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N H o U D

VAN HET

ZESDE DEEL.

DERDE BOEK.

Bevattende het derde tijdperk; van de regeering van den

Keizer konstantyn den Grooten, in het begin der

vierde eeuw , tot de opkomst van mohajMmed , in de

zevende eeuw,

VERVOL G VAN HET

ZESDE HOOFDSTUK.

Inwendige gefleldheid der Christen -Kerk, aan-

zien der GeesteUjkheid
, gezag der Bisfchop-

pen. Kluizenaars, en Monniken. Toeneming

van het Bijgeloof. Behandeling der Heilige

Schriften enz. . . . Bladz. i.

- ZE-



INHOUD.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Godsdienst -Leer der Christenen. Geloofsbelij-

denis van de tweede algemeene Kerkvergade-

ring. Godsdienffige verfchillen. Ketterijen.

Berichten van aanzienlijke Kerkleeraaren. enz. 231.
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KERKELIJKE
GESCHIEDENIS.

DERDE BOEK.
r^VATTENDE HET DERDE TYDPERK ; VAN DE

REGEERING VAN DEN KEIZER KONSTANTYN

DEI-J GROOTEN, IN HET BEGIN DER VIERDE

EEUW, TOT DE OPKOMST VAN BIOHAM-

MED, IN DE ZEVENDE EEUW.

VERVOLG VAN HET

ZESDE HOOFDSTUK.
Inwendige gcfleldheid der Christen -Kerk ^ aanzien

der Geestelijkheid ,
gezag der Bisfchoppen , Kluize^

naars ^ en Monniken. Toeneming van het Bijge-

loof. Behandeling der H. Schriften enz.

Vrij beflotcn het voorgaande Deel dezer Gefchie- \\\

denis, met het verhaal van de buitenfporige ftout- ^^ek

heid, welke de Monniken, zelfs jegens Keizers en Hoofdfï,

Vorsten , oefenden , en het gezag , hetwelk zij zich na C. G.

bij het volk verworven hadden. Zij hadden, ^aam- ^^^^^
^

|'

lijk, deszelfs eerbied verkregen , door de zonder-———
lingheid van hunne Godsdienfliirheid en vroomheid ,

^'^''^s"
^

foorige
welke in de biiitenfpoorigfte dweeperij verbasterde, dweep-

Vr. Deel. A Som



ft KERKELIJKE
III Sommigen waren met ijzeren ketenen beladen, ten

BOEK
ejj^i^e hun ligchaam recht gevoelig te martelen. An-

Hoofdfl:. deren droegen een ruige pij vankeme/s- oï geitenh/iir,.

na C. G, over welke zij een fchaaps - of geiten - pels plegen

•'^"'2
|"te hangen; lang haair en lange haarden ^ hloote voe^

— tsn , en morsfige kleding , en meer dergelijke met alle

zuch: der ^yelvoeglijkhcid flrijdige zaken gaven him in het oog

ken. ^^^ gemenen volks een voorkomen van Godsvrucht,

die al het aai'dfche verachtte, en alleen op het He-

melfche doelde. Verftandige Kcrkleerüars echter

,

ook -zulken , die zelve Monniken waren , berispten

zulke dwaasheden, en waarfchuwden de Christenen

daar tegen, met den vvarmflen ijver. „ Vloek die

„ mannen," fchrijft hiürgnymus aan zijne vriendin

EUSTOCHiuM (*), „die gij met ketenen beladen

„ ziet; die, op vrouwlijke wijze, tegen de voor-

„ fchriften van den Apostel paulus, hun haair la-

„ ten groejen, die een geitenbaard en zwarten man-

,:, tel dragen, en hunne bloote voeten aan de kou-»

„de gewennen. Deze zijn louter kenmerken, Qar-

„ gumenta^') van den Duivel (f)." CASsrANUs (§)

maakt ^ok gewag van Monniken, die, met eenen

iiver zonder verfland, de woorden van ciiristus:

Die het kruis niet op zich neemt, en mij volgt, is

mijns niet waardig, naar de letter opvattende, ge-

duu-

(*) Epist. 22. Tóm. I. Opp. pag. 93.

(f) Vergel. chrvsosto.ai. adv. Pltiiperatt. Vitie Mo"

iiafl. Libr. III. pag. 416. Torn. IV. Optnc. epifan. H..er^

oo. pag. 1073 -1094. enz.

(5) CoUat. VIII. Cap. 3.
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duiirig houten kruhfen op de fchoudercn torschten, III

en daar door ten fpot des volks ftrekten. ^^^
Onder alle deze foorten van dweep iichtige buiten- Hoofdff.

fporigheden , baarde gèene meer opziens , dan die "^ ^* ^'

der zoogenoemde Pijlaar -Heiligen^ (Stij'h'ice.) Ve-
Iq[

._5*

Ie Monniken en Kluizenaars hadden , tot hier toe ,

op den top der bergen , in derzelver holen en fpe- „ ^.,."'^"

^ ^. ^ ' ^ Heiligen;

lonken, in graven, onder of op bomen, en in ellen- simeon

dige hutten , fommigen zelfs zonder zekere verblijf- Stijhies,

plaats, gewoond (*), maar zekere simeon, van

wien wij reeds in het voorgaande Deel (f) gewaag-

den , vond , in het begin der vijfde eeuw, eene nieu-

we, in de daad belagchlijke, verblijfplaats uit. Op
éenigen afftand van Anti'óchië^ in Syrië ^ eenen pij-

laar, op eenen berg opgericht hebbende, die naauw-

lijks twee ellen in den omtrek had, nam hij daar op *

^^ijn verblijf (§). Hier, gelijk evaorius fchrijftj

bootfte hij in het vleesch de levenswijze der Enge-

len naar, zich aan de aardfche dingen onttrekkende,

en naar hooger (trevende, terwijl hij de natuur ge-

weld aandeed, welke altijd tot het laage nederzinkt.

In deze plaatzing, tusfchen hemel en aarde, fprak

hij tot God, hem lovende met de Engelen. Hij

bracht de gebeden voor de menfchen van de aarde

tot God; maar van den hemel bezorgde hij aan de

menfchen hooger genade — Men kan uit deze

WOOf'.

e*) sozoMF.N. flist. Ecclcs. YI. 33.

• (t) Bfach. 400.

(5) THEODORET. Hist. religios. Cap. 25. ToJn. III.

'Opp. pag. 876. EVAGRlus Hist. Eccles. I. 13.
'
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lil woorden ligtelijk afleiden , hoe simeon , die naar

BOEK 2ijne verblijfplaats, Siijlites^ de Pijlaarbewoner of

ïloofdft. Pijldarheilige ^ genoemd werd, zich verbeeld heb-

na C. G. be, op deze wijze, nader aan den hemel te leven,

tor 476 ! "^^^^ kinderachtig oogmerk hij zeker gemaklijker zou

. bereikt hebben, indien hij zijn verblijf op de fpits

van eenen berg gevestigd had, maar dan zou deze

nieuwigheid de aandacht der menfchen niet verwekt

hebben. Thans kwam zelfs de Bisfchop van An^

tiöchië, die hem tot verftandige gedachten te rug

had behoren te brengen , hem bezoeken en bewon-

deren , en het avondmaal met hem gebruiken. De

Monniken en Kluizenaars in de naastgelegene Syri^

fche woeftijnen , beproefden wel , hem van zijn op-

zet af te brengen, maar op een wijze, die hem

veeleer daar in verflerken moest. Zij zonden dénen

uit hun gezelfchap aan sniEON, om hem te vra-

gen, waarom hij deze nieuwe levenswijze begon-

nen, en die der oude Heiligen verlaten had? eii

hem te gelijk te bevelen , af te klimmen , en op de

gewone wijze te leven. Doch zij hadden tevens

dezen afgevaardigden gelast, indien siweon zich ge-

hoorzaam betoonde , hem dan op zijnen pijlaar te

laten , als houdende dit voor een zeker merkteken

,

dat hij van God zelven tot deze nieuwe oefening

geleid was; maar betoonde hij zich ongehoorzaam,

zoo moest de afgevaardigde hem met geweld van

den Pijlaar halen. Zoo dra simeon van den afge-

vaardigden het bevel der IMonniken verflaan had,

begon hij terftond, met den ée'nen voet af te klim-

men, waar op deze tot hem zeide: „ AVees üand-

vas-
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„ vastig ! houd u manlijk ! iivv ftand is van God l
'*

III

Eene zeldzame manier waarlijk , om te befluiten , "?i'^

dat God hem daar toe had opgeleid , welke alleen Hoofdfl.

bij Monniken kon plaats vinden , die aan deze zijne "^ C. G.

gehoorzaamheid zijne nieuwe gedaante van Godza-
^^^ ^^^]

ligheid toetflen. In het eerst had siimeon zijnen —

—

Pijlaar bij een Monnikenverblijf opgericht; maar na

negen jaren verplaatfle hij denzelven naar eenen

oord , Maf/dra genoemd , hetwelk in het Grieksch

eene Schaapskooi betekent, en op de woonplaatzen

der Monniken werd toegepast , bijzonder zulken,

die als fchaapskoojen onder den blooten hemel la-

gen , en met eenen muur omringd waren. Hier ver-

bleef hij tien jaren op zijnen Pijlaar, in eenen naau-

wen weg; zeven volgende jaren op Pijlaren van zes

,

twaalf, tweeëntwintig, zesendertig ellen, en einde-

lijk nog dertig jaren , op eenen Pijlaar van veertig

ellen hoog, willende, zegt theodoretus (*), op

deze wijze , den hemel fteeds nader komen-; ook
.

bracht hij het, ten laatflen, zoo ver, dat hij veer-

tig dagen achter één vasten kon. Naar mate

deze zijne moeilijke levenswijze duurde , en zijne

lijdzaamheid toenam, vcrfpreidde zich de bewonde-

ring over zijne heiligheid, door het geheele Romein-

fche Rijk. Van alle oorden vloeiden de Christenen

toe, om hem te zien, zich aan zijne gebeden aan

te bevelen, en van zijne wonderkracht proeven te

nemen. Men bracht zieken tot hem , om die te ge-

nezen; echte lieden verwachtten, door zijne voor-

bid-

(*) Hisi. relig. Tom. III. Opp. pag. 882.

A3
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III bidding, kinderen te zullen bekomen. Als de Ucl-

BOEK denfche bewoners van den Libanon hem om bij-

VI
tloofdft. ft^"d verzochten tegen de wilde dieren , die hen

na C. G. plaagden , gaf hij ten antwoord , dat het eenigfte

J^j'"^f^; hulpmiddel voor hen was, dat zij den Christen

.-=—^— Godsdienst omhelsden. Zij deeden het, en van dien

tijd af, zegt men, verdweenen de wilde beesten.

Op gelijke wijze , zal hij , door een wonderwerk

,

een deel Arahïèrs tot het Christendom bewogen

hebben. Toen simeon , eindelijk , onder de regee-

ring van Keizer leo , tusfchen de jaaren 457

en 474 overleden was, trok de Bevelhebber van het

Oostersch leger , met een gedeelte van hetzelve

,

op, om zijn lijk naa Anti'ochi'è te haaien, terwijl

onder weg door hetzelve vele wonderen zullen ver-

richt zijn. De Keizer begeerde zelf dit lijk bij zich

te hebben, maar de inwoners van Anti'ochi'è dron-

gen bij het Hof aan, 'dat hun dit lijk in plaats van

muuren , zijnde hunne ftad ontmanteld , dienen kon

,

waar op hun de bezitting van dit lijk vergund

wicrd. EVAGRius, bij wien wij lezen, dat simeon

door eene blikfemflraal gedood zij, zag, op het ein-

de der zesde eeuw, hier deszelfs hoofd nog, met

de daarbij liggende ijzeren keten, dien hij aan den

hals gedragen had. Ook bezocht hij deszelfs laatflen

Pijlaar, die op eenen vrij hoogen berg, dicht bij

cene Kerk , onder meer andere Pijlaren ftond, en

om welken de boeren rond dansten. Bovendien

meende hij eene ongemeen groote (tar gezien te heb-:

ben, die alleen op het Feest van dezen Heiligen

zichtbaar was. simeon vond navolgers van zijne

Ie-
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levenswijze, in Syrië en PaUftina^ die eerst met III

de Xllde eeuw geheel een einde namen. Maar in ^^^
het "Westen maakte deze dwaasheid geen' opgang. Hoofdft.

Integendeel , toen een Monnik , in den omtrek van °a C. G.

Trier ^ in het hoofd kreeg, op zoodanigen Pijlaar
J^^ ^_^*

te gaan wonen , lieten de Bisfchoppen in Galli'è den -

Pijlaar omverhalen (*); trouwens, nooit kon de

dweeperij zoo hogen trap in het Westen bereiken,

als in het verhitte Oosten (f).

Van tijd tot tijd, poogden de Keizers, die het Pogingen

nadeel bezeften, hetwelk de vermeerdering van het'^^'"^^^"
zers

aantal der Monniken , hunne ftoute ondernemingen , om de

en de onrusten , welke zij veroorzaakten , den Staat <^weep-

aanbrachten , of dreigden , hetzelve , door wetten en ^outheid

bevelen , voor te komen , of te bepalen , waar van der Mon-

wii reeds verfcheidene voorbeelden- hebben aano-e- P^ " ^^
j n beteui^e-

voerd, in onze Gefchiedenis. In het bijzonder gaf len. Ver-

Keizer VALENS, in het jaar 365, eene wet C§),^^^^'''S

die tot de Monniken betrekking had: „ Eenige JiliJe^^"'

vricn- ' "

(*) CREGOR. Tiiron. Hist. Franc. Llhr. I. Cap, i-j,

(f) Men leze voorts de gefchiedenis van simeon en

zijne navolgers, bijzonder ook van eenen' tweeden si-

MEON Stijlites, tegen het einde der Vide eeuw, bchnl-

ven bij tiieodoretus en evagrius , in de Jcta SS. Blenf.

Jan. Tom. L prtg. 265. steph. evod. assemakni yicta

Martt. Oriënt, et Occident. pag. 227. fol. en bijzonder

bij URBAN. GOTTi'R. siEBER (Ie Saiictts Cohiwnaribus

Dhf. Lipf. 17 14.

. (5) Libr. XII. Cod. Thcod. Tom, I. de Dccurionibui

l. 63. Cod, Iiifi. eod. titulo. Leg. 26^

A 4.



« KERKELIJKE
ni vrienden van luiheid, zegt de Keizer, omflaan zicli

BOEK yan ambten en bedieninircn in de fteden , en be2;e-
VI

Ö ' ö

Hoofdfl. ^'^''' ^^^^ ^^ ^^ woestijnen , waar zij zich met de

na C. G. menigte der in eenzaamheid levenden , ( iNIonazony

tot^l-ó' ^'^"') verëenigen. Indien men zulke lieden in Egyp-

.. ie vond, moesten zij uit hunne fchuilhoeken ge^

door VA-
j^^j^]^ £j-[ genoodzaakt worden, om de dienften te

LEKS.
doen , waar zij toe verpligt zijn ; of ten minften

,

gelijk de Keizer reeds te voren bevolen had, hunne

bezittingen aan die genen overlaten , die hunne

dienften , in hunne plaats , zouden waarnemen.
'*

Kort daarna gaf de Keizer eene nog fcherper wet (*),

waar bij de Monniken tot den krijgsdienst verpligt

werden , ten zij Militare , of rf^Isvsu'S'*' , ook vaa

burgerlijke dienften te verftaan zij , onder ftraffe
'

van ter dood toe afgeklopt te worden; waar uk

eene vervolging tegen de INIonniken ontftond, ward:

bij velen in het Egijptisch landfcliap Nitria, door

de foldaten, hun leven verloren.

DeMon- Doch in fpijt van deze en vele andere Keizerlijke

niken wetten en bevelen, en hoe ongeriirad ook op zich
voorge- - , .... 1 A r "i

fproken zelven de dweeperijen der Monniken wai-en, won-
en gepre- nen deze fteeds meer en . meer veld ; en verdonker-

aanzien- ^ *^^" ' als het ware, den Geestelijken fland zelven,

door-

(*) HiëROKYM. Chron. ad. a. 3-5. oros. Hist. VII.

33. GOTHOFREDüs Ontkent het beftaan dezer wet, doch

men leze pagi Crit. in Ann. baron. a. 375. n. 12. fy»

Verders zie men nopens deze vervolging der Monniken

de belichten bij socrates Hist. Eed. IV. /i. en sozom.

Hist. Eccies. VI. 19. />.
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doordien vele aanzienlijke Kerkleeriiaren , door hun- III

ne Predikatiën, fchriften, vermaningen, en eigen ^^^
voorbeeld , het Monnikenleven , welks buitenfporig- Hoofdd,

heden zii hadden behooren tegen te werken , als de "^ *--• p*

volmaaktheid der Christelijke Godzaligheid, aanpre- ^q^ ^~,^]

zen en voorflonden. •

De zoo vermaarde athanasius , Bisfchop van
j^^J^^j-iggj.

Alexandri'è , die het Monnikenleven het eerst in aaren.

liet \Vesten bekend maakte ( * ) , onderfbeunde athana-

hetzelve met al zijn vermogen in Egypte^ en was ^^^^

€en groot vriend van antonius , den Kluizenaar en

Vader der Monniken (f). Meer dan ééns nam hi]

tot hen , in hunne woesrijnen , den toevlucht , als

hij door de Arianen in gevaar kwam. Dus bracht

hij ééns zeven jaren lang onder hen door, zijnde

van hen ten hoogften geëerbiedigd , zoodat zij

,

wanneer zijne vijiinden hem zelfs in de woestijnen

opzochten, bereid waren, om hun leven voor hem

op te ofièren, houdende zoodanig lijden voor meer

verhevene deugd , dan alle de moeilijkheden , die zij

daaglijks doorltonden ( § ). athanasius daar tegen

vereerde en prees de Monniken, van zijnen kanr,

niet minder; voornaamlijk wegens hunnen ijver te-

gen de leere der Avianen^ welke zij in Egypte ten

flerkften wederfbonden. Ook fchreef hij , op hun

verzoek, eene Gefchiedenis der Ariiinerij, en de on-

hei-

(*) Zie IVde Deel, Bladz. 112.

(t) Aldaar Bladz. ^j.

. ( 5 ) GREGORius van Nazianzvï in eene lofreden op

ATHANAsiL's Tom, I. Opp, Athan. pag. ^6.

A 5
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IH heilen, welke dezelve hem veroorzaakt had, XHis»

^^^ toria Arianorum ad Monachos ^^ gelijk 'er in zijne

Hoofdd. werken verfcheidene opftellen tot de IMonniken be-

na C. G, trekking hebbende , en zelfs hun levensregelen voor-

Itot 475! fchrijvende , gevonden worden , welke opftellen ech-

' ter door geleerde mannen meestal voor onecht wor-

den gekeurd; bij voorbeeld, een kort begrip der

Christelijke Zedenleere , (^'EvvlccyiAa 5iJa(r;c«A/ay ,) eene

aanwijzing voor de genen , die gerust leven willen ,

twee Brieven aan den Bisfchop castor , en een

Boek over den Maagdelijken Staat ^ of van de Gees*

ielijke Oefening. Doch, men heeft deze opftellen

zoo veel minder nodig , om 's mans genegenheid voor

het Monnikenleven en den ongehuwden ftaat te be-

wijzen, als men daar voor blijken genoeg in zijne

ont\vijfelbare fchriften ontmoet. Hij bevorderde ook

meermalen Monniken tot den Geestelijken ftand, en

flelde hen tot Bislchoppen aan, gelijk hij dan ook

den Monnik dracóntius tot het aanvaarden van

het Leeraar- en Bisfchops - ambt , in eenen Brief,

vermaande, waar van wij te vooren reeds melding

gemaakt hebben (*).

BAsiLius Te gelijker tijd, met athanasius, ü&^êi óok ba-

de Groo- silius de Groote , Bisfchop van dcfareë , in Kap-

padociê^ "zeer veel tot bevestiging en uitbreiding van

het Monnikenleven. Reeds in zijne jongelings-ja*-

ren bracht hem zijne Zuster èiacrina, die zich

ïian God gewijd had, en zijn eigen overleg, tot het

beiluit, om de wereld te verzaken. Hij verzekert

zelf,

(*) Vde Dccly Bladz. 382.
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zelf, uit het Euangelie geleerd te hebben, dat men III

het eerst tot volmaaktheid komt, wanneer men zijne ^^^::^'

goederen verkoopt , het geld den armen geeft , en Hoofdft.

zich van de zorgen voor aardfche dingen geheel ont- "^ C. G.

doet (*). Hij reisde derhalven in Egypte, Faia-
^^^^

^_^*

ftina, en eenige nabuurige landen rond, om eencn —'^^^

medgezel tot deze levenswijze te vinden* terwijl hij

op deze reize met verwondering vervuld werd, over

de ftrenghcid, welke de Monniken en Kluizenaars

oefenden. Eindelijk begaf hij zich in eene Mon-

niks wonmg in Pontus , waar hij eenige jaaren door-

bracht. Evenwel beleed hij, in eenen Brief, uit

deze eenzaamheid, aan zijnen vriend, gregorius

van Nazinnzus gefchrcven (f), dat hij wel de fte-

den, maar nog niet zich zelven, en zijne hevige be-

geerlijkheden, had kunnen verlaten , hoewel hij hoop-

te, in zijne woestijn ook daar van bevrijd te wor-

den. Vervolgends geeft hij een bericht van de plig-

ten van zijne levenswijze; een aanhoudend gebed,

handen -werk, gepaard met Pfalmgezang, ftille over-

denkingen over zich zelven, en over de H. Schrift,

de grootfte nederigheid in zijn gelaad en kleding, en

de hoogfce matigheid in eten en drinken, waar toe

hem eenmaal daags brood en zout met versch wa-

ter, en fomtijds eenige kruiden, en gemcene wijn,

genoegzaam waren; ook matigheid in (\Qn flaap,

die na middernacht eindigen , en voor het gebed

we-

(*) Ep. ;-9. Tom. III. Opp. pag. 140. coll. gregor.

Nysfcn. Fita Macrin<t Tom. II. Opp. pag. 181.

(t) Epiu. I. pag. 41. /.f.
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III weder plaats maken moest. Over het geheel at hij

BOEK 200 weinig, dat hij, gelijk gregorius van Nazi-

Hoofdft. ^nzus zegt, geen vleesch noch bloed fcheen te heb-

na C. G. hen, en evenwel ftelde hij zich, behoeftig gekleed,

tot 476." vooc» de ftrengfte koude bloot , en bracht geheele

— nachten flapeloos door , of fliep op den grond , te-

vens den zwaarden ligchaams- arbeid verrichterjdei

Eene zoo geweldige infpanning maakte hem allengs

zoo zieklijk, dat hij 'er uitzag als een doode, en

nogthans zegt hij, dat God hem, door deze veel-

vuldige ziekten naar verdienden kastijdde, en zich

te gelijk daar door verheerlijkte, dat hij aan een

zoo zwak mensch zoo groote kracliten verleende (*).

Eindelijk dichtte basilius zelf eene Monniken wo-

ning in Ponttts ; en toen in de deden en vlekken

van dit Landfchap rondreizende, wist hij een vrij

aanmerklijk getal lediggangers te bewegen , dat zij

alle aardfche dingen verzaakten, INIonniken wonin-

gen bouwden, gemeenfchapliik onder bidden en zin-

gen, met malkanderen leefden , en milddadigheid oe-

fenden omtrent de armen (f), basilius naderhand

Ouderling te Cxfarea geworden, maar ook omtrent

het jaar 363 met den Bisfchop aldaar in twist ge-

raakt, begaf zich, op nieuw, naa zijne eenzame

verblijfplaats, in Pontus , alwaar hij de Monniken-

woningen bezocht , met dcrzelver bewoners geheele

nacli-

^*) BASIL. EpiSt. 236, 248, 257. GREGOR. NüziaJlZ»

Orat. XX. //; basil. m. Tom. I. Opp. pag. 342, 357,

358. GREGOR. Nysfen. de Bafil. M. Tom. III. png. 488.-

(j]) RLTiNus Uht. EccL l\. p. sozo.ti. //. £.VI. 17.
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Rachten door bad, en met hen enkel van Gcestlijke m
dingen fprak (* ). Ekiers hebbeu wij reeds aange- ^^ek

merkt ( f ) > ho^ hij l^et eenzaam Monnikenleven na- Hoofdft.

der met het gezellige vervolgends verëenigd heeft, na C. G.

Niet alleen, dat basilius dus, daadlijk, het Mon- !!!!'^^„<*

iiikenleven begimftigde, en daar van een voorbeeld ..

gaf, maar hij fchrcef hun zelfs levensregelen voor,

en wij hebben onder zijnen naam een aantal Asceti-

fche fchriftcn, bij voorbeeld, eene voorlopige aarjlel-

ding tot Geestlijke oefening , ( uffKijJiKi] Tr^ohdTvTtw

tr<f,) twee Leerredenen, eene vermaning, om de

wereld te verzaken , en naar de Geestlijke volmaakt-

heid te ftreeven; en eene andere, over de Geestlijke

oefening, of hoe een Monnik verfierd moet zijn?

Voorhpige Verhandelingen van het oordeel Gods,

en van het Geloof. Zedenlijke Jesfen , ( vjBikx
,

}

twee Ascetlfche Redenvoeringen , breedvoerige Rege^

Jen voor de INIonniken, met een voorbericht; korte

Regelen voor dezelve; Strafwetten tegen Monniken,

die zondigen, als ook tegen Godegewijde vrouwen;

eindelijk Voorfchriften voor JVIonniken en Kluize-

naars , ( acKKTtKxi SiSiTct^sif. ) De korte regelen

zijn onder den naam van Regel van den H. basi-

lius, in de Griekfche Kerk, zedert altijd beroemd

geweest ; welken de meeste Monniken in dezelve

volgden, daarom Monniken van den H. basilius

genoemd; ja zelfs in Sicilië, en het beneden deel

van Italië, welke landen voormaals aan de Griek-

fdie

(*) EASIL. Ep. 79-141. GREGOR. Naz. /. C. p. ZZ7'

Ct) IVde Deel, Bladz. 115.



