:enlieid gedood, en dus dat liet gecal der IN'Inr-

telnreii Hechts gering en bijna niet noemenswaardig ge-

weest zij; alzoo liet blijkbaar is, dat dionysius, in zij-

nen Brief, alleen eenige voorbeelden v;in llandvastig lij-

den wil xiuhaicn.

Dd 5
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II verbi-and. Een foldaat, die, bij deze gelegenheid,

Bu.R
ji(;t volk, dat deze lijders befchinipte, had afgekeerd,

Hoofdft.
^^'^'^

•» ^P deszelfs gcfclirceuvv , voor den Richter

nn C. G. gebracht, en, toen hij beleed, e:n Christen te zijn,

to^ 2^1
^^^ ^^ ^^^^ onthoolïl. Nog een macar werd Ie-

vend verbrand ; twee anderen , benevens vier vrou-

wen, na alle ijslijkheden van den kerker, ijzeren

haakcn ,
gcesfeling en duizentl andere fmarten , ftand-

vastig te hebben doorgeflaan , verloren in ongeblusch-

-te kalk hun leven. Nog twee vrouwen, ééne van

welke , DiONYSiA , moeder was van verfcheiden kin-

deren , werden met het zwaard gedood. Ie midden

van zoo vele voorbeelden van onnienschlijkheid , ge-

waagt DiONYSius ook één enkel , waar bij de

menschlijkheid hare rechten handhaafde, dioscorus,

een knaap van vijftien jaaren , flandvastig zijn Chris-

tendom voor den RichtLr belijdende, en tevens alle

hem gedaane voorllellen en vragen met eene wijs-

heid, die zijne jaaren te boven ging, beantwoorden-

de, roerde het hart van den Richter, die hem ont-

floeg , zeggende , hem lijd te willen geven , om zich

te verbeteren. ^Vij kunnen ondertusfchen niet ont-

veinzen, dat de Christenen zich niet altijd lijdzaam

gedroegen; de hevigheid der vervolging maakte hun-

ne drift wel eens gaande. Een Christen, te recht

gelleld zijnde, begon te wankelen, en fcheen te nei-

gen, om CHRISTUS te verioochenen, wanneer eene

kleine bende foklaten , daar bij flaande , dit ge-

waar werd, begonnen zij o]i de tanden te kncrs-

fcn, het JKtofd te fchudden, de handen op te llee-

kcn, en met hunne gebaarden en bewegingen hun

011-
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Oïigenoegen te kennen te geven, waar door zij de ii

oogen van alle omftanders tot zieh trokken. Onver- ^^^^^

ziens vliegen zij naa den Richterftoel , en roepen, Hoofdft.

dat ook zij Christenen waren. Nu vatten de be- na C. G.

ichuldigden moed, de bevelhebbers en richters wer-j^f ^^^*° '
_

tot 251.
den bevi'eesd, en de gevangenen verlieten als in ze-

gepraal de rechtbank , zich verblijdende , dat zij hini

getuigenis voor de waarheid hadden afgelegd. Dit

geval , door dionvsius verhaald , kan , in de daad

,

niet wel tot lof vcrllrekken , hoe zeer het , door het

menschlijke , kan veröntfchuldigd worden. Nog is

een ander voorbeeld bij dezen Bisfchop bcdenklijk.

Zekere nemesion, een Egyptenaar ^ werd befchul-

digd, als een deelgenoot en makker van flrnikro-

vers ; deze befchuldiging bij den Bevellicbber van

zich afgeweerd hebbende, wordt hij bclchuldigd,

een Christen te zijn , en daar up door i\<L\\ onbilllj-

ken Bevelhebber, eens zoo zwaar, als de overige

flruikrovers , gepijnigd en gcgcesfeld , en eindelijk met

de flruikrovers verbrand. Ondcrtusfchcn kwamen 'er

ook door geheel Egypte vele Christenen , door i\c7.Q.

vervolging , om het leven. Velen , die in de Woestijnen

gevlucht waren, (lierven van honger, dorst, koude,

en ongemakken , als ook door roovcrs en wilde bees-

ten. Sommigen, die in 't gebergte hadden zoeken

te ontkomen , werden van de Saraceenen en omzwer-

vende Arabieren gevangen, en tot flaaven gemaakt,

zonder ooit hunne vrijheid weder te bekomen (*).

Te

(*) DiONVSU'S bij EUSLU. Hiit. Ecclcs. VI. 4:;.
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11 Te Karthago in Afrika^ gaf de Ovcrigheid , op
BOFK

|,^,f ontvangen van 's Keizers bevel, aan de Ctiriste-

Hot)fdft. "<-'" ccncn bepaalden tijd, om zich te verklaren, of

na C. G.
;7ij Christenen waren , dan niet; die na deszclfs ver-

tot "t:! ^"^^^P 'uwegen, werden als Christenen aangezien. Toen

nanien ook de geweldenarijen eenen aanvang; vele

Te Knr- christenen werden in ballingfchap verdreven; zii»
thïigo.

o
1 ^ .

w

die zich van het uitflel bediend en de vlucht geno-

men hadden , werden geftraft met h.et verbeurdver-

klaren van hunne goederen; vele werden gevangen,

op verfcheidcne wijzen gemarteld, en ter dood ge-

bracht. CYi'RiAxus noemt, in verlcheiden van zijne

Brieven , aan zijne tijdgenoten (*) , velen van dezen ,

onder welke ook Leeraars waren , en in eenen Brief,

dien hij, uit zijne fchiiilplaats , waar heen hij gewe-

ken was, aan <\<t7.Q. Martelaren en Belijders ichreef (f),

wenscht hij hun geluk, wegens hunnen moed en ftand-

vastigheid , met deze zwellende bewoordingen : „ Ik

,, hoor , dat eenigen van ulieden reeds met den

„ Marteldood gekroond zijn geworden, terwijl ande-

.. ren zich nabij deze overwinning bevinden; maar dat

,, allen, wier roemwaardige menigte in den Kerker

„ is opgelloten , van even vuurige dapperheid , om

„ den llrijd te volbrengen , bezield zijn — De aan-

,, Ichouwcrs zagen dezen hemelfchen ilrijd, den flrijd

„ van CHRISTUS; zij zagen zijne knechten, met Gotl-

(*) Ri>!it. 38, 39, 40. aHii 33, 34, ZS' Cf. Efi.