U 'K E R K E L IJ K E

Ifr fche Keizeren onderwoi-pen waren , zijn Kloosters

"^^^^ van dezen naam gedicht. Velen van deze fchriften

Hoofdft. echter worden van fommigen aan basilius ontzegd
,

na C. G. en aan eustathius, Bisfchop van Sebaste f*"),

tot l-ö! toegefchreven. De Benedictiner Monnik gapvNier (f),

^ ' heeft vrij duidelijk aangewezen, dat de groote en

kleine Monniksregelen van basilius zijn, maar dat

men de voorfchriften heel wel voor een werk van

EUSTATHIUS houdcn kan. Wij zouden al te wijd-

lopig wezen , indien ^vij een uittrekzel uit alle deze

fclniften wilden geven, dit echter kunnen wij niet

Voorbij, dat men in de groote Regelen leest, ,,dat

,, men den vvaaren ftrijder van Christus aan zijn

„ mager ligchaam en bleeke Ideur kennen moet.
**

Dat men aan den Opziener der Mojiuiken alles

,

zelfs de geheimen van het hart, bekend moet ma-

ken, opdat hij aan hunne verbetering kunne arbei-

den : en , wanneer hij zelf eenen misllag begaat ,

hebben de oudfte Broeders het recht, om hem te

vermanen enz. Zeer ftreng is vooits de zedenleere,

in deze regelen van basilius , hoewel veelal met

woorden der Heilige Schrift voorgedragen , doch

die kwalijk verdaan en verkeerd toegepast zijn, bij

voorbeeld: dat men, om het Hemelrijk deelachtig'

te worden , volftrekt zijne goederen en alle aardfche

voorrechten verloochenen moet; dat, wie alle God-

üjke geboden waarneemt, en flechts één overtreedt,

niet

(*) Zie IVde Bed, Bladz. 393.

(f) Pi\vf. ad Tom. II. Opp, S, Bajil. ed. Benedictin,

pag, XXXVII. f^.
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niet zalig kan worden; dat alle zonden eikanderen UI

gelijk zijn, en dergelijke flellingen meer, welke de ®^^^'

hoogere volmaaktheid der Monniken boven andere Hoofdft.'

Christenen bevatten zullen. "^ C. G.

Even als basilius , waren ook zijne vrienden gre-
l^^ ^-5*

GORius van NazianzKs ^ en zijn Broeder grego —

^

Rius , Bisfchop van Nysfa , groote voorftanders van
^Rego-

' ^ ^ ^ 5 o RIUS van
het Monnikenleven , alhoewel zij hem niet volkomen Nazian-

evenaarden. De eerstgemelde leefde met basilius ^^^*

in zoo naauwe overëenllemming van gevoelens en

zeden, dat hij hem zelfs in zijne eenzame verblijf-

plaats in Pontus volgde. Naderhand fpotte hij wel

in twee Brieven aan hem (*), met het ellendig ge-

west, woning en levenswijze, waar in zij famen

deelden, en waar bij hij van honger geftorven zou

zijn, indien de Moeder van basilius zich niet over

hem ontfermd had. Maar in den volgenden Brief

erkent hij , dit alleen boertend gefchreven te heb-

ben, terwijl hij zich den tijd tenigwenscht , dien hij

daar met zijnen vriend had doorgebracht, grego-

Rius leefde voorts in zijn Leeraar -ambt zelf met

alle de geftrengheid van eenen Monnik; en haalde

zich daar door, even als zijn vriend, eene aanhou-

dende zieklijkheid op den hals (f). Eens zelfs nam

hij, in den groote vastentijd , veertig dagen lang, een

onafgebroken ftilzwijgen in acht (§), en bijzonder

is 'er een gedicht van hem , waar in hij zijn vleesch

of

(*) GREGOR. Nnzinnz. Epht. VII, VUL
(t) Orat. XX, XXVIII. Carm. LV.

(5) Carm. LV. Touu I. Opp. pag. f28.
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Ilf ligchaam dreigt , hetzelve zoo te zullen pijnigen ,•

^^^^ dat de booze lusten daar geen voedzel meer vinden

Hoofdft. zullen ( * ). In een ander "DichtHuk beveelt hij de

na C. G. IMonniken in het Kerfpel van Nazianztts , aan hel-

tot ^--ö^LENius, eenen Tolbedienden, zijnen wiend, aan,

^^—— om hen van alle belastingen te ontheffen (f). De-

ze dienaars van God, deze Christusdragers, zegt

^..^ hij, bekommeren zich niet, om het aardfche; maar

liun hoogfle rijkdom is de hoop op die goederen,

welke men nooit verliezen kan. Zij ontvlieden het

huwlijk, de fteden en menfchen; maar daar tegen

beijveren zij een verborgen leven met christus.

Sommigen van hen wonen in fpelonken en holen;

zij zoeken de rust , de vriendin der hemelfche Wijs-

heid. Anderen beladen zich met ketenen, om het

kwaad in zich te betemmen. Velen fluiten zich,

gelijk de wilde beesten, in kleine hutjens op, waar

zij nooit eenen mensch zien. 'Er zijn lieden onder

hen, die twintig dagen achter een vasten; anderen,

die een onophoudelijk (Hlzwijgen in acht nemen, en

zelfs den lof van God alleen met htt hart prijzen.

Edn hield zich eens gantfche jai'en in eene Kerk op,

zonder , hetwelk anders ongelooflijk is , zich van den

fiaap te laten overmeesteren. Aan eenen anderen gaf

eene rave een deel van zijn voedzel. Nog een an-

der begaf zich op den berg, van welken christus

ten Hemel gevaren is; hier fliond hij onbeweeglijk,

ouder winden, fneeuvv, en koude; zich enkel bezig

hou-

(*) Canj:. XVIII. adrers. carncm.T. II. O//. />. P3.

(t) Carnu XLVII. Tom, \\, fag. io5.
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houdende , met verhevene overdenkingen , totdat men III

hem half dood in eene voor hem gebouwde celle ^°^-^

bracht, gregorius erkent zelf, hoc hij niet zon- lioofdfl*

der aandoening verhalen kunne , dat fommigen van "^ C. G,

óczc Monniken zich zelven , door honger , of met
|Jj^ ^

§*

eenen ftroop , of door zich in eenen afgrond te Hor

—

< ^

ten, het leven benamen, om het gevaar der zonde

te ontgaan. Hij bidt christus , dat hij hun dezen

onverdandigen ijver wille vergeven , evenwel is te

gelijk de lof, welke hij aan zulke menfchen geeft , die

door mishandelingen en boetdoeningen , hunne ligcha-

Dicn langzamerhand verwoestten , waarlijk onbedacht.

GREGORIUS van Nysfa, de Broeder van basi- grego-

Lius, bracht insjreliiks niet weinis toe, tot bevor*- ^t^^/-^"'''*^ ' - •> Nysfa,
denng van het Monniksleven. Behalven zijne Lof-

reden op zijnen gemelden Broeder, en zijne Zuster

MACRiNA, die het opzicht had over een Nonnen-

Klooster, en die haren Broeder tot de liefde voor

de heilige eenzaamheid aanfpoorde, vindt men ook

in anderen van zijne fchriften aanprijzingen genoeg

voor deze levenswijze, waar toe voornaamlijk be^

hooit zijne verhandeling over den MaagckUjken

Staat ,
( TTgf < Tflf^S-gwöê?

, ) welken hij met den hoog-

den en buitenfpoorigften lof verheft (*}, maar niet

minder zijne Lofreden op efracm den Syriër.

Deze EFRAëiM, naar zijn Vaderland bijgenaamd EPRAeM

de Syriër^ Diakon der gemeente te Edesfa, die kort ^^^J''""^^^'

na het midden der IVde eeuw, omtrent gelijktijdig

met EASiLius, en de beide gregoriussen , be-

roemd

(*) Opp. Tom, IIL p. lil. fq. Paris 1658, fo.\

VI. Deel. B
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Ifl roemd werd, was een fteunpijlaar der IMonniken,

BOEK j^gj. alleen in zijn Vaderland, maar voor de geheele

Hoofdft. Oosterfche Kerk, alwaar zijne in het Syrisch ge-

na C. G. fchrevene werken , in het Grieksch vertaald , met

wi^Tó ongemeene graagte gelezen werden. Hij kwam , in

, .11 zijne eerfte jeugd , onder de Kluizenaars. Hier bracht

hij het zoo ver, dat hij, gelijk men verhaalt, vol-

komen meester werd over zijne begeerten en harts-

tochten. Bidden, arbeiden, tranen en zuchten, wa-

ren zijne heerfchende bezigheden. Hij was ongerust,

wanneer men hem prees; zag geen vrouwsperfoon

meer in het gezicht, en geloofde ook, van tijd tot

tijd, Godlijke veifchijningen en openbaringen, zoo-

in den droom , als bij dag , te zien. Ontvlamd van

de heiligheid van dezen levensfland, bleef hij, eeni-

germate, zijn geheele leven door, in denzelven vol-

harden. Want, aihoewcl hij tot Diakon werd aan-

gefteld, behield hij nogthans de flrengheid en kle-

dmg van eenen Monnik, zelfs keerde hij, niettegen-

ilaande zijn ambt, eens naa zijne eenzaamheid we-

der (*). Zijne fchriften zijn niet alleen grootcn-

deels voor de ChristeKjke Zedenleere beftemd, maar

een groot gedeelte derzelver is bijzonder aan het

onderwijs der Monniken gewijd; waai- onder vijf-

ttg Vcrmaningsredenen aan de Egyptifche Monni-

ken ,
(Aoyoi Trct^oitviliMt ^') de eerfte plaats bekleden (|-),

(*) GREGOR. Nysfen. in Ephraèm Oratio Tom. II,

Opp. pag. 1027. sozoMEN. Hiit. Eccles. III. 16. pallad.

Hist. Laiif. Cap. 113.

Q\^.Opp. Graso-Lat. T, II. ^. 72. Roma 1743. foL
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welke over de pligten, gebreken, en veelvuldige ge- llf

Vallen handelen , in welken de Monniken zich be- ''°''^

vinden kunnen. Onder vele goede en bevallig voor- Hoofdft.

gedragene lesfen , zijn 'er even zoo velen , die alleen na C. G,

voor het firengfte IMonnikenleven gefchikt zijn , ook -^^^^ ^_^*

zeldzame verhalen van de listigheden en fchadelijke

werkingen der booze Geesten , voor welke de Mon-

niken zich te wachten hebben
, juist ftrekkende , om

de verbeeldingskracht van dit foort van Christenen

te treffen. In eenen Brief aan eenen Monnik joan*

NES (*}, raadt hij ten flerkften af, het gezelfchap

der Monniken te verlaten, om alleen in woeste oor-

den om te zwerven , waar door zich velen de dood

veroorzaakt hebben. Zijne Fermaningsreden aan de

Asketen ( f ) , bevat , in eene alphabetifche orde

,

alle de eigenfchappen , plichten, en uitzichten van

eenen Monnik. Eindelijk is 'er nog van hem eene

Redenvoering , hoe een Monnik volmaakt moet wor»

den ( § ) ? Men verhaalt van efracm , dat zijne

Redenvoeringen onder geftadige zuchten en tranen

door hem gehouden werden; als men daar bij voegt

de menigvuldige uitroepingen, beeldelijke voordragt,

verhalen, en dergelijke, waar door de verbeeldings-

kracht wordt aange\aiurd, zoo kan men van den

indruk oordeelen, welken hij bij Monniken, of an-

dere Christenen, die eenigen drift tot dezen levens-

ftand hadden, gemaakt moet hebben.

Doch dit alles is niets te vergelijken , bij den joaknes

ftemi, welken het Monnikenleven vond , in joannes *^'"^^sos-

TOMÜS.
CHRY-

(*) P;?^. i85. <ii:> Pag, zs^' Ci) Pag. 411,
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III cHRYSOSTOML'S, Bisfcliop vaii Konjlnntinopokn ^Xvi

BOEK yyjen geleerdheid, wellprckendheid , waar naar hi)

Hoofdft. de" bijnaam Chryfostomus^ (^Guldenmond ^') droeg,

nd C. G. menlchenkennis , eerwaardige zeden , en hoog aan-

Jaar 336.
^j^j^ der waardigheid, welke hij bekleedde, zich

tot 470. o 7

. verëenigden, om deze levenswijze aan de Christenen

aan te prijzen, en ze voor hen bekoorlijk te maken.

Zelfs had hij reeds vroeg begonnen zieh aan dezelve

over te geven. Juist toen hij , in den ouderdom van

omtrent twintig jaren , gereed ftond, zijne welfprekend-

heid voor de Gerichtshoven te vertonen , befloot

hij , het gewoel der Wereld , met een (lil leven , te

verwisfelen, halende tevens andere Jongelingen, die

zich met hem in de vvelfprekendheid geoefend had-

den , over , om zijn voorbeeld te volgen. Zijne leer-

meesters, in ^tzQ. nieuv/c levenswijze, waren dio-

DOPvUS, naderhand Bisfcliop van Tarfus ^ en car-

TERius , beide voorftanders van het INIonnikenle-

ven (*). In het eerst, ontmoette zijn voornemen

den (lerkften tegenfland, in de aandoenlijke voorftel-

len van zijne Moeder, die, kort na zijne geboorte

weduwe geworden , dezen haren Zoon , onder vele

wederwaardigheden, met de tederfle zorgvuldigheid,

had opgevoed. Zij bad hem , weenende , en op het-

zelfde bed zittende, waar op zij hem ter Wereld

gebracht had, terwijl zij ham dit alles voor oogen

Meld, haar niet andermaal weduwe te maken, en

ten minden haren dood af te wachten , eer hij zijn

befluit voltrok. Zij waarfchuwde hem, God nieï

ligt-

(*) SOCRAT. H. £. VI. 3. SOZOM. H. E. VIII. 2-.
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ligtVJiardig te beledigen , door zijne Moeder ondnrfi- III

baar te verlaten, en in nieuwe verlegenheid te (lor- ^^^'^

ten. CHRYSOSTOMUS , die dit alles zelf verhaalt (*), HoofdlT.

deelde dit alles ziincn vriend basilius mede, die "^ ^' ^'

even ée'ns gezind was, als hij, en hem alleen tot ^^."^ ^^^J

flandvastige volharding tegen deze redenen opwekte. *

Toenmaals echter bereikte hij zijn oogmerk niet; al-

zoo CHRYSOSTO-Aius de gebeden zijner Moeder ge-

hoor gaf. CHRYSOSTOMUS Verdedigde nog in zijne

iaatere jaren zijn voornemen, om zijne I^loeder, ge-

lijk hij waande , om christus wil te verlaten.

„ Men moet," zegt hij, in ééne zijner Leerredenen

over de Euiingelie-Gefchiedenis van joats^kes (f),
„ zijne ouders geheel niet kennen , wanneer zij ons in

,, Geestelijke dingen hinderen; zoo als wij hun inte-

„ gendeelallesfchuldig zijn,wanneer zij dit niet doen."

Deze was eene der fchadelijke misbruiken van de

gewaande Monniken -vroomheid, dat de eerfte plig-

ten van ouderliefde, onder de gedaante van Godza-

ligheid, zonder bedenking overtreden werden! On-

dertusfchen vond chrysosto.^ius, zelfs ten huize

zijner INIoeder, gelegenheid, om zoo flreng en een-

zaam te leven, als of hij zijn eerde befluit volvoerd

had. Doch, als hij nu reeds tot voorlezer der ge-

meente te Ant'wchi'è benoemd was, begaf hij zich,

kort na het jaar 370 , op het nabuurig gebergte , om
geheel afgezonderd van de Wereld te leven. Hier '

werd

(*) Z)^ Sacerd. L. Lp. \. fq. T. IV. Oprsc. cd. Franc,

(t) Homil. LXXXIV. in Cap. 19. Evavg. Joann, p.

545. Tom, I. Commcnt. cd. Francof.

B 7.
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III werd hij bekend met eenen ouden Kluizenaar , onder
BOEK wiens aanJeidina; hij vier iaaren in de hardfle ont-
VI o J J

Hoofdft. houding leefde. Na verloop derzelven verbergde hij

na C. G. zich in een hol , opdat hij geheel alleen mogt we-

tot^ A-ó'
^^'^' ^^^'' ^^^^^^ ^^y weder twee Jaaren ,

en wel

. meesttijds zonder te flapen. Geduurende dezen tijd

,

leerde hij het geheele Nieuwe Testament van buiten.

Doch, dewijl hij nacht nog dag ging liggen, werd

zijn ligchaam zoo verzwakt , dat hij genoodzaakt

was, tot den dienst der Kerk weder te keeren (*).

In het eerst , gelijk hij zelf bekent , was hij nog be^

dacht, op eenig gemak des levens; hij onderzocht,

vóórdat hij zich in de eenzaamheid begaf, of hij

daaglijks verscli brood zou kunnen bekomen? Of

hij cok dezelfde olie voor zijne fpijze, als voor zij-

ne lamp , zou moeten gebruiken ? Of men hem niet

noodzaken zou, te fpitten, of hout en water te

dragen? Hij was, zegt hij, met ée'n woord, niet

minder begeerig geweest , naar rust in eenzaamheid

,

dan vele Monniken van zijnen tijd, dezelve, en te

gelijk eenen overvloed van aardfche behoeften , in

hunne Kluizen wenschten te vinden. Nogthans be-

rispt hij deze van hem fpoedig afgelegde gemaklijk-»

hcid zeer levendig, als allerminst voegende voor het

voorgewend ftreven naar volmaaktheid, en den pligt

van Monniken, die, door alle moeilijkheden heen,

in den Hemel wenschten in te dringen (f). De

ge.

(_
* ) PALL. Dial. de Fit. S. Joh. Chryf.p.^ i . Paris 1680.4.

(1) cHRYsosTOM. il-' Cotiipunct. Corclis. Libi\ I. pag,

lop. Tov.i. IV. Opitic. id. Fraucof,
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gevolgen van deze gezindheden en oefeningen open- III

baarden zich in zijn volgend leven bij chrysosto- ^^^
MUS menigvuldig. Hij bleef (leeds een groot be- HoofdfV.

wonderaar van het Kluizenaars- en IMonniken - leven , "^ C. G,
Tnnr* O^^

het vvellv hij met de fierlijkfte loftuitingen in zijne
Jq^ .^^

Schriften en Predikatiën aanprees, gelijk hij ook, in

zijne levenswijze, eene ftrengheid in acht nam, wel-

ke die der Monniken zeer nabij kwam. Zelfs nog

in zijn vermaard werk over het Priesterfchap of den

Leeraarftand^ het welk hij eerst na het jaar 381

gefchreven heeft, ontbreekt het niet aan lofverheffin-

gen der Monniken , wier levenswijze die der Leeraa-

ren zal te boven gaan, dewijl een Monnik gemak-

'lijker de deugd kan beoefenen , als zijnde minder

voor verleidingen tot zonden blootgefleld , dan die

Leeraars , die voor vele menfcb.eu zorgen en reken-

fchap geven moeten. Geduurcnde de jaaren van zijn

eenzaam leven fchreef chrysostgmus , opzettelijk,

drie Boeken tegen de rija::den en lasterdren van

hen , die de Christenen oprvekken tot het Monniken-

Uven C*)? iii welke hij zich beklaagt over zulk©

Christenen, die de Monniken befpotten en belagch-

lijk maken , en zelfs mishandelden , welke hij met

NERO en andere vijanden van Godsdienst en -deugd

vergelijkt, terwijl hij het Monnikenleven als nuttig

€n noodzaaklijk roemt, nademaal in de fteden de

godloosheid zoo ten top geftegen is, dat men zich

volftrekt in de woestijnen begeven moet, wil men

«nverhinderd Godzalig leven. Nog heeft men van

hem

:

(*) Z. c. pag. 355, fq.

B4
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III hem : Eene vergelijking tusfchen eenen Koning ,

BOEK gfj ^Qjjgfi Monnik (*\ Waar iii hü, als Redenaar,
VI

Hoofdil. '^^^ laatften boven den eerften verheft. Ook twee

tin C. G. p^ermaningen aan den gevallenen theodorus (f),

£r^S" die van het Monnikenleven tot de Maatfchappij was
tot 476. .——— terug gekeerd, in welke chrysostomus de uitge-

zochtfte bloemen van wclfprekendheid met den groot-

flen ijver voor de Monniken, en hunne levenswijze,

paart , om zijnen vriend te overreden , dat hij in het

eenzaam leven volharden mogt; gelijk dan ook deze

beide gefchriften hunne bedoelde werking deeden.

l-HEODORUS , die zijnen afval van het Monniken-

leven met voorbeelden der Ouden had zoeken te ver-

fchoncn , en reeds op het punt ftond , om een huw-

lijk aan te gaan, werd, gelijk sozobienus (§) zich

uitdrukt, door het in leeringen en ftijl meer dan

menschüjk fchrijven van chrysostomus, bewogen,

om zijn eerfte voornemen weder te hervatten; gelijk

hij dan ook naderhand , als Bisfchop van MopfueS'

tia, beroemd is geworden. Boven allen is het Boek

van chrysostomus merkwaardig: Over den Blaag^

delijken Staat (**), dewijl het ééne der volledigfte

en welfprekendfte verhandelingen over dit wezenlijk

deel der Monniks - deugd bevat; en den ongehuwden

(laat, ten koste van het huwlijk, al te bovenmatig

en buitenfporig verheft. In zijne Predikatiën of

Leerredenen grijpt deze vermaarde Leeraar verders

alle gelegenheden aan, om het Monniksleven als de

vol-

(^*^ Tom. l\\ Opiiic. pag. êt\9. (J^ Pag. s^S

(^§) H. Ecclcs. VIII. 2. (**) Opusc. T. IV. p. a^d.
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volmaaktheid der Christelijke Godzaligheid te be- III
^

fchrijven. „ De waare Wijsbegeeite
,
" zegt hij el- ^'^^

ders (*), „en de Choren der Engelen, in mensch- Hoofdft.

„ lijke ligchamen doorfchijnende , en eene Hemel- "^ ^' ^*

5, fche verkeering, aanfchouwt men voornaamlijk op rol 476!

„ de fpitzen der bergen." Op eene andere plaats (f)
—

fchiidert hij de Monniken en Gekruisten^ gelijk hij

hen noemt , nog breeder af; hij vergelijkt hmme hei-

lige ftilte en aanbidding van God, met het leven

van ADAM , vóórdat hij gevallen was , en zelfs met

de Engelen; hij roemt hunne menigvuldige gezan-

gen en gebeden, hunne arbeidzaamheid; en in het

algemeen de firengheid van hunne levenswijze, die

men ook uit hunne geiten- en kemelshairen - of le-

deren klederen opmerken kan (§).

Zoo veel blijkt ondeitusfchen duidelijk , uit de IVTonni-

fchriften van chrysostomus , bijzonder uit zijne
iq'^^I^" „

Brieven aan zijnen vriend theodorus , dat de ei- onbe-

genlijke Monniksgelofte toenmaals nog geene plaats '^^^^*

had. Alhoewel vele Christenen aan God eene be-

lofte deeden, dat zij zich aan deze ftrenge deugd

wilden overgeven, zij keerden evenwel niet zelden

tot hunne voormalige levenswijze terug, zonder te

geloven, dat zij daar mede zondigden. Zij deeden

wel aan het gezelfchap der Monniken , waar zij zich

bijvoegden, eene openlijke verklaring van hun voor-

ne-

C*) Hom. I. in Maith. T. I. Opp. p. 9. c(f. Francof.

Ct) Homil. LXIX- in Matth. pag. 737.

(5) Men zie ook Homil. XIV. in Epist. I. ad Ti-

vioth. Tom» VI, Qomment. pag. 500. ./^.

B <
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III nemen, het welk men, gemeenlijk, o^aAoyix^ cvv^y^'.

DOEK ^ ^ profesfio , propofiium , noemde ; men zag on-

Hoofdft. gecrn, dat zij veranderden, en hunne belofte bra-

na C. G. ken ; maar deze werd nogthans geenszins als eene

tot 476. oiiverbreekbare gelofte aangemerkt. Dat men, bij-

zonder , de naderhand zoo genoemde gelofte van

kuischheid ^ toen niet gekend heeft, blijkt niet alleen

uit de plaats van athanasius , elders ( * ) reeds

door ons aangehaald , van getrouwde Monniken ,

welke ook door eene plaats van augustinus (f)
bevestigd wordt, maar wordt buiten allen twijfel ge-

field uit de volgende plaats van basililts (§).

„ Wij kennen geene andere plegtige verklaring ,

„ (ö^3Aoy<«,) van mannen, dan wanneer fommi-

'„ gen zich vrijwillig tot den Monnikenftand gewend

5, hebben : en deze fchijnen ftilzivijgend den onge-

„ huwden flaat aan te nemen. Doch, men moest,

„ geloof ik , ook bij dezen dit in acht nemen , dat

„ hmi afgevraagd worde, om eene uitdruklijke vcrr

„ klaring af te leggen. " Dat augustinus onder

anderen het woord vovere , ( gelofte doen
, ) van

Monniken gebruikt (**) , bewijst insgelijks nog niet

,

dat de naderhand in trein gebrachte Monniken - ge-?

lofte, ten zijnen tijde, in gebruik geweest is; alzoo

die Kerkleeraar in die plaats in het gemeen fpreekt

van velerhande geloften der Christenen , en niet van

eene, die aan de Monniken bijzonder eigen was.

Daar

(*) Bed V. Biadz. 384. (t) -öt- Har. Cap. 40.

C§) Epist. Canon. Cap. ip.

(**) Exarrat. in Pfahn. 75. pag. spp. T. lY. Opp.
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Daar zoo aanzienlijke Kerkleeraars, gelijk wij ge- III

zien hebben, met het Monnikenleven zoo zeer wa- ^^^
ren ingenomen, zal het ons niet bewonderen, dat HoofdfT.

de Monniken , in getal en aanzien , zeer vermenig- na C. G.

VLildigden , en dat deze ftand , ten dezen tijde , zeer
l^^

^_|*

bloejend was. Bijzonder had dit plaats in Egypte ,
-^- i" '•"

in welk Land, boven de talrijke Monniken, aldaar
^^"^""^

voornaamlijk hebben uitgemunt , twee makariussen , voorna-

wier Gefchiedenis ons de gefteldheid van het Monniken- ^'^]^ Mon-

dom , ten dezen tijde , het best doet zien , en daarom maka-*

hier verdient kortlijk aangevoerd te worden (*), Rius.

MAKARius, de Oudjie ^ gemeenlijk de Egyptifche
^

'^'^v.k-

voert ook den naam van den Grooten; hij was ge-
q^^^^q

^ boren in Opper - Egypte , en werd, reeds in zijne

jeugd , wegens zijne ftrenge ingetogenheid , de jon-

ge oude man ^ (^
TratiSx^uyi^m , ') geheten. Zich

vroegtijdig in ccne Kluizenaars hutte begeven heb-

bende, was de eerde proef zijner zelfsverloochening,

dat

(*) Men Jeerc deze Gefchiedenis uit rufinus Fifa

Patrum Cap. 28. in ROSWEmi Fit. Patr. Libr. II. Cap»

29. PALLADius Hht. Lauf. Cap. 19, 20. cassianus de

Coenob. hijiitut. Libr. V. Cap. 41. Collat. V. Cap. 12.

XV. Cap. 3. XXIV. C. 13. socRAT. Hist.Eccles. IV. 23.

SozoMEN. Hist. Eccles. III. 14. VI. 29. THEODORET. ^/5/.

Eccles. IV. 21. kennen. Vergel. bolland. Act. SS. Menf,
'Jan, T, I. p. 1005. C0TEL15R. Monn. Eccles. Gr. T. I. p,

524. Onder de nieuwen behoren hier toe tillemont Mé'

moires Tom. VIII. pag. 243-264. Notes fur les deux

Macaires pag. 357. du pin Nouv. Biblicth. etc. Tom. II,

pag, 69, en fabricius Bibl. Gr. Fol. VII, pag. 491,
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III dat hij eenen ftruikrover , die in zijn afwezen zijne

^^^ Kluis had uitgeplunderd , bij zijne terugkomst den

Hoofdrt. buit op deszelfs kameel hielp laden. INlaar nu wilde

na C. G. het kameel volftrekt niet opfliaan , vóórdat de roof

tot 476. ^^cder ontladen was. Niet lang daar na gaf hij een

nog zeldzamer bewijs van zijne lijdzaamheid. Men
had hem, tegen zijnen wil, aangefteld tot Geestelij-

ken in een nabuurig dorp; waarom hij naa een an-

der de vlucht nam. Hier verklaarde hem een in

ontucht bezwangerd meisjen voor vader van haar

kind , en haare naastbeftaanden jaagden hem op deze

befchuldiging , onder allerhande befchimpingen en fla-

gen, door het dorp, tot dat ten laatften een vriend

van hem, in zijnen naam, beloofde, dat hij voor

de opvoeding van het kind zorgen zou. ISIaar hij

zelf verdroeg alles zoo geduldig, als of hij waarliik

fchuldig was; ja hij fprak zich zelven dus aan: Nu
hebt gij eene vrouw gekregen, dus moet gij meer

arbeiden dan te vooren. Hij arbeidde ook nacht en

dag, en vlocht manden; het verdiende geld zond

hij aan het vrouwspeifoon. IMaar, wat gebeurt?

Als de tijd der bevalling daar was, leed zij de he-

viglle weeën zonder te kunnen verlosfen , tot zij

,

met berouw en leedwezen, haar bedrog en valfche

befchuldiging beleed, nu wilden de ingezetenen van

het dorp makarius om vergiffenis bidden, maar

hij, dit vernemende, koos de vlucht naa de Skefr''.

fche Woestijn.

Deze uitgeftrekte Egyptifche Woestijn, c-Kyjnc of

9-Kr,Tyi genoemd , die ook fomtijds de Scijtifcke heet

,

lag ver voorbij het Nitrhch Gebergte, waar reeds

vroe-
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vroeger Kluizenaars - en Monniken - Kluizen Waren III

aangelegd (*). Deze AVoestijn is eene der vrees- ^Vf''

lijkftc. Om in denzelven niet te verdwalen, moest Hooldf!.

men óqu. loop der ftarrcn volgen , en maar zelden ^^ C. G.
Toot* "^A^

vond men 'er water in. De uiterfte oorden derzelve
^^^ ^^|*

waren , zQvaii of agt dagreizen , van alle bewoonde —
landen afgelegen. Evenwel werd deze Woestijn

,

reeds zedert het midden der vierde eeuw, zoodanig

met Kluizenaars vervuld, dat zij, die de eenzaam-

heid zochten, zich lleeds verder heen begeven moes-

ten. Ondertusfchen hield men de Kluizenaars en

Monniken , die in dezelve leefden , voor de volmaakt-

ften van allen (f).

MAKARius was een der eerften , of volgends cas-

siANüS (5)5 de allerëerfle, die, omtrent het jaar

330, in den ouderdom van bijna 30 jaren, aldaar

zijn verblijf nam; en in de eerlle tien daar op vol-

gende jaren, boven allen door de ftrengheid zijner

Godzaligheid uitmuntte. Als hem evagrius, één

zijner leerlingen, eens, door dorst op den middag

gekweld , om water verzocht ; zeide hij hem , dat hij

zich vergenoegen moest, om in de fchaduw te ftaan,

daar 'er thans toch vele reizigers en zeevarende wa-

ren, die deze verkwikking misfen moesten. „ Vat

„ moed , mijn Zoon ," voegde hij 'er bij , „ ik heb

5, volle twintig jaren, noch van brood, noch wa-

5, ter, noch flaap, mijn bekomst gehad. Mijn brood

„ heb

(*) IVde Ded, Bladz. iii.

(f) CAssiAN. de Coenobior Inftit, Libr. X. Cap. 24.

Collat. XXIV. Qap. 4. CS) Cö//. XV. Cap. 3.
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III „ heb ik altijd bij het gewigt gegeten, mijn watef

^^^^ „ bij de mate gedronken, en van den flaap alleen
VI

Hoofdft. 9? wat fteelswijze genoten, tegen eenen muur leu-

na C. G.
^^ nende. " Te gelijk met deze flrenge levenswijze

toTljó bewonderde men zijn gedrag jegens anderen , de

voortrcflijkheid zijner lesfen, en de wijsheid zijner

fpreuken; In al het welk toch het goede met het

zonderlinge gemengd was. Van eenige Kluizenaars

gevraagd , hoe zij bidden moesten , gaf hij hun ten

ïmtwoord; „ Het is in het gebed niet nodig, veel

5, te fpreken; men behoeft flechts de handen uit te

„ fteeken, en te zeggen: Heere, zoo als gij wilt

5, en weet , ontferm u ! maar komt 'er een aanval

,

„ zoo moet men zeggen : Heere , help !
" Als

Opziener en Abt der Kluizenaars, in deze Woes-

tijn , en zelfs tot hun Leeraar , tegen zijnen wil

aangebeld zijnde , en , eene Godsdienffige verga-

dering met hen houdende
, gaf hij hun deze ver-

maning: Vliedt, mijne Broeders! door éénen van

hen gevraagd, waar zij, uit deze Woestijn, nog

verder vlieden zouden? legde hij den vinger op den

mond , en zeide : Hier heen ! Vervolgcnds floot hij

2ich in zijne Kluis op, zoo gewoon aan ftille een-

zaamheid, dat hij zich eenen weg onder den grond

gegraven had naa een ander hol , waar heen hij zich

begaf, als het bezoek der menfchen hem verveelde.

Evenwel wilde hij voor geenen echten Kluizenaar

gehouden zijn, na dat hij twee lieden van deze le-

venswijze op het uiterfte einde dezer Woestijn had

aangetroffen, die geheel naakt gingen, en van alle

menschlijke verkering en gezelfchap afgezonderd leef-

den.
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den. Eens verzocht zijnde, ccne ïianfpraak te doen III

aan de vergaderde Broederen, begon hij dus: „Laat ^^^

„ ons weenen , mijne Broeders , laten onze oogen HoofdlL

-, tranen ftorten, eer wij daar komen, waar onze na C. G.

,, tranen onze ligchamen verbranden zullen:" Hier
J^^'^

^^*

op weenden alle de aanwezenden, wierpen zich ter .

aarde neder , en zeiden : „ Vader ! bid voor ons !

'*

Het gene in het leven van alle zoodanige Kluize-

naars en Monniken, die als voorname Heiligen bc-

fchouwd werden, gemeenzaam is, Godlijl<;e gezich-

ten 5 gevechten met den Duivel , en wonderwerken

,

hier mede is ook de Gefchiedenis van den ouden

MAKARius opgevuld. Bijzonder was het in hem

gewoon , dooden op te wekken , of die een' tijd lang

te laten fpreken; fchoon de Schrijvers van deze tij-

den, niet altijd, in de bijzondere omftandigheden

,

overëenftemmen. Dus verhalen rufinus (*), dat

een Ketter , van de partij der Hi'éraciten , pal-

LADius (t), en sozoMENUs (§), een, die de

opftanding der dooden ontkende , cassianus (**)

een Eunomiaan^ verfcheidene Monniken en ande-

ren verleid hebbende, de Heilige riakarius zich

als het zekerst bewijs van rechtzinnigheid , in tegen-

woordigheid van dezen Ketter eenen onlangs overle-

denen Monnilv uit het graf opgeroepen hebbe, waar-

op de Ketter met fchaamte de vlucht genomen had.

Volgends cassianus durfde de Ketter hier niet bij

tegenwoordig te zijn ; ook was het niet een Monnik

die

(*) Vit. Patr. Cap. z%. (f) Hist. Lauf. Cap. 19.

(5) Hüt. Eccles. III. 14. (**) Coll. XV. Cap. 3.
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III die opgewekt werd , maar maicarius begaf zich

KoRK j^£|. ^Q genen, die reeds verleid waren, naa ééne

HoofJft. tïer Spelonken, in welke de Egijptenaars de gebal-

ïia C. G. fenide lijken bewaarden; hier waagde hij één van

10^ A-'ó'.
^^ oudfle lijken , of hij wel , indien hij , in tegen-

woordigheid van eenen Ketter, in den naam van

CHRISTUS, opgeroepen ware, opgedaan zou zijn?

Hier op richtte dit doode ligchaam zich op , en

zeide: Ja! Op eene nieuwe vraag van i^iakarius

aan den dooden: wie hij geweest was? gaf hij ten

antwoord, onder de oudrte Egijptifche Koningen ge-

leefd te hebben; waar na onze Heilige man hem

met deze woorden afTcheid gaf: „ Slaap in \Tede,

met de overigen in uwe orde, tot dat christus,

in het einde der tijden, u zal opweldcen." cassl\-

Nus maakt hier bij, uit den mond van ecnen Abt,

in de Skeüfche Woestijn , van wien ciit verhaal af-

IvomfHg was, de aanmerking, dat het wondervermo-

gen van jmakarius , waarfchijnhjk , verborgen zou

gebleven zijn , indien niet het gevaar van afval

van een gantsch volk hem , bij deze gelegenheid

,

als genoodzaakt had, hetzelve te openbaren. Vol-

gends de mening van dezen Abt toch, behoort van

de wondergave flechts in drie gevallen gebruik ge-

maakt te worden , vooreerst , om zieken te genezen

,

dan, tot ftichting der Kerk, en uitbreiding van het

geloof, eindelijk , wanneer waare wonderAverken
,

door medehulp des Duivels , worden nagebootst

;

derhalven, voegt hij 'er bij, men behoeft die genen

niet te bewonderen, die nodeloos zich daar op toe

legden, om zoodanige daaden te verrichten, maar

be-
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iiezicn , of zij iii de verbetering van hunne zeden lit

GOk volmaakt zijn geworden. Ai wilde men ech- ^^J^

ter ook deze opgegevene kenmerken laten doorgaan j Hoofdrti

welker toepasfing op tijden , toen de Christelijke "'^ C. G*

Godsdienst reeds gevestigd was, met goede gronden
^^j'^^j^l^

kan betwist worden, zoo maakt reeds de menigvul =-^

digheid van wonderwerken, het één dikwijls zon-

derlinger dan het ander, dezelve niet alleen ver-

dacht , maar zij verliezen alle geloofwaardigheid

,

daar zij verricht werden, in eenen tijd;, toen men

de ligtgclovigheid , zonder onderzoek , op het hoogst

dreef; in Woestijnen, ver van de menschlijke fa-

menleving; door lieden, van wier heiligheid men

buitenfporige verdeelding vormde, en die ondertus*

fchen^ in hun gantfche gedrag, zich als Dweeper^

aanftelden; terwijl deze gewaande wonderen dienen

moesten tot aanprijzing van eene nieuwlings uitge*

vondene foort van Godzaligheid, geheel ftrijdig met

de oorfpronglijke redelijke voorfchriften van het

Euangelie.

Laat ons, ter flaving van deze aanmerkingen , nog

één en ander voorbeeld der wonderen van den H.

MAKARius aanhalen. Men had eenen onfcluildigen

van eenen moord befchuldigd; deze nam de vlucht

in de Kluis van den Heiligen man, waar hem zijne

befchuldigers volgden, makarius liet zich daar op

bij het lijk van den vermoorden brengen , en gebood

dezen, in den naam van christus, te zeggen, of

de befchuldigdc , in de daad, zijn moordenaar wa^

re ? De doode fprak hier op , met luider ftem , den

man viij. Evenwel wilde makarius aan het ver-

VI. Deel. C zoek
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III zoek der omllanders niet voldoen , die begeerden,

BOEK tjat hli hem nu ook den waaren moordenaar zou la-
VI

Hoofdft. ^^" noemen , zeggQudc , dat het genoeg was , den

na C. G. onlchuldigen gered te liebben. De fchuldige kon

tot lyó'
^is^<^l^i^'^ "OS berouw Imigen , zich bekeeren en za-

.1 lig warden. Hoe hij eenen anderen dooden deed

zeggen , waar hij zelcer hem toebetrouwd geld gelegd

had, ten einde de^zelfs weduwe en wezen uit verle-

geniieid te redden; boe hij eens, op zijnen weg door

de Woestijn, een hersfenpan vindende, deze op de

aanraking van zijnen ftaf , begon te fpreken , vertel-

lende, dat hij een Heidensch Hoogepriester geweest

was, die thans, zoo dikwijls imakarius voor hem

en andere verdoemden bad, eenige verzachting van

rampen genoot , enz. , waar na MAKARtüs deze hers-

fenpan onder het zand begroef, Hoe hij een vi'ouws-

perfoon, dat door toverij in eene meme veranderd

was, dfwr zijn gebed, de menschlijke gedaante we-

der gegeven , Duivelen uitgedreven , en wonderda-

dige genezingen verricht hcbbe , flippen wij enkel

aan, om des Lezers geduld, door dergelijke fi^rook-

jens, niet te zeer te vermoejen.

Dit nogthans, kunnen wij niet geheel voorbijgaan,

opdat men zich van de ligtgelovigheid en dweepzucht

dezer tijden, een overëenkomftig denkbeeld kunne

vormen, dat, gelijk in het gemeen, het leven der

Kluizenaars en Monniken van dezen tijd, dus ook

dat van den Heiligen makarius, opgevuld is met

verhalen, in welke de Duivel eene voorname rolle

fpeelt. Misfchien \varen de eerfle vertellingen van

dien aart fleciits leenfpreukige voordellen, of gelij-
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kenisfeii, welke, door ligtgelovige menfchen eigenlijk III

verdaan en opgevat, voor daadzaken werden aange- ^S?'^

nomen ; maar bovendien zagen en hoorden men- Hoofdft.

fchen, van eené verbijsterde verbeeldingskracht, het "^ C* ^*
Tont» Oo^

hoofd vel hebbende van boven - meiischlijke vol-
f^^

^-5*

maaktheid , veel , het gene zij -, met ongekrenkte

hersfenen, in eene werkzame en bedaarde levenswij-

ze, onder de Maatfchappij der menfchen, nooit ge-

zien noch gehoord zouden hebben. Men oordeele

uit de volgende voorbeelden.

LiAKARius wenschte het hart van twee jong?.

Kluizenaars en hunne oprechtheid te kennen , en God
verhoorde zijn gebed. De Celle, in welke hij met

hen fliep , werd met een hemelsch Ucht vervuld ,

het welk echter hij alleen zag ; bij dit licht ontdekte^

hij, hoe, toen deze jonge Kluizenaars begonnen te

bidden , de Duivelen zich , als vliegen , op de oogen

en mond van den jongden Broeder, zetten, maar

hoe een Engel met een tweefnijdend zwaard heil

verjaagde, zoodat zij den oudften niet nabij konden

komen. Dit, en een foort van \aiurige keten, die

uit den mond des oudflen, als hij zong, ten Hemel

opging , diende hem tot een kenmerk , dat deze vol-

maakt was in Godsvrucht. Op eenen anderen tijd,

kwam hem de Duivel tegen, met een heel fcherpen »

feisfen, waar mede hij hem, vergeefs, door midden

zocht te houwen, en veiTolgends bekende, waarom

hem zulks niet gelukken wilde. Ik vervul alles

,

zeide de Duivel tegen hem , volmaakter dan gij; ik

eet en flaap zelfs nooit ; alleen in ééne zaak gaat gij

jnij te boven; in nederigheid!

C 2 In
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III In zijnen hoogen ouderdom, toen hij reeds meef

BOEK Jan 40 jaren in de Woestijn en op het Nitrifchs

Hoofdft. Gebergte geleefd had, trof hem, met zoo vele an-*

na C. G. dere Egyptifche Monniken, in het jaar 375, eene

tot 1.76 hevige vervolging. Naardien de Monniken in Egyp-'

te ongemeenen ijver voor het leerftelfel van Nice'è

betoonden, maar Keizer valens, en de toenmalige

Bisfchop van Alexandri'è ^ Lucius , even (lerk den

Arianen waren toegedaan, werd eene bende folda-

ten naa het Niirisch Gebergte gezonden, die door

LUCIUS zeeven aangevoerd werden , en onder de

Momiiken aldaar groote onlieiien (lichtten. Bo-

ven ( * ) , hebben wij in de wetterr van den Keizer

VALENS , eene andere oorzaak gelezen , van deze

veiTolging der Monniken. Hoe het zij, nadat vele

Monniken mishandeld , en fommigen ter dood ge-

bracht waren, werden de beide "r^iAKARiussEN, met

eenigc andere Opzieners, juist als zij eene wonder-

bare genezing ondernomen hadden, op een Egyp-

tisch Eiland gevoerd, alwaar geheel geene Christe-

nen waren. INIaar ook hier verrichtten zij, gelijk

men zegt, dra een wonder, rijker in de gevolgen.

Toen zij aan land flapten, kwam hun de Dochter

van den Heidenfchen Priester aldaar, die van den

Duivel bezeten was , te gemoet; deze wierp zich

voor hen ter aarde , en fchreeuwde : „ Waarom

5, zijt gij tot ons gekomen, gij dienstknechten des

„ grooten Gods! Dit Eiland is onze oude woning;

„ wij vallen niemand lastig; maar zijn hier, aan-

„ al-
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„ alle menfchen onbekend, verborgen, en aan alle III

„ kanten van moerasfen omringd. Doch behaagt ^°fj*

5, liet u, zoo neemt onze bezitting in; wij laten ze Hoofdft.

,, aan u over. " Op deze verklaring der booze "^ C.G,

Geesten , werden zij niet alleen door makarius , en l^^ ^y^l

-zijne Reisgenoten, genoodzaakt, het meisjen te ver •

laten , maar met het meisjen kwamen ook alle de be-

woners van het Eiland tot het Chi'istendom over.

Niet lang daar na kregen deze Heilige mannen vrij-

heid, om weder naa hmine Woestijnen te keeren.

Eindelijk overleed de oude i^iakarius , in het jaar

390, in eenen ouderdom van 90 jaren (*).

Onder den naam van makarius, hebben wij ver- Schriften

Icheidene gefehriften ; gennadius ( f ) fpreekt van rn'Jo-^^^

eencn veraiaarden Egijptifchen Monnik makarius , fchreven.

aan wien hij enkel: Eenen Zendbrief aan aanko-

mende jonge Monniken toefchrijft. Doch men heeft

gegist, dat hij den jongen makarius, en deszelfs

Regel ^ bedoeld kan hebben, op welken in de daad

een Zendbrief aan de Monniken volgt (§). Doch

de oudfle imakarius fchijnt gedeeltelijk mede opflel-

ler te zijn van een anderen Regel voor de Monni-

ken^ welke echter alleen m het Latijn voor handen

is (**), omtrent wellcen evenwel getwijfeld wordt,

of

(*) RUFiN. Hist. Eccks. II. 34. soCRAT. Hist. Eccles.

IV. 24. SOZOM. /ƒ. Eccl. VI. 20. THEOD. //. E. IV. 1 8.

(t) Z)f Firis Ilhijlr. Cap, 20.

(5) In HOLSTEN. Cod, Regular. P. I. pag. 43.

(**_) SS. Patfum Serapionis, macarh, Paphnutii^ et

Jherius macaru, Rc^ula ad MouacJttts L c. pag, d^.fq-

C q
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III of hij voor de levenswijze van de beide makarius-

^^J^ SEN past, jüfchoon hij tot hunnen leeftijd fdiijnt te

Hoofdft. behooren. Meer dan vijftig HomiU'én of Predika-

na C. G.
ti-gfi eri zeven AscetiCche fchriften werden insffeliiks

•Jaar 363
tot 47Ó.' ^^" "^^^ toegefchreven , terwijl anderen twijfelen , of

'

derzelver opftellet niet van de beide vermaarde ma-

KARiussEN moet onderfcheiden worden. Zij zijn

' onder anderen uitgegeven door j. g. pritius , te

Leipzig 1698, en met een nieuw Titelblad 1714. S.

Deze zoogenoemde Predikatien zijn eigenlijk alleen

aanfpraken aan de Monniken, en Beantwoordingen

van door hen voorgedragene vragen. In dezelve ko-

men wel vele goede zaken voor , zij geven proeven

van 's mans Bijbelkennis, vele opmerkzaamheid op

zich zelven, vele Godzalige oefeningen, en eenige

goede aanmerkingen over ^\Q.n aanvang en voortgang

der menschlijke ziel in de deugd ; maar al dit goede

wordt beneveld door eene duiftere en verwarde wijze

van denken, door zucht tot AUcgori'én en Dweep-

achtige fpitsvinnigheden , droomerijën en mijmerin-

gen over beuzelingen of bijgelovigheden. Zoo vindt

men in de VI en Vilde Predikatie menigcrlijë vra-

gen en antwoorden op dezelve , bij voorbeeld : Of

de Satan met God in de lucht, of in de menfchen

is? Of iemand, door Godlijke openbaring en een

Godlijk licht , de ziel kan zien ? Alszins ; is het ant-

woord , doch alleen de verlichten ; maar flechts wei-

nige Christenen. Of de ziel eene gedaante heeft?