22. Lticüfni ad Cclcritiuw.

(f) Epiit. 10. ad Mart. ei Covfesf. aliii Ep. p.
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,^ lijke kracht ftaan , wel zonder eeiiige wereldlijke It

„ wapenen, maar gelovig gewapend met het wapen ^^^^

-, des geloc^s — Daar flonden de -geinaiteiden -— De Hoofd(>,

5, lange woedende en herhaalde veivolging kon het n- C. G.

„ onverwinlijk geloof niet bedwingen/* ^^^ 251!

In het Oosten werden insgelijks , door deze ver

volffing van decius, vele aanzienlijke Leeraaren der- " ^^
^ ° ' -^

Oosten.
Christenen weggenikt, onder dezen was alexaxder,

Bisfchop van j^erufakm, die in het jaar 251, in

de gevangenis overleed. ( * ) Ook heeft de vermaarde

ORiGENES , van wien wij, in het vervolg, bijzonder

zullen fpreken , te Ccefarea in PaUJlina , veel uit-

gedaan. Voornaamlijk is de dood van babylas,

die zedert het jaar 237 Bisfchop van Antiochiê was,

en aan wien het geval met den Keizer filippus

wordt toegefchreven , daar wij hier voor van gefpro-

ken hebben (f), vermaard, door de welfprcl;end-

hcid van chrysostomus , met welke hij de groot-

heid van Geest, door bab\xas in zijn leven Ije-

toond , en de Krachtige werking zijner heiligheid

,

zelfs na zijnen dood, geroemd heeft (§). Volgends

dezen zijnen Lofredenaar bracht babylas , door zijn

gebed bij Cjod , te weeg, dat de Tempel van apollo

te Daf'ne ^ bij Ant'wchi'è ^ door het blikfemvuur ver-

brandde, en na zijnen dood, verhinderde zijn ge-

been-

() Zio boven Bladz. 283.

Cf) Rladz, 406. tot 408. Vergel. chrysostcm. Libr.

Contra Gentes Opp. Tom. I. p. 65".

(5) HomiHu d« S. Hiercmartyre B.ikij/a Tem. l.

Opp. pag. 639.
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II beentc, hetwelk aldaar begraven werd, den Duivel,

*'^^|^ om gecne Godfpnikeii meer, onder den naam van

IIoofdiL APOLLO, te geven, fIet verbranden van den Tem-
iia C. G. pgi ^QQj. ^Q^ blikfem, en het ophouden der God-
laar 23>ï.

tot 25 1.
Ü'^t^'^^ïi van APOLLO , behoeft niet in twijfel getrok-

ken te worden , al twijfelt men ook , met reden

,

dat het ^én en ander aan deze oorzaak zou toe te

fchrijven zijn. Hoe het zij , babylas leed den Mar-

teldood, om CHRISTUS wil, in het jaai- 250 (*),

bevelende , in zijn uiterfte , volgends chrysosto-

isius, dat men de ketenen, met welke hij beladen

was , als een eereteken , met zijn ligchaam begra-

ven zou.

In Pon- Li het Lamlfcliap Pontus , waren de Overheden
^^* zoo gereed , om het bevel van deciös tegen de

Christenen ten uitvoer te brengen , dat zij , hier

voor , alle andere landsbezigheden ter zijde fielden

,

en menigvuldige werktuigen van WTeedheid tegen hen

met allen ijver gebruikten. Hier zag men Ouders en

Kinderen, Broeders en Zusters, Vrienden en Nabuu-

ren, malkander verraaden, terwijl velen zich van het

voorvvendzel van i\c\\ Godsdienst bedienden, om zich

van de bezittingen der Christenen meester te maken

,

door welken Kinderen , Vrouwen , en Grijsiiarts , zoo

min als Maagden , veifchoond werden ; zoodat A7«/m -

CiSfarca^ in welke Stad gregorius, bijgenaamd de

Wonderdoener , (Thaumaturgin ,) thans Bisfchop was

,

bijna eene veroverde en verwoeste Stad geleek (f) -

Ia

(*) EusEB. Iliit. Eccles. VI. 39.

(f) Grecoiuus nyssen. Oréit. in Grcgor, Thaumat,
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Jii andere Gewesten des Rijks wocilde de ven'olging II

Biet meer of min hevigheid, doch hier van heeft de '^^jj

Gefchiedenis ons geene bijzonderheden nagelaten, al- Hoofdfl,

leen weten wij van twee Bislchoppen in Spanje ,
"^ ^' ^*

BAsiLiDES en MARTiALis, dlc, bij gelegenheid der- ^^^ 251!

zelve , van het geloof zijn afgevallen , van welke wij ,

in het vervolg, nog gelegenheid zullen hebben, te

fpreken.

Volgends deze Gefchiedenis der ven'olging onder Getal der

DECius , kan men niet ontkennen , dat het getal der ^^^'^^'s-
' ^

ren.