Of een Christen tot volmaaktheid komen kan? Dit

laatdie wordt door den Schrijver ontkend , hoen^el

men dit niet van hem verwacht zou hebben. In de

Xlde
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Xlde wordt jesus Ncderdaling ter Helle zoo \\d m
verklaard van eene eigenlijke yerlosfing der zielen «o'^fi

uit de Hel, als van jesus heilzame genadewerking H^^^f^j^j^

op de diepte van het verdor\'^en hart. in de XVde na C. G.

heeft men onder anderen deze vragen : Komt het ^^\^
Itwaad van.biiiten in het menschlijk hart? en kan de — ' .,

fiiensch hetzelve, wanneer hij wil, den ingang be-

letten? Kan de mensch, die de genade (Xa^icr^ai)

heeft, vallen? Blijft de genade, C^aff^^"-)) ook na

den Val des menfchen? Hier is het opmerklijk, hoc

de Schrijver het zondig verderf des menfchen , de

noodzaaklijkheid van Gods hijftand tot zijne verbe-

tering, en den vrijen wil, met het vermogen van

den mensch , om de zonden te beftrijdcn
, poogt te

verëenigen. Dus noemt hij de zonde cenc redelijke

magt en zelfftandighcid des Duivels , ( ^vmjAig ti^

avot, hoyiüYi T'i ^xjetv», itoc$ a<rix^') welke den gehee-

ien mensch heeft ingenomen , en hem , door een

vreemd geweld, tot het kwaad aandrijft, zonder -dat

hij het gelooft. IMaar tevens leert hij, dat de

mensch, zoo wel eenen vrijen wil bezit, als God
zelf, ( fl5u7s|s<ö-/o$- s^-*,) dat hij kwaad doen, maar

ook, als hij wil. God gehoorzamen, en de booze

lustenen begeerlijkheden overvvhinen kan. enz. In

de XXVIfte leest men: „ Het goede, het welk men

„ door zijne natuurlijke kracliten verricht, is Gode

„ wel aangenaam; maar het is toch niet zuiver.
"

In de XXVlIfte verklaart de Schrijver zich, dat in

de Kerk Brood en fVtjn^ als een Tegenbeeld, {x\h-

ItTvTTo?,^ van het ligchaam en bloed van christu.s

geofferd wordt; en wie van het zichtbaar brood eet,

C 4 eet
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IIJ eet ook Geestlijker wijze het vleesch des Heercn,

BOEK gj^2. Wat de zeven Ascetifche Schriften betreft,

Hoofdft. ^ie benevens de gemelde Predikatiën, in de Hand-»

m C. G. fchriften, aan den oudften makarius worden toege-

tot ^ -6 ^'-^'^^^^" 9 derzelver inhoud, de daar in heerfchende

^-

—

^^-'^ denkwijze van de Godlijke genade en van 'smen^

fchen vrijen wil, de leere, dat de Engelen en de

Zielen ligchamen hebben, de wijze van voordragt,

de dikwijls ongerijmde gelijkenisfen , en de gantfche

Ilijl , die men in deze fchriften , even ééns als in de

Predikatiën , ontmoet , maken het hoogstwaaifchijnlijk,

dat beiden van denzelfden man afkomftig zijn. De

eerde dezer Verhandelingen draagt tot opfchrift : van

het bewaken des harte. Hier wordt geleerd , dat

bidden, zingen, vasten, waken, en dergelijke oefe-

ningen , niet genoegzaam zijn , om de Heiligheid te

verkrijgen , veel meer moet men alle vertrouwen op

het goede , het welk men verricht , verzaken , en

zich eenig en alleen aan de Godlijke genade over-

geven, enz. De tweede Verhandehng gaat over de

volmaaktheid in den Geest. De derde over het Ge-

bed. In dezelve wordt geleerd, hoe men altijd en

aanhoudend kan bidden, maar dat men het bij bid-

den niet moet laten berusten. De vijfde Verhan-

deling , over de verheffing des gemoeds ^ is flerk

mijstiek , gelijk blijken kan uit het gene de Schrijver

zegt, van de ver'éeniging van God met de mensch^

Jijke Ziel : „ De onmeetlijke en onligchaamlijke

„ Heer, maakt zich zelven hgchaamlijk, Q<ru)fA»ia-

„ -TToiii ictvjov, ) door zijne oneindige goedertieren-

„ heidj de groote en bovenzelfflandige , (ua-tfaff-iof,)

„ ver^



GESCHIEDENIS. 41

j, vennindert zich, om zoo te fpreken, opdat hij III

„ met zijne redeUjke Ichepzelen één kunne worden, "^fJ^

j,, Ik meen de Zielen der Heiligen en Engelen , op- Hoofdfï,

„ dat dezen het onfterflijk leven zijner Godheid "^ C. G,

g, deelachtig kunnen worden. Trouwens , dewijl Iq[ ^-^5*

5, elk derzelven, naar zijne natuur, een fijn ligchaam -

„ is, en zich met de leden van ons ligchaam om-

„ kleedt, zoo trekt zich ook de onuitfpreeklijke en

-,, onbegrijpelijke genade van Christus, in het klein,

„ bijeen, vormt zich tot een ligchaam, en neemt

5, de gelovige liefhebbende Zielen in hare innigfte

5, gemeenfchap aan, en wordt met hen, gelijk pau-

5, LUS zegt, tot éénen Geest; zoodat zich, als het

„ ware , ziel in ziel , pcrfoon in perfoon , voegt , en

„ eene zoodanige ziel in zijne Godheid leeft." De

zesde Verhandeling is over de liefde^ en de zevende

van de vrijheid des gemoeds ^ in welke onder ande-

ren gefproken wordt van eene Inlichting
, ( eAAa^

/M^^r, ) des Geestes, welke niet alleen beRaat in

eene openbaring van kundigheden , en eene verlich-

ting der genade, maar welke het zelfflandige licht

in de ziel verfpreidt.

De oude Schrijvers hebben de Gefchiedenis der Gefchie-

beide makariussen zoo weinig onderfcheiden , en^'^"'^^"'*

hunne lotgevallen en omdandigheden zijn zoo gelijk- gerenMA-

vormig, dat wij naauvvlijks weten, wat wij aan den karius.

éénen , wat aan den anderen moeten toekennen.

Beiden waren zij uitmuntende in Monniken -Godza-

ligheid , beide lange jaren tijdgenoten , beiden waar-

fchijnlijk leerlingen van den vermaarden antonius.

Zoo veel is zeker, dat de jongftc i\iakariüs, uit

C 5 Akx^

\
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III Akxandrïè geboortig, in wellvC ftad Iiij ook eenJgen

BOEK
fjj^ koophandel heeft gedreven, daarom de Alexari'

Hoofdft. driner , en ook de Burger , of Steeman
, ( T^oKnvjs ,

na C. G. ';roKP.iKo; , «yof,) genoemd is geweest, of misfchien wel

J^f'^ |»|' heeft men hem dezen naam gegeven, omdat hij, bij

I alle de ftrengheid zijner levenswijze , nog fteeds zekere

wellevende vrolijkheid, en lieftaligheid behield, waar

door hij dan ook vele jonge lieden tot den IMonni-

kenfland overhaalde. Hij verliet Alexancïri'é ^ om-

flreeks het jaar 330, en verkoos het Nitrisch Ge-

bergte, in Egypte, tot zijn eenzaam verblijf. Hier

werd hij vervolgends tot Presbijter, ( Priester of

Ouderling ) der Monniken , in eenen nabuiuigen

Oord, Cellje of Cel/ia, naar de Monniken -Kluizen

aldaar, genoemd, gewijd, en tevens was hij hun Op-

ziener of Abt. In ftrengheid van leven, naauwge-

zette gemoedelijkheid, wondervermogen en andere

voorrechten , evenaarde hij niet alleen den ouden

ji^vKARius, maar ging hem zelfs in vele opzichten

te boven (*). Hij had, onder anderen, voorgeno-

men, gelijk hij zelf aan palladius verhaalde, den

flaap geheel te overwinnen. Na zich twintig dagen

over dag voor de hitte, 's nachts voor de koude,

flaande blootgefteld te hebben, voelde hij zich zoö

afgemat, dat hij zich fchielijk in zijne Ivluis te fla-

pen legde. Al vroeg had hij zich, naar het voor-

beeld der Tabennifche Monniken, die onder het op-

zicht

(*) pALLAoirs, een ooggetuige, rüfinvs , die hem

ook zelf gefproken heeft. (///'. Pair. Libr. II. CV//,

29.) en andere Schrijvers van dezen tijd.
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zicht van pachomius Honden, gewend, geene ge- III

kookte fpijzen te eten; zeven jaren lang genoot hij
°^Y'

niets dan rauwe lo-uidcn , wortelen , of peulvfiich- iioofdfl.

ten in water gedoopt. Vervolgends reisde hij zelf "^ ^' ^''

naa deze Monniken , om de volmaaktheid hunner
jq|. ^-,5]

levenswijze van nabij te befchouwen, zich aan pa-

CHOMiLTS in eene wereldlijke kleding aanbiedende

,

met verzoek , om onder deszclfs 1400 Monniken

aangenomen te worden. Deze weigerde dit, omdat

hij den onbekenden voor te oud aanzag , om de

ftrenge levenswijze dezer Monniken te kunnen be-

reiken. Maar, toen makarius, zeven dagen, met

vasten, had doorgebracht, werd hem zijn verzoek

ingewilligd. Toen hij daar na zag, dat de Monni-

ken het gröote vasten vóór Paasfchen , op onderfchei-

dene wijzen , vierden , befloot hij hen allen te over-

treffen. Hij nam dan eene menigte geweekte Palm-

bladen , waar uit hij allerhande foort van werk maak-

te, blijvende tevens, den geheelen vastentijd door,

in eenen hoek flaan , en volftrekt niets etende, dan

Zondags eenige rauwe koolsbladen. Ook fprak hij

dezen geheelen tijd geen enkel woord, zich, behal-

ven zijnen arbeid, enkel met inwendig bidden bezig

houdende. De Monniken waren verdrietig, dat zij

hem niet konden evenaaren, en klaagden bij hunnen

Abt, dat hij iemand onder hen gebracht had, die

enkel geest fcheen te zijn , en die alleen tot hunne

veröordeeling gekomen vvas. En nu openbaarde God
aan pachomius, op zijn gebed, dat deze onbeken-

de MAKARius was, waar op pachomius dezen be-

dankte , dat hij zijne Monniken nederigheid liad komen

lec-
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III leeren, daar zij anders op hunne Godzaligheid lig-

BOEK
j.g|jjj^ venyaand hadden kunnen worden, maartevens

Hoofdft. verzocht hij hem, naa zijne Kluis terug te keeren,

na C. G. en voor hen te willen bidden. Hoe ver de Dvvee-

tot 476.* P^^y ^^" dezen makarius gegaan zij , oordeele men
!

. uit het volgende. Eens had hij eenc mug, die hem

pijnlijk flak, doodgeflagen. Maar fpoedig vond hij

zich, wegens deze eigendunklijke wraak, fh'affchul-

dig, en veroordeelde daarom zich zelven, om zes

Maanden lang geheel naakt in de Sketifche Moeras-

fen door te brengen, waar men muggen vond, zoo

groot als wespen, en met fcherpe angels. Dezen

Helden zijn ligchaam ook zoo jammerlijk toe , dat men

geloofde, dat hij melaatsch was geworden, en toen

hij in zijne Kluis terug kwam , hem alleen aan zijne

fpraak herkende. Met dit alles was de üjdzaamheid

van den Pijlaarheiligen simeon nog eenigzins zon-

derlinger, die zich van twintig van de gi'ootfte lui-

zen een' tijd lang liet plagen, die hij, met eene be-

weging van de hand, had kunnen dooden (*}, en-

kel en alleen, zegt theodoretus, om zich, in het

klein , tot grooter üjdzaamheid te oefenen — Op

een' anderen tijd, kreeg ]mak.\rius den inval, om
vijf dagen lang, aan niets anders, dan aan God te

denken. Hij floot zich, ten dien einde, zoodanig

op, dat hij door niemand geftoord kon worden, en

zeide tot zijne ziele: Wacht u, dat gij niet van

den hemel nederdaalt! Gij hebt de Engelen en

Aards -Engelen, de Ckerubynen en Serafijnen ^ eii

alp

(*) THEODOREET. H'iit, Relig. pag, 88 ï.
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alle hemelfche Magten; gij hebt uwen God, den Hl

Schepper aller dingen. Verlaat derhalvcn den He- ^°j^

mei niet , en laat u niet tot de aardfche dingen ver- Hoofdü*

lagen ! Hij bracht vverklijk twee dagen en twee "^ C- ^•

nachten in zulke gemoedsgeftalte door. Maar de -^q^ ^^^\

Duivel werd daar door zoo woedend , ( dit is het

eigen verhaal van imakarius aan palladius , ) dat

hij, in de gedaante van eene vlam, op hem af^

kwam , en alles , wat in zijne Cel was , verbrandde*

Dus moest hij zijn voornemen opgeven, en weder

aan aardfche dingen denken. Dit, geloofde hij, had

God toegelaten, opdat hij niet verwaand zoude wor-

den. Met den Duivel had makarius , naar ge^

woonte dezer Monniken , meermalen moeite. Hij

bezat het vermogen , om die uit de bezetenen te ver-

drijven; eens boezemden de booze Geesten hem de

eerzuchtige gedachte in om naa Rome te reizen, en

daar de bezetenen te helpen , maar om hen te we-

derfliaan, ging hij op den grond in zijne Cel lig-

gen , zeggende , dat zij hem voort moesten flepen

,

dewijl hij anders niet kon gaan. Dus bleef hij h'g-

gen tot den avond, zonder dat zij hem konden

voortkrijgen enz. Ook vertelde hij van zijne reize

naar de heerlijke graffteden , welke de twee Toveraars
van FAPvAO , JANNES en jambres voor zich in de

Woestijn hadden opgericht , en van de verhinderingen

,

die de Duivelen hem op dezelve in den weg haddeil

gelegd. Velen van zijne gezichten en veifchijningen

zijn veelal van dien aart, dat dezelve ooifpronglijk

zinbeeldige verhaalen fchijnen geweest te zijn, die

naderhand voor wciklijke daadzaken zijn gehouden.

Zoo
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iri Zgio Ps hij, op zijn gebed, wanneer de Monniken
BOBK hunne gebeden uuren bij nacht vierden , in de Kerk

Iloofdfi:. cenc menigte zwarte jongens, die de Monniken, op
m C. G. allerhande wijzen , in- hunne aandacht verhinderden
1331* *ï^^

tot 476. ^^^ ftoorden , insgelijks als zij het Avondmaal ge-

- ' bruikten. Voorts genas hij, op ecne wonderdaadigc

wijze, vele zieken, zelfs werd een blinde, in zijn

^ afwezen, door een brokjen van den muur, waar op

BiAKARius lag, gemengd met water, het welk hij

dronk , tot het gezicht herfteld. Soortgelijke zeld-

zame en wonderbare verrichtingen leest men menig-

vuldig in het leven dezer Heilige mannen, ook nog

wel verfclieidene goede' opwekkingen tot Godzab'g-

heid, maar buitengemeene wijsheid in Godsdienst-

waarheden ontdekt men in hen geheel niet. Zoo is

het ook met de Gcfchiedenis van den Jongen öia-

KARius. Zie hier een voorbeeld van zijn onder-

wijs, het welk hg aan zekeren paulus, éénen der

500 Monniken op den Berg Pherme ^ bij de Sketi'

/^^^ Woestijn gaf (*). Deze zonderh'nge man ar-

beidde 'niets, en nam ook van niemand iet aan, dan

zoo veel hij voor ééncn dag tot zijn onderhoud no-

dig had. Zijne geheele bezigheid was een onafge-

broken gebed. Dus fprak hij, alle dagen, drie hon-

derd gebeden, houdende 300 (leentjens in den fchoot,

waai- van hij 'er , bij het einde van elk gebed , tel-

kens één wegwierp, om in zijn getal niet te mis-

fen, waar in wij liet eerfte Bijgelo\ig begin van den

eeni-

(*) sozoMENUs H!ït. Eccles. VI. 29. Vergelijk pai.-

LAD. Hist, Lauf» Cap. 2^.
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eeiiigc eeuwen daar na uitgevonden Roozenkrans III

ontdekken. Deze man kwam eens bij makarius ^^-^

klagen, lioe bedroefd hem een bericht gemaakt, had , Hoofdft.

dat eene Maagd, die nu 30 jaren aan God gewijd ^^ C. G.

was , niet aliecn enkel op Zaturdag en Zondag,
J^j ^-J]

maar O! k daaglijks, 700 gebeden opzegde, waarom

hij zich zclven moest veröordcelen , dat hij een man,

en dus flerker dan zij, het niet verder, dan tot 300,

brengen kon. makarius beleed hem, dat hij, ze-

dert 60 jaren, daaglijks niet meer dan 100 gebeden

fprak, zonder dat zijn geweten hem van nalatigheid

befchuldigde. „ Indien nu, zeide hij voorts, uw

„ geweten u befchuldigt, dan bidt gij niet met een

„ zuiver hart, of gij kunt nog meer bidden."

Deze Jongere biakarius fchijnt, omftreeks het jaar Zijiiregel

394, gefloiven te zijn. Boven hebben wij reeds aan- "^'oorde

gemerkt dat hem een Regel voor de Monniken en k^n en

€en daar bij gevoegde Zendbrief aan dezelven, nietf^aarin

zonder waarfchijnlijkheid , wordt toegefchreven. Merk- ^^^^^^

waardig is in dezen Regel , dat daar in van den Nachc

Nachtgodsdienst, (MIsfce in Figih'Js ,) der Mon- Sp<-^s-

«iken gewaagd wordt , en tevens , het geen men nog het

duidlijker ontwaar wordt uit cassianus (), dat^^'^°^'*
i\Ti *ï{T?

het woord 3Itsja , omtrent het einde der vierde

«euw, den Godsclsen;t in het gemeen betekend heeft,

alhoewel het, in het bijzonder, van het H. Avond-

maal gebruikt werd, als het welk alleen door de le-

den der gemeente , (^Misfa Fidelium ,) gevierd werd

,

nadat de Onderwijzeiingen , Boetdoenden en anderen

waren heen gegaan. Zoo-

C*) De Mit. Coemh. L. IL C. 13. L. III. C. 5.
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III Zoodanig was de ftaat der Monniken in het Oos^

^5J^^
ten , wier aanzien niet hooger fcheen te kunnen ftij-

Hoofdft. gen; terwijl zelfs anders geleerde mannen alles iiï

na C. G. het werk fielden, om dezen fland ten top te vijze-

tot I76. ^^"* J^ ^""^^ ^^"^ '^^9 ^^^ opzetlijk hunne Gefcliie-

• denis hebben befchreven , en als ooggetuigen en aan-
Toeiwnd

f^houwers hunne zonderlinge levenswijze en wondcr-

terfche daadeïi hebben getuigd, gelijk palladiüs (*) en

INlonni- theodoretus Cf)? op wier gezag zelfs de onge-

BRo'sius rijmdfle grollen alom geloof vonden. In het Wes-

cen groot ten , alwaar de Dweepzucht die van het Oosten niet

der der
" volkomen evenaarde, vonden de Monniken nogthans

IVlonni- groote voorflanders , bijzonder in A2\ibrosius en më-
*^^°' TvOXYMLTS. De eerstgemelde , Bisfchop van Mihan^

zedert het jaar 374, putte alle zijne welfprekendheid

uit , ora het Heilig leven der God gewijde Maagden

aan zijile Toehoorers aan te prijzen , zoodat het bun

zelfs, gelijk hij zelf bericht (§), ver\-eelde, deze

daaglijks herhaalde loftuitingen te hooren , en de

Moeders eindelijk hare Dochters verboden , zijne Pre-

dikatiën bij te wonen. Daar tegen ^ond men hem

meermalen, uit de afgelegendfle fteden, zelfs uit het

Afrikaanfche Landfchap Mauritamèn, jonge Doch-

ters toe, om die tot eene altijdduurende kuischheid

in te wijden. Inzonderhi. id roemt hij een gezelfchap

van twintig zulke jonge Dochters te Bononie^ die,

met verlating van het ouderlijk huis, gemeenfchap*

pelijk leefden, en zich dan met Geestlijke gezangen,

daa

(*) Zie van hem VdeD^^/, 7?/. 223. (f) Aldaar 5/.jï2I.

(§) be Firgin.L.l, T.IV. Opp.p. 465. Par. 1642. /o/.
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<5an met handwerken bezig hielden, waar van zij Vl

niet alleen haar bcftaan hadden, maar ook den ar^ ^^^^

men weideeden» Op begeerte van fommigen van de- Hoofdrt;

ze Godzalige Maagden , van welke hij bekent , als "^ C. G*

een eerstbegninend Leeraar , alszins veel geleerd te [^^ .3

hebben, fchreef hij, in het jaar 377, een werk tot —•—
-.

lof van den Maagdelijken Staat , hetwelk hij aan zij-

ne Zuster opdroeg. QBe FirginibuSy ad Marcel-

linam Sororem. Lihri tres.')

In het eerfte Boek van dit werk, verheft hij, ten

Jioste van den echten Staat, den Maagdelijken zoo

hoog, dat hij het prijswaardig keurt, wanneer eene

Dochter , ook tegen den wil harer Ouderen, zich

nan het ongehuwde leven toewijdt. „ De Ouders,"

fclirijft hij, „ wederfpreken , maar zij willen over-

j, wonnen worden. Zij wederllaan in het eerst,

5, omdat zij fchroomen toe te geven. Zij zijn dik-

5, wils onwillig, opdat gij leert oveïwinnen. Zij

,^ dreigen met onterving, om te beproeven, of het

„ u mooglijk zij, aardsch verlies niet te vreezen,

^, Zij llreelen u met uitgezochte hefkozingen, om
„ te zien, of dit llreelen en velerleië vermaken, u

^, niet week kunnen maken. — Overwin eerst den

„ eerbied voor de Ouderen! Wanneer gij uw huis

^, overwint, overwint gij de Wereld. " — Jn het

tweede Bock onderwijst ajmbrosius de Godzalige

Maagd, in hare pligten, door voorbeelden, en be-

fchrijft daar toe het hart en de zeden der Maagd
MARIA, tot hier toe, zonder eenige Bijgelovige verëe-

ring van dezelve. Vervolgends voert liij de voor-

beelden van de Heilige thekla en anderen aan. Het

VI. Deel. D der*
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in «^erde Boek bevat de Regelen, welke de Heilige

BOEK Maasden behooren waar te nemen en te volden —
lioofdft. ^^S ^^ '^^ ^^^^ Verhandeling van hem, over het-

na C. G. zelfde onderwerp , tot lof van den Maagdelljken

J^^|_^* Staat. (^Liber de Virginitate,^ Omtrent twee an-

m deren , die onder zijne werken ftaan , eene ad Vir~

gïnem devotam Tractatus ^ en eene de Lapfu Vir^

giiiis , (^van den Val eener Godgewijde 3Jaagd,^

is men echter onzeker , of zij van amerosius zijn.

Met meer zekerheid kent men hem toe eene Verhan-

deling over de Wedtr.ven^ (de Fiduis Liher ^') ge-

fchreven bij het hertrouwen eener weduwe, welke

hij over den dood van haren man getroost had.

Schoon hij in dezelve -^let tweede huwelijk niet over

het algemeen afkeurt, nogthans verheft hij den we-

duwlijken ftaat ten hoogden. Onder anderen, zegt

hij, dat de weduwen zich wenden kunnen tot de

Engelen , onze belchermers , en de Martelaren , die

Weleer een even zwak hgchaam hadden, als wij,

en die ook des te meer roor onze zonden kunnen

hidden, nademaal zij die zonden^ welke zij in zich

zelven hadden, door hun eigen bloed hebben afge-

wasfchen. Eene andere Verhandeling van ambpvO-

sius, over het onderwijs van eene aan God gewijde

Maagd ^ (de In/iitutione Virginis Liber ^^ draagt

in de Handfchriften eigenlijk het opfclirift: Leerrè"

den over den hejiendigen Maagdelijken Staat van

MARIA , (Sermo de Virginitate Perpetua S. Marice ;)

in dezelve beftrijdt en wederlegt de Bisfchop het ge-

'voelcn van bonosüs, iielvidius, en anderen, die

beweerden, dat marïa, uit haar huwelijk met jo-

SEF,
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x5feF, kinderen gehad hebbe. Deze Verhandeling be- lit

fluit hij met eene aanfpraak aan aïmbrosia, Doch»- ^^^^

ter van eusebius, cenen Burger te Bononi'é, die de^ HoofcKT.

Z€ zijne Dochter door den Bisfchop tot eene beften- "^ C. G.

dige kuischheid deed inwijden, en aan vvien deze '^t'"!-!*

Verhandeling is opgedragen. Uit de woorden , in —: .
-

de gemelde aanfpraak aan ambrosia, dat zij niet,

als eene Bruid, met goudgeele haairen, aan den Al-

taar zal ftaan, maar met dat hoofdhaair, waarmede

MARIA de voeten van Christus heeft afgedroogd;

en dat haar haair met zedigheid en andere deugden

opgeficrd behooit te zijn, mag men befluiten, dat

het haair der Nonnen , welke andei-s in de Kerk van

den Bisfchop den fluiër onder vermaningen en gebe-

den ontvongen, toen in de Westerfche Kerk nog

niet werd afgefneden.

Veel meer dan a:mbrosius , Ja 200 veel als bijna mè'RONY-

alle de Westerfche Kerk - Leeraars te famen , heeft ^^^^'

HiëRONYMUs, tot uitbreiding en voortplanting van

den Monnikenftand toegebracht. Hij zelf was de

vermaardjie en geleerdfle Monnik der Westerfche ge^

meenten^ op het einde der vierde eeuw, en nog twin-

tig Jaren in de viifde. Hij had tevens wel de waar-

digheid van Presbijter ^ (Ouderling of Priester,) be-

komen, maar verkoos boven deze de eenzaamheid

van het Monnikenleven, en wilde niet ééns als een

Leeraar aangemerkt wezen , alhoewel hij uit zijne Kluis

te Bethlehem , met zoo ongemeen gezag , leerde , dat

zelfs de voornaamfte Bisfchoppen eerbiedig op zijne

gevoelens in Godsdienstzaken letteden, en dat nie-

mand weder op kon ftaan, dien hij eehmaal door

D 2 zij-
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111 zijne vermogendfle tegenfpraak overhoop ge\vorp*'-i

BOEK
Y\a.d, Behalven zijn eigen voorbeeld, befteedde hiü-

Hoofdft. RONYjius nllen zijnen ijver en wegflepende welfpre-

na C. G. kendheid , om den Monnikenfland te doen verëeren.

1^^^^2'Hij befchreef de levens der eerfte en vooniaamfte

- zoogenoemde Heilige Monniken, paulus en hila-

RioN (*). Velen van zijne Brieven zijn ook daar

toe beftemd, dus behelst reeds de eerfte zijner Brie-

ven, in de Frankforter uitgave zijner werken, deit

lof van het eenzaam leven ,
Qad Heliodorum de lau^

de vit(S foUtarice.^ Zijn vriend heliodorus had

hem , op zijne reize in de Syrifche Woestijn , waar

iiij zijn verblijf wilde nemen, verlaten, en- in dézen

Brief, die met warmte en ijver gefchreven is, en van

DU pitV Cf)? ^^^^ meesterftuk van welfprekendheid

genoemd wordt, poogt HiëRONYarus zijnen vriend

weder te bewegen, om hem te verzeilen. In den-

zelven is eene merkwaardige vergelijking tusfchen

den Leerftand en Monnikenftand , van den eerfteii

zegt HiëPvOMYMUs: ,, Het zij verre van mij, dat

ik van die genen kwaad fpreken zoude , die navol-

gers der Apostelen geworden zijn, die Christus

Hgchaam , '.net hunnen heiligen mond , voortbrengen •

door welige ook wij Christenen zijn; die, daar zij

de Sleutelen des Hemelrijke hebben , e^nigermate vóór

den dag des Oordeels oordeelen^ en de Bruid des

Heeren hare zuivere kuischheid bewaren. Alhoewel

deze Brief, welke omtrent het jaar 374 afgezondea

fchijnt.

(*) Zie Ilde Deel, Bladz. 435. IVde Deel, BI. 103*.

(f) Notiv. Bibl. des Aut. Ecdes. T, III. />. 102»
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fchijnt te zijn, de gewenschte uitwerking niet had, III

alzoo HELiODORUS tot dcn Leeraarftand overging, "°^^

en Bisfchop werd , in welk ambt hij van zijnen Hoofdft.

vriend ongemeen geprezen wordt, bleef de Brief zelf "^ C. G.

nogthans in zoo hooge achting , dat de edele en
•^'^^ ^

|*

'Godzalige Romeinfche vrouw fabiola dien van bui -•

ten leerde (*). In twee andere Brieven prijst hij

deze levenswijze insgelijks ten flerkflen aan , waar

van de eerfte gericht is aan i'aullinus , waaifchijn-

lijk die namaals Bisfchop van Nola geweest is, ge-

'fchreven omtrent het jaar 395 (f). In den ande-

ren , die breedvoeriger is , aan den GalJifchen Mon-
nik RusTicus (§), v^aaifchuwt mëRONYMus zijnen

vriend voor de verkccring met andere vrouwen, be-

halven zijne Moeder , dewijl dit reeds dikwijls flechte

gevolgen had gehad, wanneer vrouwen zich Gees-

telijke zoonen verkozen , of Monniken met donker-

bruine klederen en lange baarden met vrouwen huis

gehouden hadden. Hij keurf ook beter, dat zijn

vriend met andere Monniken in gczelfchap , dan

dat hij geheel alleen leve, „ In de eenzaamheid, '*

fchrijft hij , „ kan de hoogmoed fchielijk influipen.

5, De Monnik , die een weinig gevast , en geene

„ menfchen gezien heeft, gelooft, een man van ge-

5, wigt te zijn. Hij vergeet zich zelven en zijnen

„ ooifprong, zwerft inwendig met het hait, en uit-

„ wcn-

(*) Hiè'RONYi\i. Epist. 84. ad Oceanum T. IV. Part.

II. pa§. 662. ed. Benedict.

C t ) ^P' 49- /»• 5Ö3. ed. Bened. Ep. i^.p. 66. ed. Franc^

CS") ^P' P5. ^^- Bened. Ep. 4. p. 28. ed. Francsf^

D 1
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III „ wencUg met de tong, rond. Hij oordeelt, tegen

^°^^ „ den wil des Apostels, eens anders dienstknech-

Hoofdd. 5» ^'^n? hij fh-ekt de handen uit ten dienfte zijner

«3 C. G.
^^ vraatzucht, flaapt zoo veel hij wil, vreest of ont-

tot 1~6 " ^^^^ niemand, doet alles wat hem behaagt, en is

• — „ meer in de (lad, dan in zijne Kluis." enz. më-

RONYRfUS , die dus toont, de gebreken en kunstgre-

pen der Monniken VTij wei te kennen, offchoon hij

zelf ze niet allen vermijdde , gewaagt , in dezen

Brief, ook van zulke Monniken , „ die vreemde

.„ Gefchiedenisfen van booze Geesten, die met hen

„ geftreden hebben , verdichtten , opdat zij van on-

„ kundigen en van het gemeen bewonderd warden >

„ en daar uit voordeel ti-ekken mogen.'*

HiëRO- Met oenen geheel bijzonderen ijv^er, was hil'ro-

ïvnfMus jvjYMUS werkzaam , om vrouwen tot een Godzalig ajP-

zich gezonderd leven te bewegen. Ih'er toe vond hjj

voor- voornaamlijk gelegenheid, geduurende zijn tweede

verblijf te Rome , na het jaar 3R0. Toen reeds be-
iiaamlijk

om vroii

wen tot kend zijnde , als de geleerdfte uitlegger der Heilige

het een-
g(.|^j.jft dje 2,q\ïs van den Roomfchen Bisfchop ge-

zaarale
'

, , ,. , • 1 • .

ventebe-raadpleegd werd, zoo bedienden zich ecnige aanzien-

wegen.
ijji^g Romeinfche vrouwen van zijn onderwijs in Bijbel-

kundigheden. Onder dezen was marcella , die als

vvedtiwe eene Non werd , en het eerst tot het

ftichten van Nonnen - Kloosters te Rome mede-

werkte, ook de eerde leerlinge van hicronyimus (*).

Doch nog vermaarder is hare vriendin paula ge-

worden, wier leven hicronymus , insgelijks , in

eeneii

(*) Men zie van haar IVde Heel, Bladz. 284.
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eenen Brief, tot hare nagedachtenis ( * ) , befchreven UI

.

heeft. ^^f

.

PAULA was de GemaaHn van eenen aanzienlijken Hoofdf!.

Heer, toxotius, geweest, en bij hem Moeder van "•'^ C* G»

vijf kinderen, blasilla, paulina, wier echtgenoot
^^j ^-j^]

PAisiMACHius eenen zoo iiitftekenden roem verwor- —r——

.

ven heeft, eustochium, rufina, en toxotius,
'^'

' '
ten van

Na het overlijden van haren echtgenoot , hetwelk, de H.

haar bijna haar leven gekost had, fchonk zij een paula

groot gedeelte van hare rijkdommen aan de armen^ ronymüs
Uit eerbied voor eenige te Rome zich bevindende

Bisfchoppen, en voornaamlijk van mëRONYMUS , be-

floten hebbende , haar Vaderland te verlaten , om in

de Woestijnen van paulus en antonius te leven.

Het zij hare overige bezittingen, bijkans geheel, aan

hare kinderen over, en begaf zicji, alleenlijk van

hare Dochter eustochium verzeld, in het jaar 385,

naa het Oosten, op reize. Op het Eiland Cyprus,

in Pülcefiina^ en Egypte^ bezocht zij alle verblijven

der Monniken, en alle zoogenoemde Heilige plaat--

zen^ met eene vuurige aandacht. Hier wierp zij

zich voor het Heilige Kruis neder, en aanbad, als

of zij den Heer 'er aan zag hangen; zoo vereerde

zij de overige Heilige plaatzen en overblijfzelen , wér
ke HiëRONYMUS zorgvuldig opnoemt. Bij de graven

der XU Profeeten , en de ftad Sehaste , of Samaria
,

alwaar onder andere Heiligen joünnes de Dooper

begraven lag, zag zij wonderbare zaken. Zij zag

C*) Epist. 68, ad Enflochiwn Firginem , Epitaphium

Paithe Matris pa;;. 669. cd. Bened.

D 4
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III de booze Geesten onder allerhande pijnigingen brul-n

^°^^ leii ; en voor de graven der Heiligen , menlchen als

Hoofdft. vvolven huilen , als honden blaffen , als leeuwen brul-

naC. G. len, als Hangen fchuifelen , en als flieren loejen.

lot 4.76 Anderen draaiden het hoofd achter over , zoodat zij

p^^ .i dus dm grond raakten. De Heilige paula had met

deze allen medelijden , en bad Christus voor hen

onder vele tranen. In Egypte kwamen haar ontal-

lijke ISIonniken te gemoet, zij bezocht hier de Klui-

zen van MAKARiüs , en andere eerwaardige man-

nen, en zou hier onder zoo v<iel duizend Monni-

ken , met vele , even als zij gezinde , Maagden , die

haar verzelden, en met hare Dochter, haar verbhjf

genomen hebben, indien niet haar flerk verlangen

naar de Heilige plaatzen haar derwaai'ds getrokken

had. Zij keerden dan weder naa Bethïehem^ alwaar

zij zich drie jaren in een klein hutjen onthield, tot

zij zelve eenige Monnikenwoningen liet bouwen, als

ook drie gebouwen voor aan God gewijde Maag-

den , die zij in drie gezelfchappen onderfcheidde

,

zulken, die van aanzienlijke geboorte, anderen, die

geringer, en zulken, die van geheel laage afkomst

waren, welke nogthans gezamenlijk met malkanderen

Pfalmen zongen en baden , maar voor het overige

afzonderlijk leefden en arbeidden. Zelve leefde pau-

la , met haar oud en zwaklijk ligchaam , ftrenger

,

dan de levendigfte van hare Maagden. Zelfs in de

koorts, weigerde zij een weinig wijn te gebruiken.

Voorts was zij zoo milddadig, dat zij de palen te

buiten ging, gelijk iiiëRONYMUS zelf erkent. Als

bij haar deswegens aanfprak, zeide zij: dat zij dh
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alles deed, in deii naam van God; dat zij wensch- III

te , als eene bedelaarfter te fterven , hare Dochters ^'^f'

niet het minfte na te laten, en dat haar lijk m eens Hoofdft,

anders linnen mogt gerold worden, ^''an hare kun- na C. G.

de in den Godsdienst tekent hicronymus aan , dat [q^ ^-5]

Eij de Heilige Schrift genoegzaam van buiten kende ,

doch , met alle hare liefde voor de Gefchiedenis

,

zocht zij meest den Geestelijken zin, tot hare ftich-

ting, waar in dan HiëRONYMUs haar moest onder-

wijzen. Na een verblijf van 20 jaien te Bethlehem ,

overleed paula , in het jaar 404. Bij haren uitvaart

waren de Bisfchop van yerufaJem , en die van vele

andere ftcden , in Palceflina , behalven eene ontelbare

menigte Geestlijken , Monniken , Nonnen , en andere

Christenen, uit dit Land, tegenwoordig. -Bisfchop-

pen droegen de lijkbaar, andere Bisfehoppen bran-

dende kaarsfen, en dus werd zij, in het ruim der

Kerk, die boven de fpelonk gebouwd was, in welke

CHRISTUS geboren is, begraven. iiiëRONYMus be»-

fluit zijn verhaal met ditzo. woorden : „ Vaarwel

,

5, PAULA i en fla den hoogen ouderdom van uwen

„ Verëerer met uwe voorbidding bij
!

" Een Brief,

gefchreven in haren naam , en dien van hare Dochter

EUSTOCHiuM (*), is zccr waarfchijnlijk door më-r

RONYMUs opgefteid , onder wiens Brieven dezelve

geplaatst is, hoe zeer martianay (f), dien voor

haar opftel houdt.

De Dochters van paula volgden genoegzaam het Berich?

' fpoor

(*) HiëROiW'M. Epiit,^ H' P^g' 545- ^^^. Br^sdiQt.

(t) Fie de St. Jeröine. .
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III fpoor van hare Moeder, blasilla, de oudlle , was

,

BOEK jj^2^- zeven maanden getrouwd geweest zijnde, in

Hoofdft. 'Ic" ouderdom van 20 jaren weduwe geworden, en

na C. G. viel daar op in eene ziekte , wanneer zij alle hare

'tot
4-Ó.' voorige gemakken en vermaken venvisfelde met een

' donkerbmin kleed, veel bidden, weenen, vasten en

ten van ^^aken (*). Toen zij koit daar na overleed , vereer-
bare ^ ^

^. , . , , ..

Doch- de HIÜRONYMUS , die haar in haar voornemen bijzon-

ters. BLA- der gcflerkt had , hare gedachtenis in eenen Brief aan

bare jMoeder paula (f) , ten einde deze te troosten

in hare droefheid, welke zoo groot was, dat men

haar .van de begravenis half dood terug bracht , bij

welke gelegenheid het volk te Rome zich vrij on-

gimftig uitliet, omtrent de Monniken. „ Hebben

„ wij het niet dikwijls gezegd, riep men: Zij be*

„ klaagt zich , dat hare Dochter door het vasten

„ vermoord is; dat zij geene kleinkinderen uit haar

„ tweede huwiijk gezien heeft. Hoe lang zal het

„ nog duuren, dat het verfoeilijk fchuim van Blon^

5, 7Üken uit de ftad gejaagd wordt? waarom flenigt

„ men hen niet? en werpt ze in Zee? Zij hebben

„ de beklagenswaardige Mevrouw verleid; hoe wei-

„ nig zin zij had, om eene Non, QMofiacha^^ te

„ worden, ziet men daar uit, dat geene Heidenfche

,, vrouw haar kind ooit zoo beweend heeft."

eu!;to- paüla's tweede, of, volgends anderen, hare derde

cHiuM. Dochter, eustochiuini, ook julia geheten , om hare

afftamming van het geflacht JuUa^ werd daadlijk als

NoU'

(*) HiëRONYM. Epist, i^. pag. 4p. ed. Benedict.

(t) E-pist. 'XI. pag. 84.
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Konne, van hai-e vroege jciigd af, lange Jaren met ÏIT

hare Moeder, en nog na dcrzelvcr dood, tot het ^^'^

jaar 419, des te vermaarder.. Zij was de eenigfte Hoofdfl,

onder hare Zusters, die ongetrouwd bleef, en zich, "^
^*i^'

naar den wcnsch hra-er moeder, al heel vroeg van
l^j ^76!

de Wereld afzonderde, hicronyimus , die behalven

LiARCELLA CH PAULA, gccne andere gewijde vrouw

zoo hoog geprezen heeft, als deze eustociiium,

welke hij onder anderen elen hostbaren halsfieracd

der Kerk , ( Ecclefia monile pretiofum ,) noemde (*),

verhaalt aan hare Behuwdzuster l^eta eene zeld-

zame Gcfchiedenis in zijnen fmaak , of liever in ^an

fmaak van zijnen leeftijd, hoe God het gevaar, dat

zij in de gemeenfchap der Wereld zou blijven , heb-

be afgewend (|). Als eustociiium haren voorma-

ligen opfchik reeds had veranderd, waagde het ttm^

Romcinfche Mevrouw, pr^textata, wier Gemaal

haar Oom was , op dcszelfs verzoek , haar haair op

nieuw te kappen, en haar kostbaar te kleden. Maar

in den naastvolgenden dag verfchccn een Engel met

een vTcesiijk gelaad aan pr^etextata , die haar dus

aanfprak: „ Gij hebt dus u kunnen verflouten,

5, het bevel van uwen man hooger te achten, dan

5, het gebod van christus? het hoofd eener Maag4

„ van God met uwe Godloze handen aan te raken?

„ welke dra zullen verwelken, opdat gij gepijnigd

.5, wordende, voelen moogt, wat gij gedaan hebt,

„ en over vijf maanden in de Hel geworpen wordt,

„ doch,

. (*) In Epitaph. Pauhe p. 553. T. IV. Opp, P. II.

cd. Bened, Qi^ £p' 57^ P^g- .595-
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III „ doch, indien gij in uwe misdaad volhardt, zult

^?fr^ „ gij uwen man en uwe kinderen verliezen. " Dit

Hoofdft. ^1^£S is dus ook, in het vervolg, gebeurd, zoo als

na C. G. HiëRONYMUS verzekert. „ Een fchielijk verderf te-
13.31* '^^'Z

tot l-ó'. " ^'£"^- ^'^^^ te l^^t berouw dezer ellendigen , zoo

> -' — „ wreekt christus zich aan die genen , welke zij-

„ nen Tempel fclienden." Niettegenfiaande de drift

van EUSTOCHIUM zelve, en het voorbeeld van mar-

CELLA , bij wie zij opgevoed was , haar reeds ge-

noeg tot het afgezonderd leven fcheencn op te fpoo-

ren, oordeelde HiëRONVMUs het echter nodig, haar

daar toe nog nader op te wekken, gelijk hij deed,

in cenen langen Brief, geduurende zijn verblijf te

Rome ^ in het jaar 383, gefchreven. (^Epist. 18, ad

Euflochiwn , d-e Custodia Virginitatis pag. 27. )

Drie of ï" dezen Brief, bcfchrijft deze Kerkleeraar, brj

vier foor- agieaenheid, de drie /öör/^/? van Monniken , die toen
ten van

«j o ^ -> ?

Monni- i" Egypte gevonden werden (*). De eerfte foort

Hen, zijn de Coembïten^ of die in gemeenfchap leefden,

die in het Egypthch Sanfus genoemd werden, en

in tienen en honderden werden afgedeeld, ftaande

telkens negen van hen onder eenen Opziener, (^De-

canus ^^ en tien van deze weder onder den hon-

derdflen. Zulke Monniken waren, volgends hem,

voormaals de Esfenen, Het tweede foort zijn de

Anachoreten^ die zich geheel eenzaam afzonderden,

en met brood en zout zich m de Woestijnen bege-

ven, naar het voorbeeld der oorfpronglijke Eremie^

ten^ of Kluizenaren. Meer zegt hij ons van het

der-

(*) Vergelijk IVde Becl^ BlrJz. 115.
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^erde foort, die in Syrië en Palafiina Reimboth, UI

in Egypte Sarabaiten heeten ( * ) , die met hun twee ^^^
of drie geheel naar willekeur en onafhanglijk leefden ; Hoofdd.

zeer velen onthielden zich in fteden en floten ; dik- "^ C. G.

wijls ontdonden onder hen twisten. Alles, zegt hij, 1^^^ .^^]

is bij hen gedwongen , wijde mouwen , een ruw

.

kleed, menigvuldig zuchten, bezoeken bij jongvrou-

wen, kwaadfpreken van Geestelijken; en als 'er eens

een Feestdag komt, eten zij zich zat tot walgens

toe. Op gelijke wijze befchrijft cassianus de Sa-

rabaiten^ die zich daarom aan de Kloostertucht en

de gehoorzaamheid aan eenen Abt onttrokken, om

des te vrijer te kunnen leven en rondzwerven —
CASSIANUS gewaagt nog (f) van een vierde foort

van Monniken , waar aan hij geenen naam geeft , maar

die van den Stichter der Benedictijnen -orde ^ in de

volgende eeuw (§), gyrovagum ^ of de omzwerven-

den genoemd wordt. Deze zijn waarfchijnlijk de-

zelfde, die AUGUSTINUS befchrijft (**), met de vol-

gende woorden: „ De vijand des menschlijken ge-

„ flachts heeft cene menigte Huichelaars, onder de

„ gedaante en het voorkomen van Monniken , overal

„ verftrooid, welke in de Landfchappen rondtrek*

^, ken , nergens gezonden zijn , nergens blijven , ner-

„ gens flaan of zitten. Sommigen van hen verko-

yy pen ledenmaten van Martelaren^ zo zij anders

„ van Martelaren zijn ; anderen maken de zoomen

„ himner klederen en hunne gedenkcedels wijd ; nog

„ an-

(*) CAssiAN. Collat. XVII r. C -j.p. 521. (t) L. c. C. 8.

(§) Regiila S, Bened. C. i . C*) De Opere Monaeh. C. a8.
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III „ anderen zeggen , dat zij gehoord hebben , dat huil*

^^^ „ né Ouders of Ijloedvcrwanten in het één of an-

Hoofdfl. 95 ^^^ Land woonen, en wenden valschlijk voor,

na C. G.
^^ dat zij naa dezelve reizen. Zij bedelen van alle

'tot 1-6 " nienfclien , zij eifchen van alle menfchen , of de

—

—

„ kosten voor eene winzuchtige behoeftigheid , of de

„ waarde van cene geveinsde Godzaligheid. " Of

men uit eene plaats van dezen zelfden Schrijver (*)

mag befluiten, dat zij ook CircumcelJiones genoemd

werden, gelijk de Draatistlfche Dweepcrs van de-

zen naam, is geheel onzeker.

Vervolg EUSTOCHiuM, opdat wij tot haar wederkeeren,

Jor be- leefde vervolgends met hare Moeder, welke zij op

v?nEu- ^'^'*^ reizen verzcld had, te Bethlehem^ in de na-

sTocHi- bunrfchap van mëRONYJMus, in den reuk eener uit-

nemende heiligheid, en zicli oefenende in de Heilige

Schrift, waar bij zij dan iiiürony^mus raadpleegde,

dien zij zelfs eenmaal , volgends zijne bekentenis (f),

in het naauw bracht, door hem eene tegenwerping

te maken, dat paulus Roni. III. 13. enz., agt ver-

zen uit eenen Pfahn aanhaalt, welke in den He-

breeuwfchen Tekst der Pfalmen niet Honden. Na
het overlijden harer Moeder, werd zij Opzienfter

van een Klooster van 50 jonge Dochters ( § ) , ten

behoeve van welke HiëRONYöius den Regel van pa-

CHO-

(*) Enarrat. i:i Pfahn. 132. Tom. IV. Opp. pag.

II 10. ed. Benedict. Antverp.

( f ) Commentt. Efai^ ad Eufioch. Ver^^el. Libr. XVI.

Prooem. Tom. V. pag. 177. ed. Francof.

(5) i'ALLADius UT/V/, Lauf. Cap. 26.
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CliOMius hl het Latijn vertaalde (*). Omftrceks llï

iiet jaar 416 liep zij groot gevaar, toen eenige boos- ^°':^

wichten , die men voor aanhangers van pelagiüs Hoofdrt.

hield , haar Klooster , met nog eenige andere nabij- na C. G.

gelegencn , verbrandden , en vele andere geweldena-
^^J ^_^]

rijen bedreven (f), eustochium fchijnt in het jaar •

419 overleden te zijn.

Eene andere Dochter van paula , paulina , had paui.ina

PAMiMACHius , eenen Romeinfchen Senator , tot Ge-
£(,|'^^j!!.g,

maal; na haar overlijden, deelde deze zijn vermogen noot

örootendeeis onder de armen uit, en was de cerflie
^^^^^^^'

Senator^ die Monnik werd. Aan hem zijn ver-

fcheidcne belangrijke Brieven van HiëRONYiMUS ge-

fchreven , bijzonder de 54fte in de Benedictiner uit-

gave. Ook prijst AUGUSTiNus hem grootelijks we-

gens zijne pogingen , om de Donatisten .met de

Rechtzinnige Kerk te verëenigen (§). In de Brie-

ven van PAüLiNUS van Nola , komt ook het een en

ander tot zijnen lof voor (**). Hij overleed in het

jaar 410 (ff).

Nog een voorbeeld van het Monnikenleven in de Dejon^e

familie van paula , was hare Kleindochter van den-
J^'^VJ"^

^^

zdfden naam, geboren uit het huwelijk van haren
"

Zoon ToxoTius , met l^ta , wier Vader nog een

Afgodspriester was. Deze jonge paula was reeds,

vóór

(*) mëaoN. Epht. 108. pag. 810. ed. Bened.
"*

(f) AUGUsTiN. de Gestis Pefagii T. X. Opp. p, 15^';

(§) ^P' 58. ed. Bencd. (**) Onder anderen £/>. 37.

(ft) Men zie meer van hem in tillemont Memoira

Tü:n. X. pag, 240. /^. >
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IIÏ vóór hare Geboore, door hai-e Moeder, tot den

^^^^ Maagdelijke!! Staat beftemd. Iii eeneii Brief aan

Hoofdft. L^TA, onderricht HiëRONYMUs (*) haar, hoe zij

na C. G.
j-iai-e Dochter , overëenkomffig met dit oozmerk , za!

tot 476*. hebben op te voeden , belovende tevens , haar on-

'— denvijs, hoe oud hij ook zij, op zich te zullen ne-

men. Ook Averd zij door hare. Ouders aan hem naa

Bethkhem gezonden — Behalven de reeds gemelde

haalde HiëRONYisius nog verfcheidene andere vrou-»

wen tot het eenzaam leven over , en zijne Brie-

ven zijn vol loffpraken van zoodanige bij uitflek

Godzalige Nonnen. Zoö prijst hij, in den 10 en

aiflen (f), lea en asella, van welke de eeiv»

fte , cene weduwe , Opzienfter van een Nonnen -

Klooster was geworden; de andere, door haren Va-

der, van kinds af, tot den ongehuwden Staat be-

ftemd was, omdat hij haar, in ecnen droom, in een

zeer glansrijk glazen vat gezien had
, gelijk zij dan

ook, terilond na haar twaalfde jaar, zich aan God
wijdde, en te Rome^ even ftreng als in de Woes-

tijn, leefde.

FABioLA. Op eene andere plaats (§) fticht hij voor fa-

BiOLA een roemrijk gedenkteken. Deze aanzienlijke

Romeinfche vromV , had haren eerflen man , wegens

zijn onverdraaglijk fchandelijk levensgedrag, verlaten,

en was, daar de wet haar vrijheid gaf, weder met

een' ander getrouwd. Zij wist niet, ichrijft hicro-

NYMUS, dat het Euangelie aan de vrouwen vol-

ftrekt

(*) Ep. S7.p> 590. Ct) r.IV.P. II./. 51. ed.Bened,

(§) Epht, 54. pag. 657.
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fllrekt verbiedt , een' ander man te trouwen , zoo III

kng de eerfte man leeft. Dodi, toen haar tweede '^^"^

man overleden was , erkende zij den beganen mis- Hoofdfl.

flap, en verfchecn, daags voor het Paaschfeest, in "^ C. G.

de Kerk van Lateraan , oiider de Boetdoenden , in
J^j.'

^^*

cene zoo treurige houding , dat zij den Bisfchop , ——

-

de overige Geestlijkheid , en alle aanwezenden, tot

medelijden bewoog. Zij werd daarop weder in de

gemeenfchap der Kerk aangenomen; en maakte nu

alle hare groote goedei*en tot geld, ten behoeve der

armen. In het Gasthuis, hetwelk zij het eerst in

de Hoofddad bouwen liet, nam zij den geringilen

ellendeling van den ilraat op, die zij, zelfs bij de

walgUjkfte ziekten , dikwijls in perfoon oppaste.

Niet min mild betoonde zij zich omtrent Gcestelij*

ken. Monniken, en Nonnen. Ook gaf zij HiëRO-^

NYMus te Bethlehem een bezoek, wien zij vele vra*

gen voorlegde, omtrent den zin der H. Schrift, in-

zonderheid omtrent den leenfpreukigen zin derzelve;

gelijk men dan ook in zijne fchriften tw^ee Allegorie

fche en Moralisch - Anagogifche uitleggingen der

Hoogepriesterlijke klederen , en der legerplaatzen

,

welke de Isra'èïiten , op hunnen togt door de Woes-

tijn, doorgetogen zijn, ontmoet, die aan hare ge-

flachtenis zijn toegewijd, fabiola keerde vervol-

gends naaiïöwe terug, alwaar zij, gemeenfchappelijk

met PAJMMACHius , een Hospitaal voor vreemdelin-

gen ftichtte, en op het einde der vierde eeuw over-

leed, algemeen bewonderd wegens hare heiligheid.