Christenen, die daar bij het leven verloren hebben,

door het gantfciie Romcinfche Rijk, vrij aanzienlijk

is geweest. Het is zoo, dat origenes (*) fchrijft:

,, Dat flechts weinige Christenen, op onderfcheiden

„ tijden, en die zeer geraaklijk te tellen zijn, voor

., den Godsdienst der Christenen ' geftorven zijn,"

doch het geen hij 'er op laat volgen , leert ons , hoe

hij wil verftaan zijn , in vergelijking naamlijk van

het geheel getal der Christenen. Hij zegt: „ God

„ verhinderde, dat hun geheel geflaclit niet werd

„ uitgeroeid." Evenwel is het getal der Martela-

ren, gelijk wij reuds boven zeiden, in de Roomiche

en Grieklche iMurtelaarsboeken , te zeer vergroot

,

gelijk dan ook de Gefchiedenis der Martelaren, over

het geheel, met vele fiibclen en verdichtzelen, in

vciTolg van tijd , is oiigclicrd , van welke men ook fom-

tijds, ichoon niet altijd, de toevallige, of ook wel

opzetlijke, aanleiding en oorzaak kan naarfpooren, ge-

lijk wij in de Gefchiedenis van de 11. ursula ge-

zien hebben. Thans

(*) Contra, Celf. Libr. 111. />. 116. Etiit. Spenc,
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H Thans willen wij nog een voorbedd, lüt dezeil

^j^ tijd, hier plaatzen, te weten, de Gefchiedenh dcf

Hoofdrt. Heilige Zeven Slaapers ^ waar van Cregorius vait

na C. G. Xours f * ) •> een Schrijver , die op het einde def
Jaar 235. ,

tot 251.2^^^ eeuw leefde, het eerfte gewaagt, en wier ge*

dachtenis nog bliift niet alleen bij de Christenen,

„„« aL rn^f ook bij de Mohammedamn, Zeven aanzienliji^e
van cie •' ^

H. Zeven Christenen van Efeze , zoo luidt hoofilzaaküjk het

SJaapers. verhaal, alhoewel hetzelve bij anderen in omllandig-

heden vcrfchilt , hun geloof voor den Keizer decius

zclvcn beleden hebbende, verborgen zich vervolgends

in een hol of fpelonk buiten de Stad , waar van de

Heidenen den ingang toemetzelden. Hier vielen zij

in flaap , of {tierven , volgends het verliaai van laa-

ter Grieivfclie Schrijvers. Na eenen flaap van onge«

veer tweehonderd jaaren , ontwaakten zij , of werden

weder opgewekt ten leven , in het jaar 446 of 447

,

als Keizer tiieodosius de jongere regeerde , en het

Christendom reeds' lang de Godsdienst van den Staat

was. Zij, geloovende flechts édnen nacht geflapcn

te hebben, zonden éénen uit hun gczclfchap naar de

Stad , om fpijze te kopen , waar door hun wonder-

gevTil dra bekend werd. De Bisfcliop der Stad, eu

ecne menigte Christenen ,
ja de Keizer zelve , daar

toe van Konftantinopolen overgekomen, gingen hen

zien en begroeten. Maar kort daar op z^s^ow de-

ze Zeven Martelaars, in tegenwoordigheid der aan-

ichouwers, neder, en gaven te gelijk den geest —
Men vertoont n(jg den Reizigers, in de nabuurfchap

der

(•) £>^ gloria mar/yrum C. 95.
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cïer Stad Efeze, het hol, welk hun ter fchuilphats ir

gediend hebbe ( * ). 'Er is niet v^eel opmerking na- ^5^, j!^

dig, om te geloven, dat een wondergeval , zoo ge- Hoofdd.

heel zonder bedoeling (f), en volftrekt oïitbloot "^ C. G.

van alle gezag van gelijktijdige getuigen, een verdicht- {^r öcu
zei zij , ook is het niet moeilijk , den ooriprong van — •—
een dergelijk verdichtzel te ontdekken. De Cliriste-

nen noemden, op voorgang van hunne Heil. Schrif-

ten , de dood eenen flaap , en het graf de faapplaats

der overledenen , C KoiptKry/fm , ) waarfchijnlijk zijn

de overblijfzelen van zeven Christenen , ten tijtk; van

DEcius overleden, en in eene fpelonk begraven, na

twee honderd jaaren ontdekt geworden. Dit noemde

men hun ontwaken. En deze oneigenlijke uitdruk-

king is ,
gelijk in zeer vele andere gevallen , door

onkunde, of bijgelovige zucht, om wonderwerken

te vermenigvuldigen, naderhand in eenen eigenlijken

zin opgevat , en van hier het verhaal van de Heilige

Zeven Slanpers, (§) — Onder de regeering van

den Keizer decius zal ook de Heilige Reus , chris-

TO-

( * ) Wat de Mohammedanen en Arnhiêrs , van de Ze-

ven Slapen verhnlen,knn men uit siiaw en mebuhr lezen

in mijne Jardrijkskiivde des Bijbels \Y. Deel Bladz. 190.

(t) Men heeft wel nadcrhnnd gezegd, (photil's Bi-

hlioth, Cod, 253.) dat door dit wondergevnl een Chris-

ten Bisfchop , die de opflnnding der dooden ontkend

had, tot overtiii{^ing dezer waarheid is gebracht. Doch,

ook daar toe was zoodanig wonder noch nodig, Duch

voor de Godlijke Wijsheid gcfchikt.

(§) Vergel. ïciiköck Kirch-Gtfch. T!u IV. .i' au.

II. Deel. Ec
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IT TOPHORUS, of de //. Christofcl^ geleefd, en zich,

^^Jl^
door vele wonderbare gevallen, onder anderen het

Hooiiift. dragen van het kind jesus door de Roode Zee,
na C. G. vermaard gemaakt hebben. Een verdichtzel, uit de

tot 251.^^^'*^""*^ eeuw, niet waardig, om er langer bij Uil

te fl:aan.