Hier toe behoort ook de Gefchiedenis der beide De tu'ee

jmelania's. Dc oudfte onder dezen was insgelijks '^'^';'^-

YI. Deel, E eene
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III eene vrouw van hoogeii ftaat te Rome, die, na de
BOEK ^QQ^ yj^ii haren Gemaal, de Hoofdfrad verliet, eii

Hoofdft. tevens haren eenigen Zoon, wiens opvoeding zij aan

na C. G. de regeering aanbeval. Zij reisde eerst naa Egypte ,

tm %6, ^" ^^" ^^^^' ^^^ PaltÈJiina , om de Monniken en

'- Kluizenaars dezer Landen te bezoeken , Toen dezen

door den Keizer valens vervolgd werden, onder-

hield Zij 'er ééns 5,000, die zich verborgen had-

den i drie dagen lang , en onderfteundc meer dan

100 anderen, onder v'v'elke ook Geestelijken, die in

baliingfchap verwezen waren , waarom zij zelve eeni-

ge mishandelingen dulden moest. Te ^erufalem

ftichtte zij een Klooster, ia hetwelk zij met 50 Non*

rien leefde. Zeven en twintig jaren lang, was zij,

in dit land, een voorbeeld van ftrenge Godzaligheid,

Na verloop van dezen tijd , begaf zij zich weder naa

Rome, alwaar zij hare Kleindochter melania, en

derzelver Echtgenoot pinianus , die reeds zeven ja-

ren gehuwd waren, bewoog, om zich, voor het

överigc van hun leven, aan eene kuifche onthouding

te wijden. Eindelijk, ftierf zij te 'Jerufakm, na

het jaar 410. hiüronymus, die haar langen tijd

met loftpraken overlaadde (*), fprak in laater jaa-

ren des te ongunftiger van haar, omdat zij de partij

van RüFiNUS genomen had» paulinus vanAW^(t)^

en PALLADius CS), hebben nog veel meer tot ha-

ren roem gemeld.

Enande- Van den ijver van mëRONYJMUS, om jonge we-

ren, dtt-

( * ) Epist. 22. pag. 58; Epht. 28. pag. 66.

(t) £,". 10, 44. (S) ffis^' Lauf. C. 117, 118.

y
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davven over te halen tot den Nonnen -ftand, drngen Ut

eindelijk ook nog twee van zijne Brieven, aan twee ^^f?-

Jonge weduwen, füria (*), en salvina ( f ) , F^oofdft*

bijzonder getuigenis. Hoe zeer ook deze Kerk-"^-^*^*

leeraar, in dezen ijver, naar zijnen wensch flaagde,^yj. * |^'

en alhoewel hij , waar hij bij de algemeene Christe- ^ '»

lijke zedenleer zich bepaalt, in zijne Brieven zeer

veel goeds heeft, kunnen wij nogthans niet zeggen,

dat hij zijnen, anders zoo hoog geroemden naam,

daar mede veel eere aandoet. Zijn Brief aan sabi-

NiANus, eenen ondeugenden Diakon , die beftaan

had, eene Non uit een I-Oooster te Bethlehem te

verleiden , en zich gehouden , als of hij een IMonnlk

wilde worden, maar die vervolgends HiëRoMvjiius

,

alhoewel deze het hem v^ergeven had, overal lasteri

de , deze Brief bevat niet weinig aandoenlijke voor-

Hellingen (§)i Men leert uit denzelven ook, dat

het in Egypte en Syrië een g&briiik was, dat de

jonge Dochters en Weduwen , die zich aan God
wijdden, haar haair aan de Moeders der Kloosters

aanboden, om het af te fnijden, ten einde in het

vervolg het hoofd te moeten bedekken en beiluië-

ren; en dat deze gewoonte daarom zoo natuurlijlj

was geworden, deels, omdat zij zich nooit baad^

den , deels , omdat zij , noch op het hoofd ^ noch

in den mond , olie gebruikten , en dus tegen de

diertjens, die tusfchen de huid en het haair groe-=

(*) Epist AJ. pr.g. 554.

<i\^Epist. %S- P^g' 663.

i^^ Epist. 92. p.ig. 754.

E S
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lIJ jen, niet anders beveiligd konden wezen. Voor^
BOEK

];i2eft deze Brief noff meer zwakke nlaatzen.
VI .

¥k>ofdü. Ö*^^ AUGusTiNus betoonde zich niet min dan

na C. G. HiëRONYMLTS, een' voorftander van den Monniken

-

tor i-I'
^^'^ ' evenwel met minder drift , en gematigdcï

.. denkbeelden. .Hij noemt de Monniken , bij uitne-

AUGusTi- Hiendheid , dienstknechten van God ( * ). Hij vindt

in de H. Schrift toefpelingen en voorbeelden op de-voorllrai

der der

Monni-
ken.

zelve, zoo als in den peiiban van daniül, terwijl

integendeel noüch de Leeraaren, en job de gemee-

ne Christ-enen zai afgebeeld hebben (f). Hij be-

veelt zich in Imnne gebeden aan, als meer waak-

zaam en krachtig , dan de Bisfchoppen , onder We-

rcldlijlce bezigheden, verrichten kunnen (5)? ni^«'U*

tevens verzwijgt hij ook de misbruiken niet, die van

de Monniken gepleegd werden , waar van in zijn

werk, de Opere Monachorum ^ {over den arbeid^

der Monniken,, voorbeelden genoeg vom-komen (**).

In eenen Brief aan Nonnen (ft) 5 die onderling

oneens en onrustig waren, geeft hij aan dezelve ve-

le voorfchriften , en beveelt , als haar Bisfchop , dat

die eenmaal alle weeken gelezen moet worden.

Choor- In de Roomfche Kerk houdt men augustinus
keeren of ^- alsemeen voor den infteller der Choorheeren , die

ei , Kci- naar hem den naam dragen
, ( Canonici Re^ulares S,

Bumiiken ^^
(*) Epkt. ^CY>r^. Tom. II. Opp. p, 61%, ed. Antv,

(t) Enarrat. in Pfalm. CXXXII. T. \\\. p. iiii.

(§) Epiit, XLVIII. Tom, U. pag. 85.

(**) Zie ons Vde Deel, Bladz. 388.

(tt) Ep. CCXÏ. ad SanQtimoniaki T. II. p. 595-
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jfhigustlni ^^ als ook der Augustyner Kluizenaars ^ III

( Augustlnlani Ereimtx. ) Bij deze beide hoofd- ^^^
foorten is vcrrolgends nog ecne menigte andere Gees- Hoofdll.

telrike gczelfchappcn gekomen , die alle voorwenden , "^ C. G.

dat zij naar den Regel van den Heiligen augusti- \q^
.-^*

Nus leven (*). Op dezelfde wijze, als zich, in

vervolg v;in tijd. Kluizenaars of ordens van Monni-

ken en andere Geestelijke genootfchappen naar mc-

RONYiMUS genoemd hebben; ( Hleronymiani Eremi"

ta , Clerici Regulares et Seculares. ) En deze nog

met eenigen fchijn, naardien iiiëRONYMUs werklijk

een Kluizenaar geweest is. Maar augustinus was

Eclf nooit Kluizenaar noch Monnik, gelijk hij ook

geènen bijzonderen Regel voor dezelven heeft nage-

laten. Men heeft hem wel een aantal Predikatiën

toegefchrev^en , die hij voor de Monniken in de

Woestijn gehouden zal hebben (f), maar deze zijn

in later tijden opgefteld , zoo als ook een ander vvei^k

van gelij!<;en inhoud. ( Dê Flta eremitica ad Sororem

Liher') (§). Het volgende alieen weet men met

Eekerheid. Toen augustinus Ouderling te Hippo

was geworden, ftichtte hij in eenen tuin, dien hem

de Bisfchop aldaar gegeven had, een Klooster, waar

ïn hij, zoo als hij zich uitdrukt, welgezinde Broe^

ders

(*) Men zie 'er eene lijst van in gregor. Rivn pü-

RiTANi (geo?.g eurkard LAUTERnACii ) Monajlicu IliSlO'

ria Occid. Ordo Augmtinlamn f. albus^ p. 8. fq.

(f) Sermop.es LXXVI. ad Fratre% in eremo commo-

vantes Tom. VI. Opp. pag. y?,6.

( S } Tom. I. Opp. pnp. 640.

E 1
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111 ders bijeenbracht, die even zoo weinig hadden, als

^°^^ hij, eu dus gereed waren, om, gehjk hij, hunne

HoofdiL bezitting ten dienfte der armen tot geld te maken,
na C. G. en in gemeenfchap te leven (*). Maar, toen au-

^Qj'^^^gl
GUSTLXus Bisfchop was geworden, en vond, dat

truu.L ,. i hij in deze waardigheid met veel meer menfchen

moest verkeeren, dan voor het ingetogen leven van

een Klooster voegde; legde hij in zijne Bisfchoppe-

lijke woning zelve een Klooster van Geestelijken,

( MonaJIerium Clerlcorum
, ) aan ; hetwelk eene na?

bootzing van het Monnikenleven in den leerfland,

en niet eene eigenlijke Monnikenwoning zou zijn.

Alle de Geestelijken van augustinus , zelfs de la-

gere Kerkdienaars, (^Subdiacom ^^ leefden met hem

in gemeenfchap , en in eene vrijwillige armoede. Op
dit laatlle (luk was hij inzonderheid ijverig, hij had

deze vrijwillige armoede bevolen , onder fh-affe van

ontzetting van hun ambt , evenwel maakte hij hier in

yerandering, en floot ziilken, die hunne goederen

wilden blijven bezitten, wel uit deze gemeenfchap-

pelijkc famenleving uit, maar liet hen hun ambt be-

houden: „ Verlaat zulk een, " zegt hij, „ het

j, heihge gemeenfchappelijke leven , en blijft hij ,

„ voor het overige , een Geestelijke , dan is hij

„ voor de helft gevallen; maar blijft hij in mijn ge-

„ aelfehap , als een huichelaar , dan is zijn val vol-

5, komen." tlier over verklaart hij zich nog bree-

der,

(*3 POSSIDIUS /?/. Allgliit. Cap. 5-25. AUGUSTINUS

zelf Serm. CCCLV. Tom. V. pag. 961. van dit

Klooster is reeds gefproken Vde Deel, Blndz. 385.
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der, in eene volgende Kerlcreden (*). Van zooda- III

nige famenwoning der Gecstdijken met hunnen Bis- ^^-^

fchop in hetzelfde huis, vinden wij bij sozoime- Hoofd/f.

ï»jus (t)? "og een voorbeeld, hetwelk te Rkino' ^^ C. G,

co/lira ^ oï Rhinoconira^ plaats had. Van eenige ver- ^^j.' ^^*
fiere uitbreiding van zoodanige levenswijze in dezen •

tijd, heeft men geene berichten. Waarfchijnlijk is

liet, dat zoodanige Geestelijken, of reeds in de vijfde

,

of wel in het begin der zesde eeuw , Cmjonici ge-

noemd zijn geworden. Deze benaming was in de

oudfle Griekfche Kerkfpraak te vooren aan alle Gees-

telijken gemeen , omdat hunne namen vóór alle ande-

ren, in het Kerkehoek^ (jcavwi/,) werden opgetekend.

Doch, daar dit Griekfche woord ook eeucn Regel

of voorfchrift betekent, fcbijnt men, bij de Wester-

fche Christenen , hetzelve in deze betekenis genomen

te hebben, om 'er Geestelijken mede aan te duiden,

die volkomen naar dezelfde wetten leefden, zonder

dat hier mede ftrijdt, dat men 'er dan nog overtol-

lig bijvoegde Canonici Regulares ^ omdat men naam-

lijk de Griekfche Taal, in het "Westen, niet recht

meer verflond. Ondeitusfchen blijft 'er fteeds een

-groot onderfchcid tusfchen ó^czq Canonici van au-

GusTiNus , die een middenfoort waren tusfchen

LeerJiaren en Monniken , doch die altijd Leeraars en

Kerkedienaars van zekere gemeente bleven , en de

latere Canonici ^ Kanimniken, of Choor- ook Dom-
heeren, die daadlijk eene vermenging der beide ge-

melde ftanden zijn , en wier oorfpronglijke beflem-

ming

(*) Scrm, CCCLVI./-. 9^5. fq. (f) U. E. L. VI. C. 31.

E d t
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III

EOEIC

VI
Hoofde,
na C. G.

Jaar 363.

cot 476.

Berich-

ten van

CASSIA-

tiVS.

ming in zoo verre veranderd is , dat zij flechts eeno

fchaduw van iet Kerkplegtigs behouden heeft.

Wij kunnen onze berichten, van den tegenwoor-

digen toeftand der Monniken, niet gevoeglijk eindi-

gen, zonder gewag te maken van joünives cassia-

Nus , die , zelf een geleerd Monnik van dezen tijd,

ons de Monniken , in meer dan één opzetlijk werk

,

naauwkeurig leert kennen (*). cassianus wordt

van fommigen een .S>ï//-? uit 7y;r<!7c/è' genoemd, doch

waarfchljiiiijk heeft hij den naam van Scyfh gekre-

gen , van wegen zijn verblijf bij de Monniken , in

de Sketifche of Scythifche Woestijn. Hoe het zij,

wij weten uit hem zeiven , dat hij , van zijne eerfte

jeugd af, in een Klooster te Bethkhem geleefd heeft

;

maar naderhand, met eenen anderen Monnik, ger-

MANUS, naa Egypte gereisd is. Hier bezocht hij

de Kluizenaars en Monniken, zoo wel op het Ni-

trifche Gebergte, als in de Sketifche "Woestijn, en

in Thebais, Zeven jaren hier mede doorgebracht

hebbende , keerde hij , met zijnen reisgenoot , naa

hun Klooster terug , maar ondernam vervolgends,

omtrent het jaar 397 , nog eene reize van drie jaren

naa de Sketifche Woestijn, om de Monniken te be-

zoeken. Hier na begaf cassianus zich naa Koth-

fiantinopolen ^ waar hij het ondenvijs genoot van

CHRYSOSTOMUS , eu zich vau dezen tot Diakon liet

be-

(*) Men zie van liera, behalven het gene hij van

zich zelven verhcalt; gennadius de Fir. Illuftr, C, 6\.

CASSIODORUS de luflitut. divinav, lection, (7<7/>, 29, FO

Tius Biblioth. Cod. 197. enz.
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bevestigen. Toen deze vermaarde Kerklecraar uit de III

gemelde Hoofdftad verdreven was , ging cassianus , ^°^

in den naam van een deel der Geestlijkheid aldaar. Hoofdig,

met zijnen vriend germanus, in het jaar 405, naa ^^ C. G.
Toot* Oq5

Rome^ om den Bisfchop aldaar een bericht van de-
^^,^ ^^,5]

ze gcbeurenis mede te deelen. Zedert fchijnt hij niet *
.

vi^edcr in het Oosten geweest te zijn, of zijn ver-

blijf aldaar is ten minden zeer kort van duur ge-

weest. Veel meer verbleef hij te BiasfHa, QMar-

feille,^ in Galliën , alwaar hij zijn best deed, om

den Monnikenftand , inzonderheid naar het voorbeeld

van dien in Egypte en PaU/iina, te vestigen. Ook

ftichtte hij aldaar twee Kloosters, een voor Mon--

nikcn, en een ander voor Nonnen. Het eerde is

nog onder den naam van de Abtdlj van den Heil,

vicTOP,. bekend, en zal, in zijnen tijd, wel 5,000

Monniken bevat hebben. Hij was niet alleen hun

Abt, maar ook, als Ouderling, hun Leeraar. Hij

overleed in het jaar 435, maar volgends anderen,

eerst in het jaar 440 of 448.

Te Masfilia , ( MarfeUk , ) fchreef hij zijne twee Zijnwerfc

voorname werken , die tot aanprijzing van het Mon- P^'f ^®

niksleven in deze Gewesten dienen moesten. Het tji^o- dgj

eerfte, hetwelk hij omtrent het jaar 417 vervaardigde, Kioos-

op begeerte van castor , Bisfchop van Apta Julia ,

*""*

(thans Apt in Provence,') die nog geene Kloosters

in zijn Kerspel had, en die geem een voorbeeld

voor dezelven wenschte te hebben, handelt over de-

inrichting der Kloosters, of van de levenswijze der

Monniken in de Oosterfche Landen. (^De InftitU"

fis Coenohlorum ^ Libri XU. ) Doch alleen de vier

E 5 eer*
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in eerfte Boeken van hetzelve handelen van dit onder-

^^ v/erp, de agt overigen hebben zelfs een bijzonder

Hoófdil. opfchrift, (^Colluctatio adverftis octo principalin vU

T^ ^"F' ^''^' ) Worfleling tegen de acht hoofdondeugden,

tot 476] E^'cnwel behoeven d.tzt voor geen afzonderlijk werk
——— gehouden te worden, gelijk gennadius en fotius

gedaan hebben, dewijl cassianus ze, volgends zij-

ne eigene veddaring, bij de voorgaande Boeken ge-

voegd heeft, omdat hij de lesfen der Oosterfche

Monniken over den oorfprong en het overwinnen de-

zer ondeugden wilde voordragen,

ÏTTe^ing l'i ^let eerfle Boek van dit werk, befchrijft cas-

derMon- sj^>jjjs de kleding der gemelde Monniken. De Egijp-

tifchc Monniken droegen, bij dag en nacht, eeii

hoofddckzel, zijnde een kap, die tot aan de fchou-^

deren kwam, ^cncullus ^ küküAiov ^') om hunne een-

voudigheid , als kinderei] , te vertonen. Hun linnen

kleed ^ (^colobiitm ^ KaKo^tov^^ komt flechts tot ditn

cUenboog, om, door de afgefnedene mouwen, het

afliouwen van de werken dezer Wereld aan te dui-

den. Over hetzelve droegen zij twee wollen ban^

den , die van den hals afhingen , en onder de armen

'.-
: doorliepen, ten einde dit kleed aan het ligchaam

iaam te fnoeren, en des te vaardiger te kunnen zijn

tot den arbeid, (^avxBoKoii^ fucchictoria , redinücu-

la^ vel rehracchiatoria.') Een kleine korte mantel,

(^mafros oï mavors ^^ waar van zij zich bedienden,

om den hals en fchouders te bedekken; en een gei^

tenpzh ^ (^meJotis ^ UY,KiP,y,^^ welke zij in navolging

himner voorgangeren in deze levenswijze, en tot een

teken der bij hen gedoodde hartstochten, droegen,

inaal;-
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maakten hunne overige kleding uit. De ^ok , dien III

zij droegen, leert, dat zij tegen zoo vele hondfche
^?^^J^

ondeugden , die hen aanbkfFen , en onziclitbare bees- Hoofdit

ten der Geestelijke boosheid , niet ongewapend mog^ "^ ^* ^*
Toot* "^o "^

ten wezen. Eindelijk , dewijl de fchoenen in het
^^^ ^^^^

Euangelie verboden zijn, beveiligden zij hunne voe •

ten tegen koude en hitte , alleen door muilen oïpan-

tafelen , als eene blijk van eene Hechts geringe deel-

neming aan de belangen dezer Wereld : en zelfs de-

ze trokken zij, bij de Godsdienst -oefening, uit.

In het tweede Boek begint cassianus te berich- Oor-

ten , welke gewoonte de Egyptifche Monniken , bij ^l^ff .

iict gebed , en in het gemeen , bij den Godsdienst CanoHic</f

waarnemen; en wel in hunne Avond- en Nacht

-

Godsdienften , waar bij zij bcllemde gebeden - uuren

hebben. (Orationes Canonicce.') Bij de gebeden knielen

de Egijptifche ïslonniken niet , van Saturdag tot

Zondag avond, noch in den geheelen tijd, tusfchen

Paasfchen en Pinkfteren. In het derde Boek be-

fchrijft CASSIANUS de Godsdienst der Monniken

overdag, en hunne vastgeftelde bid-uuren, ^vaar

in wij, duidelijk, den oorfprong der bekende zeven

HoriB Canonicce, Matutina, Prima, Tertia, Sexta^

Nona , Officium Vesperarum , Completorium , ontdek-

ken. Da Oosterfchc Monniken vasten niet op Sa-

turdag, hoedanig vasten bij de Roomfche Gemeente

en eenige anderen in het Westen plaats had, even-

wel niet bij allen, waarom ambrosius, Bisfchop

l^an Milaan, aan augustinus fchrijft (*): ,,AIs

„ ik

(*) AUGUST. T. II. Qt>l>. Ep. 35, p. 58. Ep. 54. p. p4.
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III „ ik te Rome ben, dan vast ik op den Sahbatk;

"^^^3- „ maar ben ik te Milaan^ dan vast ik niet."

Hoofdfl. lil h^t vierde Boek , {de Inftitutis remtnciantium ,)
na C. G. voltooit cassianus zijne berichten , meldende de
Jaar 363.
tot 476. voorwaarden , op welken in Egypte , inzonderheid

ook in het beroemde Klooster te Tabenna ^ een Ei-

" j^' land in den iA'ï/ , de Monniken werden aans:eno-
paaide - ^

gehoor- men; waar na hij vervolgends de flrenge levenswijze

zaamhcid ^^j. Monniken aldaar omftandig befchriift. Hier leer-
der Mon- . .. , . ,

nikennsn ^'^'^ ^^ bijzonder hunnen wil verloochenen , door

hunnen cenc onbepaalde gehoorzaamheid aan hmmen Abt of
0\'£rften. ^ . ...

, , .

Opziener, wien zij geene hunner gedachten mogen

verbergen, iK)ch iet voor goed of kwr.ad houden,

dan alleen volgends zijne uitfpraak. De jonge Mon-

niken mogen , zonder zijne voorkennis , niet uit hun-

ne Celle gaan, zelfs niet om de behoeften der na-

tuur te voldoen. Zoodanig haastten zij, om zijne

bevelen te volbrengen, als of die van God zelven

kwamen! Somtijds zelfs pogen zij onmoogUjke din--

gen.^ die hij hun mogt opgelegd hebben, ten uit-

voer te brengen. De naderhand zoo vermaard ge-

worden Abt JOANNES (*), werd, in het eerst, door

zijnen Opziener, ter zijner beproeving, belast, een

uitgedroogd , en bijkans verrot (luk hout , dat we-

der in den grond gezet was, daaglijks met water te

begieten, tot dat het in eenen groeienden boom zou

veranderen, joannes gehoorzaamde langen tijd

,

waar bij hij het water nog van verre haaien moest,

tot dat hij eindelijk van dezen vruchtclozen ai'beid

ent»

(*) Van wien reeds in hdiVde Deel, BI. 400 gewaagd is»





MUCIUS deed dit, zonder zidi ee::iiosiiis te bedenl^e:
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ontflagen werd. Eene r.ndere keer gebood hem de III

Opziener, het eenigde llesjen olie, dat men volftrekt ^^^
niet misfen kon , het vcnflcr uit te werpen , hetwelk Hoofdd.

hij zonder draaien gehoorzaamde. Nog eens moest "^ ^' p*

hij, (tot ftichting der aanwezendc Monniken, over '^^ i^^[

zoodanige onderwerping , zegt cassianus,) eenen — -

verbazend grooten fleen, dien vele menfchen te ge-

Jijk niet bewegen konden , voortrollen ; hetwelk hem

te vergeefs zweet en zuuren arbeid kostte. Maar

Dog verder gaat het voorbeeld van mucius, die na-

derhand Abt werd. Toen deze zich bij het Kloos-

ter aandiende , om aangenomen te worden , bracht

hij zijn Zoontjen , een kind van agt jaaren , mede

,

en hg met hetzelve eerst een' tijd lang voor de deur.

Daar op werd het kind van hem afgenomen , opdat

jMucius 'er niet meer aan denken zou, dat hij Va-

der was ; ja , om hem te beproeven , of hij in flaat

ware , de vaderlijke liefde aan de gehoorzaamheid

van CHRISTUS op te offeren, werd het kind hard

behandeld , en dikwijls in zijne tegenwoordigheid,

zonder eenige reden , geflagen; zoodat hij het niet

anders dan wanhavenig en huilende zag. Evenwel

bleef de Vader bij dit alles ongeroerd ; hij geloofde

,

zijnen Zoon aan christus toegewijd te hebben, en

verheugde zich, dat het niet zonder nut leed. Ten
laatften gebood hem de Abt eens, in een geveinsd

ongenoegen tegen het kind, omdat het huilde, hij

zou het in de daar voorbij lopende rivier weipen.

MUCIUS deed dit, zonder zich eenigzins te beden-

ken, en zijn Zoontjen zou het leven verloren heb-

ben , -indien niet eenige Monniken langs den droom

be>
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III befleld waren geweest, om het kind waar te nemen.

^^^^ Nu openbaarde God ook op het oogenblik aan den

lioofdll. "^^^5 ^'^^ Mucius hier door in de \-oetfi:appen van
na c. G. ABRJXHAM getreden, was. Eindelijk fluit cassianus

in l-ó ^^^ Boek, met eene aanfpraak van den Abt pymu-
-—— siüs , die eenige duizend Monniken niet ver van de

Ëg'jptïfche ftad Panephyps ^ onder zich had, aan

eenen Monnik, welken hij in zijn Klooster aannam,

en wien hij in deze . aanfpraak , onderwijst, wat het

zij, de Wereld te verzaken; hem waarfchuwt tegen

de listen en lagen des Duivels , en hem den ^veg tot

volmaaktheid leert, waar toe hij het voorbeeld niet

van velen, maar 'van één of twee nemen moet.