Vele Wij hebben , in het verhaal dezer vci-volging on-

nenoin- ^^^ DECius gezien, dat vele Christenen zich voor

komende dezelve in veiligheid zoclitcii te (lellen, duor eene
vervol-

fpQ^dj^e vlucht. Onder dezeu behooren dionvsius
ging door ^ "

devliichr. ï'^'' Alexandri'é ^ cyprianus, en gregorius thau-

MATURGUS, of ilc Woiiderdoever, De bijzonderhe-

den , Welke daar bij plaats hadden , zullen wij mede-

dcelen, waar wij van deze Kerk leeraars breder zul-

len fpreJcen (*), hier zij het genoeg aan te merken,

dat DioNYSius en cyprianus zich tot deze vlucht,

door Godlijke openbaring en bevel, gerechtigd hiel-

den, hoewel anders cyprianus, inzonderheid, 'er

rterk op Haat, dat Leeriiais en Kerkendienaai-s niet

dan om allergewigtigrtc redenen hunne Gemeenten

behoorden te verlaten , en veeleer veipligt zijn , aan

dezelve een voorbeeld van moed en flandvastigheid

te geven ,
gelijk hij dan ook , in ééiien zijner Brie-

ven (t)-> belast, dat men eeiiige Kerkendienaren

,

welke gevlucht, maar naderhand terug gekomen wa-

ren , met inlioiidiiig van hunne maandelijkfche lüt-

dceling, teiiren zou, tot hij met andere Leeraaren

en

(*) DioNYsius eigen verhaal vindt men bij llsebil'S

llht. Ecdes. VI. 40.

(f) Epiit. 34. iiliii 28.
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en de Gemeente daaromtrent eene nadere vastftelling n
zou ffemaakt hebben. Maar gregorjüs vermaande, ^'^-^

VI

I

integendeel , zijne Gemeente , liever in tijds de ver- Hoofdft.

volging te ontwijken , opdat de menschlijke zwak- n^ C. G.

heid niet onder zoo Iievigen aanval mo^t bezwii- J'^^ '^^'

ken. En , in de daad , fchoon voorheen de Chris- —
tenen den Marteldood, dikwijls met te grootcn ijver,

te geitioet gingen , thans was deze raad voorzichtig

te keuren , dewijl de Heidenen het voornaamlijk

toelegden , om de Christenen tot afval van hunnen

Godsdienst te brengen ; om niet te zeggen , dat je-

sus zelve de vlucht, in gevalle van ven-olging, aan

zijne leerlingen voorgefchreven , en roekeloze verme-

telheid afgekeurd heeft.

Het is zeer waarfchijnlijk , dat die Leeraars, wel- Gevluch-

ke, ten dezen tijde, in Ga//ië, (Franknk^') in
^^ ^'"'''^'

'
,

-^ ^ '^ ^'v tenen
welk land(cna}3 de Christen -Godsdienst nog weinige breiden

voortgangen gemaakt had, dtn grond gelegd hebben ^^^Chris-

voor zeven naderhand aanzienlijke Gemeenten, dio- inCaii'i^

NYSius te Lutetia
^ (Parijs,) cratiaxus te Turo-'^^^'

num^ (Tours, ) TRoriMcs te Arelate^ (Arles,)

PAULUS te Narhouua^ (Narbonne,) saturmxus
te Tolofa , ( 'luuluLiie , ) iMartialis te Lew.ovi-

ciim^ (Linioges,) en stremonius te Claramonti"

urn in Ar vernis ^ (Clennont in Auvergne,) Leer-

aars of Cedieiiaars der Kerk te Rome geweest zijn,

die, om de vervolging te ontgaan, naa Galliè ge-

weken zijn. Üit is ten minden veel waarfchijnlij-

ker , dan het geen men naderiiand gezegd heeft,

dat zij door den liisfchop van Rotnv , faeian'L'S,

als zendelingen, derwaunls waten gezonden. Van

Ec i de-
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Il deze zending weet ook gregorius turonensis ,

^^!^ die liet eerst van deze Leeraaren fpreckt, niets (*),

Hoofdlt. Onder de genen , die óeze vervolging door de

"'^ ^- ^- vlucht ontkwamen, heeft zich boven anderen een*
Tmr *^ "^ ^

tot 251'. "^^rn gemaakt paulus vtin Thebe, eene Egi^ïtifche

Stad, Hooldftad vnn het Landfchap Thcbais^ dien

"^"1^,^ men voor den Stichter van het eenzaam Kluizenaars-
van llie-

be, eertle leven onder de Christenen houdt, hiüronv.mus heeft

Kluize-
2ijn leven befchrcven, doch meer als een ligtgelovig

Lofredenaar, dewijl men den man, als eenen Hei-

ligen , vereerde , dan naar de llrikte regelen cener

oordeelkundige en genoegzaam geflaafde waarheid

zich gedragende levensbefchrijver. Deze paulus

was van rijke ouders geboren, die hij reeds vroeg,

in den ouderdom van 15 jaai*en, verloor, geoefend

in Griekfchc en Egyptifche geleerdheid , zachtmoedig

van imboi'st , en godvruchtig. Bij het begin der ver-

" volging in zijn vaderland, zocht hij zich op eene

afgelegene plaats ten platten lande te verbergen. Doch

ontwaar wordende, dat zijn Zusters Man hem, ten

einde zijne bezittingen meester te worden, aan de

I leidenen zocht te verraden , begaf hij zich diep in

het gebergte , waar hij in een groot hol , hetwelk

N door eenen ouden Palmboom overfchaduwd was

,

waar bij eene heldere bron uit den grond ontfprong,

zijn verblijf nam. Hier bracht hij , daar de Palmboom

hem kleding en fpijze , en de bron zijn' drank veifchaf-

te, onder gebeden, en heilige aandachts- oefeningen,

onbekend aau, en afgezonderd van de wereld, zijnen

lecf-

(*) Gregor. TLiRON. llist. Francof. Libr, I. C. 31.
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leeftijd door , dien hij tot 113 jaaren rekte , of tot II

omtrent het jaar 340 na Christus geboorte. Toen ^'^^

werd hij door antonius ontdeivt, die msgelijks in Hoofdft.