Na deze verhaalen leert cassianus , in de acht

overige Boeken van zijn werk , hoe een Monnik de

acht hoofdzonden moet beftrljden. Ten dien einde

befchrijft hij dezelve, en voert de gronden en hulp=

middelen aan , om dezelve te overwinnen. De eerfte

is de onmatige eetlust ^ (^fpiritus gastrimargia ^') de

volgenden, de drift tot onkuischheid ^ (^fpiritiis for-

nicationis ;) van de geldgierigheid^ Qfpiritus Philargij^

rice,^ wordt in het zevende Boek gehandeld, en in

het èchtfte , van de neiging tot toorn , {fpiritus ira,)

In het negende Boek, toont cassianus aan, hoe de

Jylonnik het knagend verdriet, of de ingewortelde

droefheid, (Jpiritus tri/litia,^ van welke men de

heilzame droefheid, die, uit berouw en leedwezen

,
over de zonde, ontftaat, hebbe te onderfcheiden

,

beftrijden mocte. Met deze hoofdzonde is naauw

verbonden, de verveling of kommer van het hart,

(^fpiritus acedia ^ (»x«;5t«,) welke inzonderheid de

Klui-
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Kluizenaars plaagt , van deze handelt het tiende lil

'

Boek. In het elfde Boek wordt aangewezen, hoe
^'^f-

men de ijdele roemzucht , (^fpiritiis cenodoxice , y.ivo- Uoofóftw

Is^iXj ) beflrijden moet. Eindelijlv wijst het twaalf- na C. G.

de Boek ruin , hoe men den hoogmoed , ( fpiritm
J^^.'

^^^^

fuperhia , ) zal onderbrengen. Het beste middel ^ u^m i r»»

zegt de Schrijver, om dezen valflrik des Duivels,

ivant door hem is ^q.zq. zonde tot den eerllen mensch

gekomen , en heeft alle andere zonden geteeld , het

veiligst te ontwijken, is, dat wij alle vordering in

de deugd, niet aan ons zeiven,, maar met den Apos-

tel , aan de Godlijke genade toefchrij^^en. Bij deze

gelegenheid verklaait hij den boven alles werkza-

men, en zelfs bij de ernftigfte mensdllljke pogin-

gen , echter onöntbeerlijken bijftand en hulp der God*

lijke genade , tot bekering en zaligheid des menfchen ,

uitvoerig; welke plaats in de Gefchiedenis der Pe~

iagianery tn Halve- Pelagianery mtvkw^^rdig is, in

welke ook cassianus eene hoofdrolle gofpeeld heeft.

- Met dit werk van cassianus ftaat zijn tweede Iletwer^

^verk, hetwelk hij, omtrent het jaar 420, gefchre-
^"".^'^^"

Ven zal hebben, in een naamv verband, behelzende bevr.tten-

Gefprekken met Kluizenaars en Monniken^ in J^^^'^^'J"®
jjeforek-

Sketifche Woestijn, QCollationes Patrum in 5'O'My- [.en met

ca eremo commorantium ^ XXIV) (*). In de voor- IMonni-

reden of opdragt voor het eerfte tiental van deze
'""^"^^^

Gefprekken, welke aan den Bisfchop leontius ,

Broeder van den Bisfchop gastor-, aan wien hët

eer-

(*) Pater, Abba%, Abt, Fadcr , is bij cassiakus

meermalen dê titel van Monniken in het gemeen.
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III cerfle werk is opgedragen, en aan den Kluizenaaf

£j*^ HELLADius 5 geocht is , meldt de Schrijver zelf, dat

Hoofdft. hij van de uiterlijke en zichtbare gefteldheid der

na C. G. ^Jonniken , welke hij in het voorbaande werk had

tot 476» afgebeeld , thans tot de onzichtbare gedaante van

den invvendigen mensch overgaat, en in plaats der

voorgefchrevene gebeden, den hoogden trap van het

onophoudelijk gebed wil aanwijzen. In het eerfte

gefprek tusfchen cassianus, en zijnen vriend, den

Abt GERMANUS, met den Abt bioses, in de Ske-

tifche Woestijn , onderwijst deze laatfte hen , n-elk

het doeleinde zij van het Monmkenleven? Volgends

hem is het einde , Qfinis , ) van hunne levenswijze ,

het Koningrijk van God; maar hunne beflemming,

of hun doeleinde , ( destinatio , id est , fcopus , ) de

reinigheid van het hart , zonder welke men in dat Rijk

niet kan ingaan. In het tweede gefprek, vei-volgt deze

Abt te handelen van de onderfcheidiiig van waar-

heid en onwaarheid, van goed en kwaad, Qde dis'

cretione ^~) en welke beftaan zal in dat onderfchei-

dcnd oog, hetwelk de Zaligmaker het licht des lig-

chaams noemt. Dit wordt opgehelderd met het voor-

beeld van zekeren hero, die 50 jaren in de VVoes-

tiin zoo eenzaam had geleefd, dat hij zelfs op het

Paaschfeest niet bij de gemeenfchappelijke tafel met

de Broederen in de Kerk wilde komen. Deze miste

dat onderfcheidend oog , en flortte zich , door de

verleiding des Duivels , dien hij voor een' Engel

des Lichts hield , in eenen diepen put , in volle

overreding, dat hij daar door geen leed zou onder-

vinden. Zelfs toen de Monnil^eu 'er hem half dood

uit-
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uithaalden , wilde hij nog niet geloven , dat hij van III

den boozen Geest bedrogen was. Naauwlijks kon- '^^^^

den de Broeders, die medelijden met hem hadden, Hoofdft.

van den Abt paphnutius met hunne gebeden ver- 1" C. G.

werven , dat hero niet onder de zelfmoordenaren ^^^ .y^^

geteld , en het gebed en het offer voor de overlede- -"

nen , ( memcria et ohlatio paufantiuni
,
) onwaardig

verklaard werd. Op den grond van dit oordeel des

onderfcheids wordt, in dit gefprek, gewaarfchuwd

,

voor het overdreven vasten en waken enz. Als cas-

siANus met zijnen vriend zich vervolgends begeven

hadden in de Kluis van paphnutius , deelt deze

hun in het derde gefprek , zijn onderricht mede ,
"

ever de drievoudige verhchening der Monniken^ (de

tribus nhrenuntiationihus ,'^ In dit gefprek komt weder

een omflandig onderwijs voor, over den vrijen wil

<les menfchen , en de noodzaaklijkheid der bekeeren-

de en heiligende genade van God, welke plaats we^

der in de Gefchiedenis der Pelagianen te pas zal

komen. In het vierde gefprek^ handelt een ander

Abt DANiëL, over de onvruchtbaarheid des gemoeds^

op de klagt der beide vrienden, dat zij, te midden

van hun gebed, en grootfte verlustiging in God,

vaak door eene treurigheid en kommer overvallen

werden, die hen belet, het hart, met ruimte, tot -

God op te heffen, het opfchrift van dit gefprek is:

K)ver de begeerte tmfchen geest en vleesch
, ( de Con-

cupiscentia Carnis et fpiritus , ) in hetzelve wordt

geleerd , dat 'er een driederleië toeftand , of flaat

der ziel is, een vleeschlijke , dierlijke, en Geestelijke

enz. In het vijfde gefprek handelt de Abt serapion

VI, Deel. F oM'r
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Hl over de acht hoofdzonden. Tot het zesde gefprek^

BOEK gygf. (jg geweldige dood der Heiligen^ met den Abt

Hoofdft. THEODORUS, die zich tusfchen het Nitrifche Ge-

na C. G. bergte en de Sketifche Woestijn onthield , gaf het

Jaar 363.
j^^. ^^^ eeniffe Monniken aanleiding; , die , in de

tot 470. ^ o 7 7

.. groote Woestijn van Palcejllna, naa den kant van

Arahïè en de Doode Zee, lang in den roep van

Heiligheid geleefd hadden , en van ftroopende Sara-

ceenfche Rovers vermoord waren. De twee volgen-

de gefprekken worden met den Abt serenus gehou-

den, die eene buitengewone gave der kuischheid

van God ontvangen had , waar omtrent hij , tot

ftichting der Monniken, het volgende fprookjen ver-

telde, ten zij het een droom geweest zij, waar bij

zijne levendige verbeeldingskracht vverlvzaam is ge-

weest. Op zijn aanhoudend gebed, dat alle begeer-

fijkheid in hem gedood mogt worden, kwam einde-

lijk een Engel, in een nachtgezicht, tot hem, die

hem, als het ware, den buik opende, en een vuu-

rig fh.ik vleesch uit zijne ingewanden fcheurde, dat

hij wegwierp, en toen alles weder op zijn plaats te

recht bracht, tevens tot serenus zeggende: Hier

mede is de begeerlijkheid in uw vleesch afgefneden,

en thans hebt gij die reinheid der ligchaams verkre-

gen, daar gij om gebeden hebt! Het zevende ge-

fprek met dezen Abt gehouden , handelt , over de he-

-weeglijkheid des harten^ en de Geestelijke booshe-

den^ (^de Animce Mohilitate et Spiritalibus Nequi-

tiis.^ In dit gefprek wordt veel gefproken van de

booze Geesten of Duivelen , en derzelver werkingen

op de menfchen, bijzonder in de Bezetenen. Ook

kert
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ièert de Abt serenus de beide vrienden, dat 'er III

menigerktë foorten van Duivelen zijn. Sommigen, ^^V^

zegt hij , zijn fpottende Geesten , die op de openba- Hoofdft,

re wegen de reizigers plagen, maar hun anders geen "^ C. G.

nadeel toevoegen. Men kent hen onder den naam 1^7 Lö!
van Fauni. Anderen leggen zich , insgelijks zonder

leed te doen, des nachts, op de menfchen. Maar
anderen integendeel zijn niet te vrede, de ligchamen

der bezetenen wreedlijk te kwellen, maar vallen ook

anderen aan, die zij zelfs om het leven brengen.

(^Matth. Vni.) Nog anderen vullen de harten der

Bezetenen met zoodanige opgeblazenheid, dat zij

2ich , vol hoogmoed, boven hunne gewone lig-

chaams- grootte uitzetten, maar ook weder laager

zinken, en gevolglijk door hunne gebaarden toonen,

dan , dat zij de hooger magren aanbidden , dan , dat

zij geloven, van anderen aangebeden te worden. Het

volk noemt deze gemeenlijk Bacuceu 'Er zijn ook

Duivelen, welke zich niet alleen met leugens bezig

houden, maar ook den menfchen Godslasteringen

ingeven. De Abt verzekert, zelf eenen Demon te

hebben hooren bekennen, dat arius en eunomius

hunne dwalingen van hem gekregen hadden. Dit

©nderzoek wordt ook in het volgende of agtfie ge-

fprek , (^de Principatihus
, feu Poteftatibus , ) ach-

tervolgd, en zeer vele bijzonderheden van de booze

Geesten gemeld. Vervolgends hebben de beide vrien-

den twee gefprekken, het negende en tiende^ met

den Abt rsAaK, over het aanhoudend bidden^ het-

welk mede tot de volmaaktheid van den Monnik be-

hoort.

F 2 Merk-
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UI INIerkwaardig is het tiende gefprek , inzonderheid'

BOEK wetrens een verhaal van zeker verfchil onder de
VI

Hoofdft. ÏVIonniken in Egypte^ toenmaals ontdaan. Reedsr

na C. G. lang was het in dat Land gewoon , wanneer het

Jaar 3 3
. p Epifania gevierd werd , op welken dag de

tot 476, ^ J o -1 i^ ö

. Leeraars aldaar zoo wel den doop van chris-

Authro- Tus, als zijn ligchaamlijke geboorte, ftelden, en

phiten daarom deze beide heilige plegtigheden , (^utriusqut

onder de facramenti follennitas , ) op denzelfden dag vierden ;

Mouni-
^^ijj. ^^^ jg zesde Januarij , dien men ook Theofania

noemde, waaromtrent zich de Oosterfche Kerk van

de Westerfche onderfcheidde , gelijk wij in het ver-

volg der Gefchiedenis zien zullen,) — dat van den

Bisfchop van Alexandri'è ^ Brieven aan alle de ge-

meenten, zelfs aan alle Monniken -verblijven 'mEgyp^

te, afgezonden werden, in welken hij hun het be-

gin van den grooten Feesttijd, als ook het Paasch-

feest, aankondigde. De toenmalige Bisfchop dezer

Hoofdlliad, theofilus, voegde deze keer bij zijnen

Brief eene lange wederlegging van de Ketterij der

Aathropojnorfiten , die aan God een menschlijke ge-

daante, en een ligchaam, toefchreven. Doch, deze

wederlegging werd bijna van alle Monniken in Egyp-

te , uit dwalende eenvoudigheid, met zulke verbitte-

Hiig, opgenomen, dat zij veel meer theofilus zel-

ven van eene fnoode Ketterij befchuldigden , en het

groodle gedeelte hunner Opzieners dreven, dat alle

de Monniken eenparig hem veifoejen moesten, als

ecnen bellrijder der H. Schrift, die aan God eene

menschlijke gedaante ontkende, die evenwel adaim

naar zijn Beeld gcfchapen heeft. De gemelde Paasch-

aan-
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aanfchrijving , werd door de Kluizenaars en Mon- III

niken , in de Sketifche Woestijn , op deze wijze we- "?£'^

derlegd , dat , behalven den Abt en Priester paph- HoofdlT.

NUTius , niemand anders van de Ouderlingen of "^ C. G,

Priesters , Opzieners van de drie overige gemeenten
\q^ ^-|]

ïildaar, duldde, dat dezelve gelezen werd. socra-

TES (*) en sozoMENus (t), verhalen zelfs, dat

een troep Egyptifche Monniken, in Alexmidrie ge-

komen, THEOFiLus, als ecncu Ketter, de dood ge-

dreigd hebbe , ^oodat deze hen alleen daar mede be-

daarde, dat liij hun niet alleen zcide, dat hij in

hun , ah het ware , het aangezicht van God zag

,

maar ook op hunne begeerten de fchriften van ori-

GENES veroordeelde, in welke hun gevoelen insge-

lijks werd tegengefproken , waar van ons, in het

.vervolg, meer zal voorkomen. Uit cassianus, te

dezer plaatze , zien wij , dat de hier voor genoemde

Abt SERAPiON , ook deze menschlijke gedachten van

-God toegedaan was, en dat hij bij de overigen,

.welke hij bijkans allen in ouderdom en flrenge deugd

overtrof, grooten indruk gemaakt hebbe. Vergeefs

poogde PAPHNUTius hem betere denkbeelden in te

boezemen. Bij geluk, kwam, ten dezen tijde, ze-

kere PHOTiiVUS, een zeer geleerd Diakon, mt Kap-

padocië, 'm de Sketifche Woestijn. Aan dezen vraag-

de PAPHNUTIUS, in naam van alle de Monniken al-

daar , hoe men , in de Rechtzinnige gemeenten in het

Oosten, de woorden: Laat om Blenfchen maken

naar om Beddl verklaarde? Niet naar den laagen

let-

C*) liiit. Eccles. VI. 7. Cf) Hist. Eccles.YlU, 11.

F o
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ni letterlijken zin , antwoordde de Diakm^ maar in

ïOEK ^enen Geestelijken en Godebetamenden zin, zoodat

Hoofdft. men van wegens ziine onzichtbare Majefteit volftrefcc

na C. G. geene gelijkheid met de menfchen mag onderftel^

Jqj""^^^* len. Tevens bewees hij dit zoo uitvoerig uit de H.

— Schrift, dat serapion hem eindelijk gelijk moest ge-»

ven. Alle aanwezenden verheugden zich ongemeen,

dat God den eerwaardigen ouden man niet tot zijn

einde toe in dwaling had laten blijven, waar voor

zij hem, gemeenfchappelijk , dankten, - Maar sera-

ï>i0N geraakte, bij dit gebed, in zulke verwamng,

omdat hij te vooren zich God altijd voorgefteld had

,

als een mensch, dat hij in de bitterde traanen ea

zuchten losberftcnde , zich op den grond wierp, en

al weenende uitriep: Och ik ellendige^ zij hebben

mij mijnen God ontnomen; nu heb ik ^er geenen,

dien ik vatten kan; ik rveet niet meer^ wien ik

aanbidden of aanfpreken moet.

De zeven volgende gefprekken^ welke cassianus

met Monniken in de Woestijnen van Thehais heeft

gehouden, zijn door hem opgedragen aan honora-

Tus, Bisfchop van Arelate ^ {Arles, ^ te vooren

Stichter en Abt van een Klooster op het Eiland Le^

rinum, en aan eucherius, die naderhand Bisfchop

van Lugdunum ,
{Lyons ,) geworden is. Het eerfle van

deze of het elfde, der gefprekken, werd gehouden met

eenen Abt ch^remon, die, in den ouderdom van

loo jaren , neder gebogen , op handen en voeten

ging , en handelt over de volmaaktheid. In het volgen-

de twaalfde gefprek, geeft deze oude man onderwijs

0ver de kuisthhejd', en als de beide vrienden bedenking

maak-
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^naakten over het gene cHiEREMON beweerd had, IIï

dat nienschlijke krachten en pogingen volftrekt niets ^^^^

tot het verkrijgen der kuischheid konden toebrengen , Hoofdft,

geeft dit aanleiding tot het dertiende gejprek^ over "^ C. G.

.4en Godlijken hijftand^ (de Protectione Dei,^ ch/e-
-[q^ ^^]

REMON verklaart hun, in hetzelve, dat alszins zon- ——

—

der den Godlijken bijftand niets goeds volbracht kan

worden; dat de kuischheid der deugdzame Heidenen

alleen eene ingebeelde kuischheid geweest zij; dat

zelfs de aanvang van eenen heiligen wil van God
afkomftig is; maar dat God ook den goeden wil,

die in ons ontftaat, verfterkt en onderhoudt; dat,

ja wel ook goede bewegingen in den mensch van

zelf opgewekt worden , alzoo 'er e^n zaad van deugd

in onze natuur ligt; en dat de vrijheid van den wil

^door de Godlijke genade niet weggenomen wordt;

maar dat nogthans deze ons onophoudelijk bij moet

(taan. Wegens dit gefprek inzonderheid, is cassia-

Nus als de eerfte Leermeester van het Sempelagia-

fi'ismus , ( Ha/ve Pelagiaiiery , ) aangezien. In het

volgende of veertiende gefprek , handelt de Abt nes-

TEROS , over de Geestelijke Wetenfchap , dat is , over

de wetenfchap van Geestelijke zaken, gepaard met

derzelver uitoefening, zoo als zij inzonderheid voor

<kn Monnik past. Zij is , zegt de Abt , tweeledig
,

eene werkzame of daadlijke, (Practice^ Actualis ^')

welke door de verbetering van zeden, en zuivering

van ondeugden, tot ftand komt, en eene befchou-

wende, (Theoreiice ^^ in het vcrftand huisvestende,

welke beflaat in de befchouwing van Godlijke din-

gen, en der heiligde kundigheden. Men kaudeeer-

F 4 fte
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!II fl:e zonder de laatde bezitten, maar niet de laatfle

*°^^^ zonder de eerde. Deze Wetenfchap fchijnt hier het-

Hoofdft. zelfde te betekenen, het gene anders de Myflieke
na C. G. Schrijvers door leven ^ en door de bekende verdee-

tot 0.76. ^i"o van hetzelve in het daadige of werkzame en

* ' ' befchouwende , (F'ita Activa et Conteynplativa ,) aan-

duiden. Daar zijn voorbeelden, zegt de Abt, van

een werkzaam leven, die men meer bewonderen dan

navolgen moet. Zoo kv^^am 'er ééns een Boer bij

den Abt joannes, om hem de eerftelingen van zij-

ne vruchten te fchenken. Juist was de Abt ijverig,

maar vruchteloos, bezig, om den Duivel uit eeneu

bezetenen te drijven ; maar zoodra de Duivel den

Boer zag aankomen, verfchrikte hij zoo zeer, dat

hij, onder het eerbiedig noemen van zijnen naam,

uitvoer. Toen de Verbaasde Abt den Boer \Taagde,

waar door hij eene zoo uitnemende Godlijke genade-

Werking verdiend had, vernam hij eindelijk, dat de-

ze , daar hem zijne Ouders , niettegenftaande zijne

genegenheid tot den Monnikenfland
, gedwongen

hadden , te trouwen , reeds elf jaren lang , met zijne

Vrouw, als met zijne Zuster, geleefd had. De be-

fchouwende of eigenlijke Geestlijke wetenfchap ver-

deelt hij in de Historifche of Letterkundige Uitleg-

ging., oï in het Geestlijk Ferjiand., en dit laatfle,

of den geheimen zin der Heilige Schrift, begrijpt de

Abt onder de drie reeds uit ouder Leeraaren beken-

de foorten: TropoJogia., Jllegoria^ Anagoge.

In het vijftiende gefprek ^ met denzelfden Abt

KESTEROS , is het onderwerp , hetwelk behandeld

wordt, de Godlijke Wonderwerken^ Qde Charisma-^

ii'
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iibus Divinis^y waaromtrent geleerd wordt, 'dat III

men njeer op deugd en Godzaligheid . moet .zien , '^^^^

dan op wonderwerken enz.;:^j;riD\fMr- -f - ./.iira. Hoofdn:.

Een ander Abt josEF , die, béhalven de Egypfi- na C. G.

fche taal, ook dé Griekfche in zoo verre verllond, ^^j \?^
dat men met hem geenen tolk nodig had, onderricht —
CASSiANUS en zynen vriend ,/«; fe/ zestiende ge-

/prek , over dé Friendfchap , over welk onderwerp

hij vrij veel goeds en nuttigs zegt.

Na alle deze gefprekken , beklaagden cassl\nus

en GERMANus hunnen toeftand. Zij konden, gelijk;

de laatstgemeide zegt, indien zij onder zoo Heilige

mannen bleven, des te eer tot volmaaktheid komen.

Maar zij hadden beloofd, naa hun Klooster bij Beth'

lehem weder te keeren; en als zij daar ééns weder in

waren, zou het hun niet geoorloofd zijn , hetzelve

te verlaten. Toen zij deze hunne bedenking aan

den Abt josef voorftelden , deelt dQzo. hun zijnen

raad mede, in het zeventiende gefprek^ over het he^

palen van een voornemen , (^de Definiendo

;

) waar

in hij aanmerkt, dat het eenen Monnik wel betaamt,

zijne belofte te vervullen, maar juist daarom moet

hij nooit een bepaald befluit over iet nemen; doch

in hun geval, dewijl zij bekenden, dat het voor huji

nuttiger zou zijn, in de Woestijn te blijven, was

het alszins beter, te liegen, of hunne gedaane be-

lofte niet te vervullen , nademaal zulks verder geene

flechte gevolgen kon hebben, dan zich in gevaar

van een gemaklijker leven te ftorten. Verders bewee-

rende, dat een noodleugen geen zonde, en niet on-

geoorloofd zij, enz.

F 5 De
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III De zeven laatfte gefprekken heeft cassianus toe-

^v'i^
gewijd aan vier Ahten in Galli'è^ die zoo wel het

Hoofdft. Monniken- als Kluizenaars -leven aldaar, en tot op
na C. G. de Stoechadifche Eilanden , aan de Zuidelijke Kust

tot xji. ^^" ^''^^ 'L'm^ t zeer hadden bevorderd. Eerst ver-

- haalt hij hun, in het achttiende gefprek^ wat hij

van den Abt piammon, die als de oudfle onder vele

Kluizenaars, te gelijk tot hun Presbijter ^ of Pries-

ter, bij het vlek DioJkos , aan ééne der uitwaterin-

gen van den Nyl^ was aangefleld, van de dris

foorten van Monniken, en de vierde, die onlangs

ontftaan was, gehoord had (*). In dit gefprek

vinden wij ook ondeifcheid gemaakt tiisfchen eene

Monnikswoning, QMona/^erium,j alwaar ook wel

een enkele Monnik alleen woonde, en een Klooster,

(^coenobitim ,^ waar 'er verfcheidenen famen woonen.

De inhoud van dit gefprek leidde in het volgende

of negentiende , tot eene daar mede verbondene ftof-

fe: over het eind-oogjnerk van den Kloosterhroeder

en den Kluizenaar. In het twintigfte gefprek wordt

het onderwijs van den Abt pinuphius, over het oog-

merk der Boete , en over de genoegdoening , Qde

Poenitentice fine et Satisfactione , ) medegedeeld.

Daar zijn , volgends dit onderwijs , bchalven den

Doop en den Marteldood , nog vele andere midde"

len, om ons met God, wegens onze zonden, te

verzoenen, zulk een middel is de liefde, dewijl zij

eene menigte van zonden bedekt; aalmoesfen; belij-

denis der zonden ; berouwvolle droevige gefieldheid van

Geest

(*) Zie boven Bladz, 60,
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Geest en Ligehaam; verbetering van zeden; de voor' III

bidding der Heiligen ; Barmhartigheid en Geloof; ^^J^

het bekeeren van anderen ; en het vergeven der van Hoofdft,

hen ont\'angene beledigingen. Dewijl 'er ook in de "^ ^' ^»

Heilige Schrift fl-aat, dat 'er zonder bloed geene \q^ ^-.5'

verzoening plaats heeft, zoo moet men, door het

zwaard des Geestes , het fchuldige bloed , waar door

de Zondeftof in ons onderhouden wordt, heilzaam

vergieten.

CASSiANUS begint het één en twintigfle gefprek^

met een verhaal van den Abt theonas, die getrof-

fen door de aanprijzing der Euangelifche volkomen-

heid van eenen anderen Abt , na vijf jaren getrouwd

te zijn geweest, niettegenftaande de hevige tegenkan-

ting van zijne vrouw, haar verliet , en Monnik

werd , omdat hij geloofde , anders niet aan zijne za-

ligheid te kunnen arbeiden. Onder zijne dweepende

gezegden komt ook voor de heilige inflelUug van

het huwelijk^ (^Conjugii Sacramentum ,^ waar uit

men naderhand ligtelijk een Sacrament des hmve-

iijks heeft kunnen maken. Bij dit verhaal laat de

Schrijver volgen, dat hij hetzelve niet heeft bijge-

bracht, om de Echtfcheiding te bevorderen, of zelfs

den huwelijken ftaat te veröordeelen , maar alleen,

omdat het oogmerk van zijn werk dit verëischte;

ook laat hij het den Lezer over, om deze. handel-

wijze, te prijzen of te laaken. Doch, zegt hij, de-

ze zal toch wel zijn eigen oordeel niet voor billij-

ker en heiliger houden , dan het gene God zelf over

THEONAS geveld heeft, daar hij hem met wónder-

gaven beguniHgdej gelijk dan ook de eerwaardigftc

va-
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III vaders in den Monnikenfbnd zijne daad zeer gepre-

BOEic 2en liadden. Deze theonas beantwoordt in dit se-
VI

Hoofdft. fprek de vraag der beide vrienden: Waarom in ge-

na C. G. heel Egypte van Paafchen tot Pinkfieren niet ge-

^1/176 '^^^^ f ^^^^ knielend gebeden wordt? {de Remisfione

m:.. Quinqtiagefïmce?^ lietvvelk men toch in Syrië niet

zoo naauwkeuiig in aclit nam.