deze Woestijnen van Egypte, doch op eene andere "^ ^- ^'

plaats , reeds zedert vele jaaren , dezelfde levenswijze tot 2-1.

gehouden had, en thans, gelijk HiëRONYMUs fchrijft,

alleen tot paulus geleid fcheen te zijn, om hem,

die koit daar na overleed, te kunnen begraven. De-

ze PAULUS vi'^as echter niet , in den volftrektften zin

,

de eerfle Woestijnier of Kluizenaar. Onder de Joo-

den en Heidenen had men reeds dergelijke lieden,

voor eeuwen, gevonden, de Pythagore'èrs en Esfe^

nen , van welke laatften de Therapeuten eene foort

fchijnen geweest te zijn ( * ). Bij de Christenen had-

den de Askeeten zich insgelijks, door eene afzonde-

ring van de wereld, de achting van hooger wijsheid

en verhevener deugd zoeken te verkrijgen (f). Ook
hebben wij, in onze Gefchiedenis (§), het voor-

beeld gehad , van narcissus , Bislchop van Jerufa-

lem , die eenige jaaren in de eenzaamheid op het land

vertoefde, maar daar na tot zijn ambt wederkeer-

de. Doch , wanneer men zoo hoog wil opklimmen

,

ten einde aan deze afzondering gezag bij te zetten , dat

nicn den Profeet eliü, en joiixxKS den Dooper , voor

zoodanige Kluizenaars wil houden , mist men voor

zoodanig begrip allen grond, paulus kan, echter,

in zeker opzichte , de eerflc grondlegger van het

Khu-

(*) Vcrnelijlc boven I. Dal , Bhidz. 1$.

(t) Boven Bltulz. i.-'s.

(S) Dladz. 282.

Ke 1
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II Kluizenaarsleven genoemd worden, voor zon veel h

5

Bor.K gelicel eenzaam en onbekend leefde, antonius door
VII

Hool'diK ^'U" voorbeeld deze levenswijze aanprees , en zijn

nn C. G. leerling pachomius deze oefeningen van Godzalig-
"1*1*11" o ^ ^

tot ^'^i'
'^^^^ ""^S volkomener zocht te maken, door zijne

- fchikkingcn omtrent een eigenlijk JMonniken loven,

die hunnen naam, (Moya^^o?,) van de eenzaamheid

hebben.

. Niets was natuurlijker, dan dat lieden, die zich

geliecl aan de famenleeving onttrokken, om zich en-

kel aan Godzalige belpiegelingen en de verkecring

met God toe te wijden, voor heiligen werden aan-

gezien, en dat men dra van zulke heilige lieden ook

vvonderdaadigc en buitengewone vermogens en krach-

ten verwachtte. Men behoeft zich ook niet te ver-

wonderen , dat deze voorbeelden zoo vele navolgers

kregen, zoodat zelfs weldra het getal dezer ^Voes-

tijnbewoners , bijzonder in Egypte^ gelijk wij, in 't

vervolg, zien zullen , aamnerklijk wertL De heete

luchtflreek van dat Land , zoo ligt de verbeelding

verhittende , eene natuurlijke neiging tot eenzaamheid

in fommigen , een zwaannoedig geflcl , of verdikt

bloed, in anderen; bij dezen tcgcnfpocd of weder-

waardigheden in dit leven, bij genen een gevoel van

te vooren begaane zwaarie zonden, ook de zucht,

om N'oor iet groots geacht te worden; deze en der-

gelijke oorzaken konden velen ten drijfveer vcribek-

kea, om de pligtcn, die een Christen aan de famen-

Icving verfchuldigd is, te verzaken, en in Woestij-

nen het leven van cencn Christelijken wilden te lei-

den, waar van bij fommigen het gevolg was, eene

ge-
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gehecle verbijstering des verftands, en vroomc dwee- ïl

pende geestdrijverij , zoodat zij zich verbeeldden , ^!^^^

met hemeUche gezichten en openliaringen verwaar- Hoofdft.

digd te worden, terwijl verwaande trotsheid het hart "^ C. G.

van anderen vervulde, zich eenen hoogereu trap van -.^"^
'

j

Godzaligheid en verdienden toefchrijvende , en aan-

fpraak makende op den eerbied, het geloof, en de

gehoorzaamheid van andere Christenen. \''an het één

en ander zal ons de Gefchiedenis , in het vervolg,

voorbeelden opleveren.

Terwijl, bij deze vervolging, zoo vele Christenen Vele

liever alle kwellingen , ia de dood zelve ondergin-
*-"'"'^'^';'

gen, dan dat zij aan het Christendom ontrouw wor- len van

den, en dat verloochenen zouden, en anderen zich '''^"\.8'^/

in woestijnen een kommerlijk en ellendig leven ge-

troostten, waren anderen, en wel in een groot aan-

tal , van het Christendom afgevallen. Niet gelijk

voorheen wel een enkele , door de felheid der pijnen

vermeesterd , maar thans , bij geheele fchaaren , tcr-

fl:ond bij het ecrlle ontdaan der vervolging en op

het eerde dreigen. Dus veriiaalt ons dionysius (*>,

dat , zoodra het bevel van decips te ^lexnndriê

aankwam, en eene algemeene ontdeltenis verwekte,

velen van de aanzienlijklte en vermogcndfle Christe-

nen tedlond, door vrees gedreven, opkwamen, om

aan dit bevel te gehoorzamen; anderen vcricheenen,

door zekere posten of bedieningen , die zij bekleed-

den ,
genoodzaakt ; anderen, iloor hunne bekenden ge-

daagd, en bij naame opgeroepen, namen deel aan de

011-

(*) Bij EUSEU. /ƒ/$/. Jur/fs. VI. 41.

Ee 4
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Il onreine en onheilige olTerandcn. Eenigen deeden dk ,

BoHK
[)\Qcyi en ontfleld, als of zij zelve tot flachtötlers

Vil ,

Hoofdft. voor de Atgoden verllrckken zouden , waarom zij

na C. G. ook door de omftanders werden befchimpt , als lie-

iot'^25^r ^^"' ^^^ "^^^ ^^^ derven, noch tot ofieren, moeds

• genoeg bezaten. Maar anderen fneldcn gewillig naa

de Altaarcn , doutm' )cdig verzekerende, dat zij nooit

Christenen geweest waren. Van de genen, die in de

gevangenis waren geworpen , zwoeren Ibmn-rigen hun

geloof af, eer zij nog voor 't gericht werden voor-

gedcld, anderen bezweeken, nadat zij reeds eenige

pijniging hadden doorgeftaan , uit vrees voor zwaarer.

Te Karthago was de afval niet minder, eiT dreig-

de den gehcclen ondergang dezer blocjende Gemeen-

te. Nadruklijk beklaagt zich cvniiANUS bier over (),

„ dat een groote menigte der Broederen terll mid , op

„ het eerde dreigen des vijiinds, hun geloof verraad-

„ de : zij weixlcn niet nedergewori->en door de hevig-

„ hcid der vervolging, maar wierpen zich zelven,

„ door eencn VTij-willigen val, neder. — Zij verloo»»

„ chenden bun geloof, eer men hen nog gegrepen,

„ of ondervraagd had ; zonder eens den fchijn van

„ dwang aan te nemen. liet fchecn, als of zij zich

„ enkel van eene gewenschte gelegenheid bedienden

:

„ en zij zelfs, die, wegens het invallen van dtw

„ avond, door de Overlieid tot den volgenden dag

„ werden uitgcfteld, verzochten, terllovid voongC'

„ holpen te worden. — Voor velen was hun eigen

,, verderf niet genoeg; men wekte malkanderen op,

(*) Z>f Lapfii p, 122. f(^. Bremens.
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„ tot den afval. En om de misdaad te voltoojen , II

„ werden kinderen, door de handen hunner ouderen, ^°^^

„ genoodzaakt, daar aan deel te nemen: Dus verlo- HoofdfL

„ ren zij , het geen zij , bij den aanvang van hun na C. G.
Tpsr "^^

9, leven, (door den Doop) verlcregen hadden." ^^^ 251J

Deze afval der Christenen ftrekte zich tot meer

andere gewesten uit. Immers, dat 'er ook te Rome

en in Sicilië zulke afvalligen geweest zijn , ziet men

,

uit eenen Brief der Romeinfche Leeraaren aan cyprl\-

Nus (*). Onder deze afvalligen wai'en zelfs vele

Leeraars en Opzieners der Gemeente aan het Chris-

tendom ontrouw geworden; te Karthago (f), m
het overige van Afrika (§), insgelijks in Spanje (**),

en waarfchijnlijk ook elders.

Wanneer men de groote verandering in het gedrag Oorza-

dcr Christenen in aanmerking neemt, waar door ve- ^^'V^'".
, , ,.., ,• zooda ril-

len thans zoo gcmaldijk tn hgtvaardig hun geloof gen afval.

verzaakten , waar voor de Christenen , bij \Toeger

vervolgingen, met dien ijver, zich bezield toonden,

dat zij zich zelven , diku'ijls niet zonder dweepcrij,

ter dood aanboden, en die, als 't ware, zochten,

zal men genegen zijn, de oorzaken van deze veran-

dering op te fpooren. Dezelve zijn ligtelijk te vin-

den, deels, in het verval van het Christendom , waar

van wij gefjiroken hebben, welk zijne oorzaak had,

IJl het verllaauwen v:ui den ccrllcn geestdrift der

Chria-

(*) Onder de Rrievoii van cyprian. Ep. 30. aliii 31.

(t) CypRiAN. I'.j). 14. et 40. r///;> ö. (t 35,

(5) /^/^ 59. f( ^>5- «''"i" 55. 'i Ó4.

('*) ^>- Ö7. atib 68,

1'-' 5
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Il Christenen , door den tocnemcndcn iiitcrlijken voor-

^Vl?
^^*^^ ^^^' Cliristelijkc Gemeenten ; deels ook , in den

Hoofdft. aart der tegenwoordige veiTolging , die de Christenen
ra C. G.

^jgf terftond ter dood bracht, maar door lierhaalde en
laar 235.
tot 251. J^"g^"""ge kwellingen, moedeloos zocht te maken;
" terwijl zij, die zich met de vlucht wilden bergen, hmi

vaderland en goederen moesten verlaten, welk één

en ander zij behielden , indien zij het Christendom

verlieten , en deel namen aan de Heidenfche plegtig-

hcden, voor welke verzoekingen velen bezweken.

5ncrif!cn- Deze afvalligen of gevallenen
^ {Lapft^) maakten

n
,
1 hun-

2Jch niet, op dezelfde wiize , fcluildig, aan het ver-
iicati , en

.

' • ^ ^

Libellaci- zaken van Jiun geloof. Eenigen beleden openlijk het

Ileidcndom, en offerden daadlijk aan de Afgoden,

en aten van het Afgoden - ollcr; anderen rookten

alleenlijk ter ecre der Afgoden wierook; men onder-

fcheidde hen , door bijzondere namön , de ecrfle

werden Sacrijkati , de laatstgcmcldcn Thurificati ,

genoemd, zulken, die genfferd ^ en zulken, die ]^ff-

yyicrookt hadden, l^och, gelijk bij de vervolging,

onder den Keizer severus C
*

) i de Christenen,

voor geld, de gunst v^an bijzondere Overheden wis-

ten te bekomen, waar door zij van de ver\'olging

beVrijd bleven , zoo bezorgden zich , ten dezen tijde

,

velen getuigfchriften van de Overheid of aanzienlijke

lieden, behelzende, dat zij, als verëerers van de

Goden , aan 's Keizers bevel voldaan hadden , en

dus

(*) Boven Bladz. sRv^. Dit werd wel door de Mon-

taviitcti ^ en ook door tertui.uani's , afgekeurd, m?.ar

door de Clirisrcncn in het gemeen geduld.
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dus gecnc Christenen waren, zonder dat zij, met II

de daad , zich aan Heidenfche Biiffelo\i2:heden fchnl- ^Sl^^•> -'^ 3 VII
dig maakten. Men noemde dezen , naar deze getuig- Hoofdft.

fchriften^ (^Libelli ^^ Lihellatici of fchriftelijke af- "? C. G.

vaUïgen ( *;. D^ze werden, alhoewel zij als ^/- jot •'-i!

valligen van hun geloof door de Christenen werden •

befchouwd, evenwel niet in gelijken trap geftekl m.et

die genen , die daadlijk aan de Afgoden geofferd en

gewierookt hadden, gelijk de Gefchiedenis ons, in

het veiTolg, leeren zal.

Haai moest zoodanige ligtvaardigheid en neiging Godlii':e

tot afval de ijveriglle Christenen ti'effbn, geen won- °'^'''^'-''^'

der dan , dat zij ligtelijk geloofden , dat God fom- (T^ze af-

migen derzelvcn , op ecnc buitengewoone wijze, ge- valligen.

ftraft hebbe. cyprtancs (f) heeft hier eenige voor-

beel.len van bijgebracht. Eén der genen, die zijn

geloof vrijwillig verzaakt had , verloor terftond daar

op het vermogen der fpraak. l^n^ \touw, zich aan

af-

(*) De op.crc^cven vcrklnrinj^ vp.n het gedrajT dezer

Lihellatici, gelijk zij met de nntiuir der znak overeen-'

(lemt, dus is zij duidelijk uit de Brieven vrn cvpRiA\r<;,

die ze (^Epist. 66. a/iis 68.) gruM'Jijke getU!o:fchr:ft!'n

van jlfyoderij noemt, en ze breedvoerig en klarr be-

fchrijft , in ccncn Brief n?n antonianüs Epist. >,^. alih

52. waar uit r.ndere min duidelijke gezegden van den-

zclfden Schrijver kunnen verklaard worden. INIen leze

MOsiiEiAi Nod. Ophelder. III. Deel., B!ndr-. 6c. volgg.

scimöCK Kirch-Gefdi. Th. IV. S. 116.

( ] ) /)if Lfif'fis p. 131. fiq. ed. lirciit.
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II afval fchuldig gemaakt hebbende, werd van den Dui-

"viT
^'^^ bezeten, en zoo geplaagd, dat zij zichzelve de

Iloofdfl;. ^^ong afbeet, waar mede zij gezondigd had, gevende

na C. G. vervolgends, onder he\'ige fmarten, den geest. Ben
Tanr 2^^«

'

tot 251.'^"*^^^ Christen, die, niettegcnfiaande zi}nen afval,

——— het Heilig Avondmaal had gebruikt, flierf op den

eigen ftond; nog één', die, naar de gewoonte dezer

tijden, wat van het Heilig Brood naa huis had me-

degenomen, de kast openende, waar hij het in gezet

had, floeg ecne vlam tegen het gezicht; een ander,

die deze heilige fpijze in de hand nam, vond 'er

asfche in. Eindelijk , verfcheiden van deze afvalli-

gen werden door eenen boozen Geest bezeten, of

•^ vervielen in razernij.

Aanmer- Lidicn cyx'RiAXUS alle deze voorbeelden, als oog-
'- ^^' getuigen , verhaalde , zouden wij verlegen zijn , met

de geloofwaiU'digheid van dezen ccrwaardigen Kerk-

lecriiar, maar dewijl hij de moesten alleen van hoo-

ren zeggen vermeldt, en het niet onmooglijk is, dat

de één of ander eene fchielijkc dood fiderf, of dat

deze, of gene afvallige, door den angst of knaging

zijns gewetens o\'er zijnen afval , tot eene foort van

vertwijieling en krankzimiighcitl vervallen zij , zoo is

het alleen ligtgelovigheid , of een te- overhaast befluit

omtrent de uitwerkzelcn , dat men hem kan tocfchrij-

vcn. Het is waar, hij verhaalt het volgende geval,

van een kind , als in zijne tegenwoordigheid gebeurd.

De vocdftcr , of minne , van een klein kind , een meis-

jen, welks ouders gevlucht waren, had hetzelve bij

de Overighcid gebracht, op wiens bevel een flukfen

brood



GESCHIEDENIS. 445

brood, in den wijn van een ofFermaal gedoopt, aan U
hetzelve gegeven was. Naderiiand bracht de Moe- ^'^^^

der, hier van niets wetende, het Kind in de Gods- Hoofdff.

dienfti^e vergadering der Christenen. Onder het ge- "^ ^- ^•
^ ^

T?F.r 2^5.
bed, gaf het Kind, dat nog niet fpreken kon, door [qj „^j^

huilen en benaauwde bewegingen , zijne zonde te ken

nen. Maar, als de Kerkendicnaar het, bij het vie-

ren van het Av^ondmaal, gelijk den overigen aanwe-

zenden, den gezegenden wijn toereikte, wilde het

'er volftrekt niet vzn proeven; en daar toe genoodr

zaakt, kon het dien niet lang bij zich houden, de-

wijl hij, gelijk cypriaxus fchrijft, niet in een be-

vlekt ligchaam blijven kon. Doch, wie ziet niet,

hoe gemaklijk dit geval , op eene zeer natuurlijke

wijze, te verklaren is? De geloofwaardigheid van

CYPRiANiJS moge dus gcliandhaafd kunnen worden,

met reden nogthans znl men zich verwonderen ,

over 's mans vooringenomen ligtgelovigheid , en zwak

oordeel.

Wij hebben dit laatde voorbeeld, met dat bijzon- Hot A-

der oogmerk, hier geplaatst, omdat men daar in het ]'''^j.^'"^,*^
" ' = ' ' bediend

oudfte fpoor aantreft, dat de Christenen de gewoon- aruk ici-

te gehad hebben , om de klcinfte kinderen zelve ""^ Kinde-

het Ax'ondmaal van jesus te laten gebruiken. Wan-

neer ook de Kinderdoop bij de Christenen in ge-

bruik moge gekomen zijn, fchijnt nogthans" de tc-

genfpraak van TEttTULLiANus en anderen tegen den-

2elvcn te hebben uitgewerkt , dat men te llcrker

op denzelveii hebbe aangedrongen, te meer, omdat

deze zells de nuodzaaklijkhcid van den Duup tot
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II zaligheid erkenden; en dewijl volw.isfen onderwijze-

"°j[^ lingcn, die tot den Doop werden toegelaten, ook

Hool'dlh terllond daar op het Avondmaal ontvingen , dreef

na C. G.
jiij^ii (Jc vcrücniging dezer beide plegtigheden zoo

Tflnr 235.

tot sni.^'^'"'»
^^'^^ "^'-'" begreep, dat men den kleinen Kindc-

- - ren , die gedoopt waren , ook het Heilig Avondmaal

behoorde toe te dienen , waar toe men ook gebruik

maakte van de woorden van jesus , waar bij hij

verklaarde, dat f/je/i geen leven hehhe ^ in zichzel-

ven, ten zij men het vleesch des Zoons des men-

fchen ete^ en zijn bloed drinkc ^ (joaNN. VI. 54.)

dus deze woorden , die de Zaligmaker in cenen gees-

telijken zin vcrllaan wilde hebben , en die niet tot

het Heilig Avuiuhnaal bijzonder bchourcn, al te let-

terlijk opvattende en verldarende. Hoe het zij, au-

GiiSTiNiTs () noemt deze gewoonte , in zijnen tijd

,

het algemeen geloof der Christenen ; en in de zoo-

genaamde Apostolifche FastftcUingen ^ of Kerkverör-

deningen ^ (f) wordt bevolen, dat, onder de le-

den der Gemeente, ook aan Kinderen het Avond-

maal behoort uitgedeeld te worden. Waar uit blijkt ,

dat, icn dezen tijde, deze gewoonte niet alleen in

de W'esterfciie Gemeenten , en die van ylfrikn , maar

ook in de Gemeenten van het Oosten, reeds plaats

h'.ul gevonden. Naderhand heeft de AVesterfehe

Kerk hier in veranilering gemaakt , en na de

twaalfde eeuw is deze gewoonte allengs geheel af-

ge-

(*) E[>ist. 106.

(t) Cunjïitiit. /Ip^^st. L. YIII. C. 13.
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gefchaft. Maar in de Griekfche Ktrk: is zij (leeds II

aangehouden, en zelfs tot onzen tijd toe in gebruik ^.^^'1^

gebleven. (*) Hoofdft.

De tot hier toe befchreven v^ervolgin.ff was , ten "^ 9.' ^*
Jaar "'^^

geluk van het Christendom, van geen langen duur, joj 251!
hare woede begon , zeh's nog bij het leven van de

cius, te verminderen, gelijk blijkt, uit de verkie- ,\^^"
' ^ •

.
-^ ' volging

zing van coRNELius, tot Bisfchop van Rome^ en houdt op

uit de Briefwisieling, welke, büjkens de Brieven van ^"^'^de

CYPRiANus , kon plaats hebben , tusfchen de Ge- decius!

meenten van Afrika en Rome^ en zij kan gezegd

worden geëindigd te zijn met de dood van deci-

us , die , na eene regeering van twee jaaren en eeni-

ge maanden, gelijk ook zijn Zoon, in den oorlog

met de Gothen^ fneuvelde, zijnde met zijn paard in

een moeras blijven llckeii; zonder de eere der be-

gravenisfe te mogen genieten, zegt lactantius (f},

bleef hij daar naakt en uitgefchud, gelijk een vij-

and van God waardig was, tot een aas voor het

wild gedierte en roofgevogclte , liggen.

Thans zou ons de orde des verbaals roepen , om Bed uit

den inwendigen toelhuid der Christelijke Kerk, en
^^"'^^^

de verfchillen over de natunr der Godheid, en den D»;d.

perfoon van jesus Christus, die haar, geduuren-

de

(*) Men zie broeder matïh. larrogue, Ilist. de

r pAicharistie p. 21$. en 239. Amllerd. 1671. Svo. en

PETR. zoRNius , llUtoriu EiuIuitiittA litfantum Beritl.

1736. 8vo.

(t) De mort. Perfccut. C. 4.



4.tS KERKELIJIvE GESCHIEDENIS.

Il de lict laatst befchreven tijdsbeftek , gefchokt lieb-

°5)j'^ ben, te befchoinven ,• als ook bericht te geven van

Hoofdft. die Kerklecrüars , en uitmuntende mannen, orige-
na C. G. ^^^ ^ DioxYSius van ^lexaudriê , en anderen , die

tot 251" in ^£ gcbeuixinisien dezer jaaren zoo veel deel ge-

had, en zich bij de Christenen, op meer dan écne

wijze, merkwaardig en vcrdicnrteriik gemaakt heb-

ben; doch , opdat de dikte der Boekdeelen van

onze Gefchiedenis geevenredigd blijve , make dit

verhaal van het einde der vervolging onder den Kei-

zer DECius, ook een

Einde van het Tweede Deel.
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