Het twee en twintig/ie gefprek liandelt over de

Nachtbevlekkingen
, ( De noctiirnis lllup.omhm , ) ia

hetwelk aangemerkt wordt, dat dezelve, indien men

'er geen deel in genomen heeft, iemand niet kunnen

beletten , het Heilig Avondmaal te gebruiken , „ eigen-

lijk toch zijn wij dit Hcmelsch Manna nooit geheel

waardig, omdat het voor ons te heerlijk is, en wij

nooit volkomen vrij zijn van kleine overtredingen.

Iemand kan een Heilige wezen , zonder dat men hem

daarom onbevlekt kan noemen."

Als THEONAS bij deze gelegenheid het gezegde van

den Apostel paulus Rom, Vil. aanhaalde : Het

goede ^ dat ik wil, doe ik niet; maar het kwaade^

dat ik niet wil, dat doe ik, geeft dit gelegenheid

tot het drie en twintigfte gefprek , waar in deze

woorden van den Apostel breeder ontvQuwd wor-

den , beweerende de Abt , dat zij alszins op den

Apostel zelven flaan, en tot geene anderen, dan tot

volmaakten, behooren, paulus bezat alle goed in

eenen hoogen graad, alleen het allervolmaaktfte ont-

brak hem nog, het aanfchouwen naamlijk van God,

(T^heoria.^ Zelfs de menschlijke goedheid en ge-

rechtigheid zijn , bij de Godlijke vergeleken , niet

goed, omdat de werkzaamfte deugden dikwijls yan

dat
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dat aaiifchoiivveii aftrekken. Ook belijden JÜle Hei- III

ligen, dat zij zondaars zijn enz. ^^^
Eindelijk, konden cassianus en germanus hun Hoofdft.

verlangen niet langer inhouden , om naa het aange- "^ C. G.

namcr PaUjiina , tot hunne nabeftaanden , terug te ^^^ .J^^

keeren , daar , buiten tijdlijke zorgen , hun begonnen i

Monnikenleven te vervolgen, en naar het onderwijs

hetwelk zij in Egypte ontvangen hadden, veel daar

in te vormen en te regelen. Dit aan den Abt abra-

ham ontdekt hebbende, beftrijdt deze in het vier

en twintigfie gefprek , over het dooden der begeer-

lijkheden y of de affierving der Wereld^ (^de Mor-
tificatione ,') hun voornemen; waar toe hij onder an-

deren het voorbeeld bijbrengt van den Abt apollo.

,, Deszelfs Broeder kwam eens des nachts bij hem,

5, hem klaaglijk biddende, dat hij hem wilde hel-

5, pen, eenen os, die in den modder gezakt was,

„ daar uit te trekken. Waarom roept gij onzen

,j jongden Broeder , die u nader bij is , niet te

5, hulp? vraagde apollo. Kan ik dien dan uit het

„ graf haaien , gaf de ander ten antwoordt , daar hij

„ reeds vijftien jaren begraven is? En weet gij dan

„ niet, hernam apollo, dat ik al voor twintig

„ jaren de Wereld afgeftorven ben? dat ik uit het

,, graf van mijne Celle u in het aardfche geene hulp

„ meer bewijzen kan? christus veroorlooft mij

„ zoo min, dat ik, om een os uit den modder te

„ haaien, deze begonnene affterving zou afbreken,

„ dat hij mij niet ééns vergund heeft, aan de veel-

„ dringender begravenis van mijnen Vader, eenige

„ oogenbliUien te beftceden."

Zoo
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ÏII Zoo veel oordeelden wij nodig, van deze beide

BOEK werken van cassianus te zeggen, welke ons den

Hoofdft. toeftand van het Monnikenleven, ten dezen tijde,

m C. G. het duidelijkst leeren kennen, en welke ook door de

tot l-'ó
voornaamfle voorftanders van dezen fland , zoo als

'—^— BENEDiCTUS cn GREGORius de Gf'ooie, in de IVde
Alge- eeuw, hooglijk geprezen, en bij hunne v^oorfchriften
meene \ ^r -,

ranmer- voor de JNIonniken ten grondllag gelegd zijn. Zij

kingover maken ons, zelfs tegen de bedoeling des Schrijvers,

ken vnn
bekend , met de flaaflche onderwerping , met het

cAssiA- verftiklcen van goede zielsvermogens, met de Dvvee-

^^^'
perij en Bijgeloof, de zucht tot beuzelingen, en om
zonderling te wezen, welke in deze I^Ionniken zoo

zeer uitblonken, en welke hij te midden van zijne

loffpraken inmengt. Voorts is het hoogstwaarfchijn-

lijk, dat zijne gefprekken, wat derzelver vorm aan-

gaat, met kunst verdicht zijn, enkel om den Lezer

mede te deelen, wat hij bij Egyptifche Monniken

opgemerkt en geleerd heeft. De befchuldiging van

Semi-Pelagianery of Halve - PeJagianery ^ waar van

wij reeds, met één woord, gewaagden, werd al

fpoedig , na derzelver vcrfchijning , tegen deze ge-

fchriften van cassianus ingebracht, en had ten ge-

volge, dat niet alleen prosper, een Leeraar van de

vijfde eeuw, die nog zijn tijdgenoot was, de flel-

lingen, die voor Half-Felagiaansch gehouden wer-

den, in een afzonderlijk werk, QLiber contra Colla-

iorem^ heeft wederlegd; maar dat zij ook kort daar

na, van eenen Afrikaanfchen Bisfchop victor, in

de werken van cassianus zelven veranderd zijn

,

opdat dezelve door de Monniken zonder ergernis

ge-
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gelezen konden worden (*). Op dit laatfte bericht III

fteiinende, hebben fommigen vennoed, dat wij de ^^^
werken van cassianüs alleen met deze vervalfching Hoofdft.

en niet echt bezitten, welke gisfing evenwel hare na C. G,

waaifchijnlijkheid verliest , doordien wij de plaatzen , I^J^ J_|]
die PROSPER berispt en afgekeurd heeft, nog in de-

zelve lezen. Behalven deze heeft cassianüs nog

een werk gefchreven tegen nestorius , over ds.

Menschwording van Christus , hetwelk ons bij de

Gefchiedenis der Nestoriaanfche verfchilien zal voor-

komen. De beste uitgave zijner werken is die van

ALARD GAZET of GAZ^us , een' BeuedlcPiner in het

Klooster St. Wast ^ te Arras ^ in het jaar 1628 uit-

gegeven, in één Deel in Folio, met eenen uitgebrei-

den Commentarius , en bijvoeging van het gemelde

werk van prosper, en anderen, tot de wederleg-

ging of verbetering derzelven , behoorende.

Na alle deze berichten van den flaat der Monni- Befluit

ken , en hunne gewaande volmaaktheid , die ten de- 7^" ^y^
'

,

' bericht
zen tijde oen hoogften trap bereikte, en naderhand omtrent

niet overtroffen, en maar zelden weder bereikt is, ^^ ^lou-

is niets gemaklijker dan een algemeen oordeel op te

maken over de grondregelen , waarde , en bijzon-

der over de betrekking van deze levenswijze tot

den Christelijken Godsdienst. Het oordeel van

scHRÖCK (t), komt ons' zoo befcheiden en onpar-

tijdig voor, dat wij geene zwarigheid maken, het-

zelve hier over te nemen. „ Het zou hard en on-

„ bit-

(*) CAssionoR. de Div. Lect. Cap. 29.

(t) Cirht, Kirchen-Gefch. VIII. Th, S. 455.
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llï „ billijk zijn , alles , weit hier toe behoort , en zoa

^^n^ ,5 vele eerlijke mannen, van eenc veriichtlijke zijde

Hoofdft. 55 te befchoiiwen. Elke eerlijke infpanning van geest

na C. G.
^_^ en jgy^j^ ^-Qt hooger deugd verdient zoo wel onze

itot Ijó. >•> achting als genegenheid. Men kan ook volftrekt

— 5, niet ontkennen , dat eene menigte weimenende

5, menfchen in dezen ftand geleefd hebben, die voor

5i zichzelven en anderen , in meer dan één opzicht

,

5, nuttig kan geweest zijn. Het is onze pligt, hee

5, eerlijk hart van het beneveld verfland , buitenge-

,;j meene liefde tot God en menfchen , moed , zelfs-

„ overwinning en flandvastigheid , zoo als zij naar

,, ieders begrippen ontftaan , en uitgeoefend wor-

„ den, te onderfcheiden van alle die zijwegen, op

,, welke zij verdwaald zijn. Ook kan men niet vol-

5, llrekt ontkennen, dat deze levenswijze, fchoon al

5, niet zoo ongemeen heerlijke, nogthans eenige ze*

„ kere voordeden tot bevordering der deugd, tot

5, Broederlijke verbindtenisfen , als een toevlucht

„ voor ellende en rampen, en waarfchijnlijk ook

„ nog andere, hebbe aangeboden. Doch, met dit

5, alles fchijnen zulke Gefchiedkundige Tafereelen en

5, voorflelUngen , als ons tot hier toe zijn voortge-

5, komen, meer dan genoegzaam te wezen, om te

5, erkennen, dat de Monniksgeest, over het geheel

5, genomen , niet de geest van het echte Christen-

5, dom zijn kan."

Over- Thans willen wij de Gefchiedenis van den Gods-

gang tot (dienst, geduurende dit tijdsverloop, kortelijk bc-

fchou-
fchouwen, en wel, in de eerlle plaats, de bronnen

wing van van de leere , die de Christenen beleden , dan de leere

zei-
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srelvc 5 of het gebruik , lietwelk zij vïin deze bronnen III

maakten ; en de verbastering dezer leere door het ^?F'^

Bijgeloof, en door dwalende gevoelens , of de twis- Hoofdft.

ten over deze leere. "^ C. G.

De leere van jesus en zijne Apostelen, welke de l^^ ^_^[

leere en het geloof der Christenen , volgends hunne

belijdenis, vervat, is begrepen in de Schriften der 'l""
^^.^^

^
. desGods-

Apostelen van jesus, dewijl deze Stichter van den diensts.

Christelijken Godsdienst zelf niets in gcfcbrift heeft De Heil.

nagelaten. In de Gefchiedenis van de drie eerfte Schriften

eeuwen van het Christendom , is ons gebleken , dat
j^j,,^ ^^^

de Lceriiars en Gemeenten der Christenen alle vrij- de leere

hcid gebniila hebben , omtrent zoodanige fchriften ,
"-^^"^^^'

° ' ö 5 renen.

welke zij , als van de Apostelen oorfpronglijk , en Vrijheid

dus als echt, en de leere van jesus en de Apostelen omtrent

bevattende, erkenden. Wij hebben tot de vierde eeuw
j^jou of

'

toe geene andere opzetlijke lijsten van deze Boeken, lijst der-

dan die van melito, Bisfchop van Sardes , 'm het
^^ ''^"*

laatst der tweede eeuw , waar op de Boeken van het

Oude Testament voorkomen, behalven het Bock

Esther i in de eerfle helft der derde eeuw, hebben

wij eene dergelijke lijst van origenes (*), alwaar

hij twee en twintig Heilige Boeken der Jooden

telt, en uitdruklijk de Boeken der Makkabe'èn ver-

weri-»t. Voorts leest men van dezen grooten Kerk-

leeraar nog twee plaatzen (f), in welke alle de

Schrij-

(*) Expoftt. in Pfalm. Tom. II. Opp. pag, 529. en

EUSER. Iliit. Eccles, IV. 25.

( t ) Honiil. XIIï. in Genef. pag. 95. et Homil. VIT.

in Jofuam pag. 412. T(m. II. Opp. cd. Bcncdist.

VI. Deel. G
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IIX Schrijvers des Nieuwen Verhonds en derzeher fchrif-

ROEK teyi bij name gemeld worden. Doch, dewijl zij al-

Hoofdfl. leei^ijk "1 ds Latijnfchc Overzetting van rufinus

na C. G. voorhanden zijn , en niet in een letterkundig werk
jaar

3 3- ^.^j^ ORIGENES, maai* in Leerredenen voorkomen;
tot 470.
, kan men 'er niet veel op af. Maar uit eusebius (*)

blijkt ons, met meer zekerheid, dat origenes in

den Kerkelijken Canon, of op de lijst der Heilige

Boeken, aangenomen heeft de vier Euangeli'ên, als

welke algemeen in de geheele Kerk voor echt erkend

waren. Voorts, beweert hij, dat van de vier Euan-

geliefchrijvers , lukas ook de Handelingen der Apos-

telen, en jOANNES eene Openbaring, en bovendien

ook eenen korten ^r/V/ gefchreven heeft; misfchien

ook een' tweeden en derden , die echter niet van al-

len erkend werden. Hij erkent ook den eerflen Brief

van PETRUS, omtrent den tweeden wordt getwijfeld.

Den Brief aan de Hebreen houdt hij, uit hoofde

van den ftijl , niet voor éénen Brief van paulus ,

doch keurt het, wegens den inhoud, als paulus

waardig zijnde , niet af, dat vele gemeenten hem aan

PAULUS toekennen , gelijk hij zelf dien meermalen in

zijne fchriften, onder den naam van paulus, aan-

haalt. Men kan ook uit eene uitdrukking, (g»» rjj

(pi§o(Aivvi I«xw/3«,) beiluiten, dat hij omtrent den

Brief van jakobus zwarigheid gemaakt heeft (f).

Maar uit den Brief van judas haalt hij plaatzen

met volle zekerheid aan. — Nog heeft men eene

Lijst van de Boeken des Nieuwen Ferbonds, uit de

() Z. f. Hist. Ecclcs. Dlde

(t) Commeiit. in Joami. Tom. II. Opp. pag. 2 84.
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ïlLle eeuw, welke men aan den Roomfchen Ouder- III

ling CAjus tocfchrijft, waar in de Brief van pau* °°j^

LUS a^n de Hebreen , de Brieven van petrus , ja- Hoofdf^.

KOBUS, en de derde Brief van joannes ontbreken, "^ C* ^*

waar tegen het Boek der TVijsheid , en de Openba-
^ot 475*

ring van petrus genoemd worden. Het is echter ——

—

niet uitgemaakt zeker , dat deze lijst van den gemel-

den Ouderling afkomftig is. Meer Lijsten van de

Heilige Boeken zijn ons uit de drie eerfte eeuwen

niet ter hand gekomen, en uit de aanhalingen van

onderfcheidene Boeken m de Schriften der Kerk-

leeraaren van die eeuwen, blijl^t het duidelijk, dat

deze Lijst bij aJle de Christen - Gemeenten niet ge*

üjkvormig noch even volledig geweest is; hoewel

men omtrent de Boeken des Ouden Testaments

meestal eenparigheid van gevoelens ontdekt. AVat

de Lijst der Boeken des Nieuwen Testaments be*

treft, hier vinden wij geen het minfte fpoor, dat

ooit onder de Christenen, der eerfle eeuwen, over

het algemeen , getwijfeld is , aan de echtheid der

rier Eu'dngeUën van iviattheus, biarkus, Lu«

KAS en joJiNNES 5 de tlandelingen der Apostelen^

door hVKAS^ dertien Brieven van paulus, eeneil

Brief van petrus , en eenen vfm joaNNEs. Om-

trent de overige Schriften, welke wij tot het Nieu^

we Testament rekenen , verfchilden niet alleen de

Leeraaren, maar ook geheele Gemeenten. Dus is

het zeker , dat de Roomfche Gemeente , tot de vier*

de eeuw toe, den Brief aan de Hebreen verworpen

heeft ( ). Maar daar tegen kan mert ook niet ont-

(*) EUSE3. Hist. Eccles. VI. o©. ken*

G 2
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III kennen, dat bij verfcheidene Gemeenten, op de Ker^

BOEK keUjke Lijst der Boeken, die openlijk werden voor-

Hoofdft^ gelezen , Sclirifcen werden gevonden, niet alleen

na C. G. Schriften van laater Schrijvers na de Apostelen

,

l^!*^
^-<" maar ook zulken, die valschlijk onder den naam

tot 4/ o. ' -'

• der Apostelen waren ondergefchoven. Dus las men

den eerften Brief van clejmens , den Romein, en

den Herder van hermas , bij den openbaren Gods-

dienst voor (*), en nog tot in de vijfde eeuw,

werd, in fommige Gemeenten van Pakejlina, de

Openbaring van petrus , op gelijke wijze , ge-

bruikt (t); om niet van bijzondere Kerkleeraaren

te fpreken.

Lijsten Uit de vierde eeuw hebben wij taliijker berichten.

Bo^eken
^^^^^ hebben wij, omtrent het midden dier eeuw,

uit de de Kerkvergadering van Laödicea ontmoet ( § ) , zoo
vierde en

^^^^ ^^jj -^YcXew , de eerlle , die over den Bijbelfchen

eeuw. Canon uitfpraak gedaan heeft ; doch dewijl deze

flechts eene bijzondere Kerkvergadering was, zoo

konden hare befluiten niet voor alle de Gemeenten

verpligtend wezen, en zo zij, gelijk fommigen ver-

moeden, eene vergadering geweest is van Ariaan-

fche Bisfchoppen, had zij even daar door geen' den

minften invloed op è.tKatholijke Gemeenten. Voords

vindt men van zoo vele Kerkvergaderingen, als tot

in de vijfde eeuw gehouden zijn, nog flechts in

ééne enkele eene dergelijke lijst, te weten, in de

derde Kerkvergadering van Karthago , gehouden in

het

(*) EÜSEB. H. E. III. 16. (t) SOZOM.//. £.VII.I9.

($) Zie IVde Deel, Bladz. 401.
'

'
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het jaar 397, in welker 47fle Canon (*) bepaald is, ITf

dat 'er, behalven de Kanonieke Boeken^ gecne an- ^°':'^

deren, onder den naam van Godlijke Boeken^ in Hoofdft.

de Kerk zullen gelezen worden. Maar tot de Ka- "2 C. G.

nonieke Boeken^ in het 0//i!/i? Verbond^ worden, be-
j[^j

.-.5*

halven de gewone , nog twee Boeken , en dus in het

geheel vijf van salomo geteld, zijnde deze twee

het Boek der Wijsheid en het Boek van jesus si-

RACHs; nog worden tot het Oude Testament gere-

kend , de Boeken van tobia ,
judith , en twee

Boeken der Makkabe'èn. In het Nieuwe Verbond

wordt ook de Openbaring van joünnes mede aan-

genomen; in dit laatfte verichilt deze Kerkvergade-

ring van die van Laodicea, en ten opzichte van het

Oude Verbond , van alle de andere Lijsten. Onder-

tusfchen is ook deze Kerkvergadering weder eene

bijzondere Kerkvergadering, die enkel voor de Ge-

meenten van Afrika verbindend was.

Naardien augustinus één der leden van deze Lijst van

vergadering te Karthaq-o was, kan het ons niet be- al'gusti«

. NUS.
vreemden , dat de Lijst der Heilige Boeken , die men

in zijne Schriften vindt ( f ) , volkomen inftemt ,

met die van de gemelde vergadering. Evenwel ko-

men 'er in zijne Schriften verfcheidene ophelderende

aanmerkingen voor. In het gemeen geeft deze Kerk-

leeraar ( § ) een voorfchrift , hoe de onderzoeker der

Heilige Schrift zich omtrent het bepalen der Kano-

nieke Boeken te gedragen hebbe; „hij volgc daar bij

het

(
* ) harduin. Act. Concil. Tom. I. pag. pdS.

(t) ^^ Boctriv.a Christiana L. II. C. 8. (§) Z. c,

G 'X
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lil ïiet gezag der meeste Katholijke Gemeenten , voor-

BOEK naamlijk van die, welke zetels der Apostelen ge-

Hoofdll. weest zijn, en Brieven van hen ontvangen hebben,

na C. G. fiij neme daar bij die voorzichtigheid in acht, dat

torLö'^y die Kamnieke Schriften, welke van alle Katho-

a... _ lijke Gemeenten aangenomen zijn, ftelle boven die,

welke van fommigen verworpen worden ; vervolgends

die, welke van de meeste en gevdgtigftc Gemeenten

erkend worden , boven die , welke bij minder en

min aanzienlijke Gemeenten worden aangenomen.

Maar vindt hij, dat eenige Schriften van meer Ge-

meenten , maar andere van meer aanzienlijke worden

aangenomen, hoewel dit geval niet ligt zal voorko^

men , zal hij , naar den raad van augustinus , aan

beiden hetzelfde gezag behooren toe te kennen." Ver-

volgends den Camn Scripturarum opgevende, zoekt

AUGUSTINUS , op zijnc wijze, naar gronden , om welke

de Westerfche Kerk de Boeken der Wijsheid en van

JESUS siRACHS op de lijst der Heilige Boeken heeft

ïiangenomen, fchoon hij elders erkent, dat men de

Boeken des Ouden Testamcnts, die in den Jood-

fchen Canon niet gevonden worden, ook niet tegen

partijen gebruiken kan (*); ook fchrijft hij (f),
van de Boeken der Makkaheèn , dat zij \vel niet van

de yooden, maar toch van de Kerk^ als Kanoniek

zijn aangenomen, en wel uit hoofde van het \vMn

van fommige Martelaren, welke voor de Godiijke

wet de dood geleden hebben. Voorts komt augus-

Tïivus, met betrekking tot het Nieuwe Testament,

vol-

(*) He Qivit, Bei L. XVII. C. 20. (f) Z. XVIII. C. 36.
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volkomen overeen met de Kerkverg«iderinff te Kar- ^^^
° ° HOEK

thagQ, VI
- Van deze lijst verfchilt echter HiëRONYMu? , ins- HoofdH:.

gelijks een Leeraar der Westcrfche Kerk, doch die
jaar 56^!

in Palcefiina leefde. Zijn Canon des Ouden Testa- tot 476.

ments bevat niet meer dan XXII Boeken , welke de TT. T' Lijst der

Jooden ook erkennen , terwijl hij alle de overige h. Boe-

^pokryf woQmt (*) , en elders zegt hij, dat de ^^"jol-

Kerk deze Apokryfe Boeken wel leest, maar ze niet „j^^oj^^.

onder de Kanonieke aangenomen heeft (f). Nog mus en

geeft hij, in éénen van zijne Brieven (§), eene

volledige lijst van alle de Boeken des Bijbels , welke

met onze gewone overeenkomt. Met deze lijst

van HiëRONYMUS flemt volkomen overeen de lijst bij

zijnen Tegenfchrijver, rufinüs. Ouderling te Aqui-

leja in Italië , omtrent het einde der IVde eeuw (**).

Aan het flot derzelve zegt hij: „ Deze Schriften

„ zijn het, welke de Vaders binnen den Canon be-

„ floten, en uit welke zij de bewijzen van ons ge-

5, loof ontleend willen hebben. Evenwel moet men

5, aanmerken, dat 'er nog andere Boeken zijn, die

„ van onze Vooi*vaders niet Kanonieke^ maar Ker^

5, kelijke genoemd zijn. Van deze foort is de JVijs-

5, heid van salomo, en eene andere Wijsheid^ die

„ den

(*) Zie zijnen Vrolog. Galeat. f. Prafaiio de Om'

iiib. Libr. V. T. Tom. I. Opp. pag. 322.

(f) Prosf. in Libros Salomon. l. c. pag. 939.

( § ) Epiit. L. ad Paulin. Tom. IV. P. I. pag. $68,

(**) Expofit. in Sjmb. ApoU. pag. 26. in Append.

Opp. Cypriani Brejiuv i5po. foh

G 4
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III ,, den naam van den Zoon van sirach heeft, en

^vr'' " ^^^^ ^'J ^"^ Latijnen dezen algemeenen naam

,

Hoofdft. ,<> iEcdefiaflicus ^') draagt. Daar toe behoort ook
na C. G,

^^ i],2t Boek tobia , tudith , en de Boeken der

tot 4-5' " Makkahe'èn. Doch in het Nieuwe Testament zijn

——'— 5, foortgelijke de zoogenaamde Herder of Hennas,

j, hetwelk ook de tivee wegen heet; insgelijks het

,, Oordeel van petrus. Het lezen van alle deze

5, Schriften hebben zij wel toegelaten; maar niet het

„ aanhaalen tot bevestiging van het Geloof. De

„ overige Schriften hebben zij Apoliryfe genoemd,

,, en niet gewild, dat die in de Gemeente zouden

5, gelezen worden." In dezelfde Westerfche Kerk,

heeft ook hilarius , Bisfchop van Pictavium , in

Galltë ^ omtrent het midden der vierde eeuw, den

Ca:ion des Ouden Testaments , op XXII Boeken be-

paald, 'er bijvoegende, dat fonmiigen ook goedge^

vonden hebben, de Boeken Tobias en yudith hier

bli te rekenen (*); en het is niet meer dan eene

uitvluciit, wanneer men beweeit, dat hij hier alleen

de telling der Jooden zou opgeven, filastrius,

Bisfchop te Brixia, (thans Brescia^ in het Fene-

tiaanfche , ) omtrent het einde der vierde eeuw , le^

vert, fchoon geen Schrijver van veel gezag, echter

eenige berichten , nopens de gelleldheid des Canons

in de Westerfche Kerk. In de SSfte Ketterij be-

fchrijft hij zulke Dwaalleeraaren , die, in plaats der

Kanoniekt Boeken der Heilige Schrift, Apokryfe,

onder den valfchen naam der Profeeten en Aposte-

len

(
* } Prol. in Libr. Pfulm. n. j 5. fag. 9.
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V len gebruiken (*), en hij telt vervolgends de Boe- III

ken des Nieuwen Testaments op , behalven de Open- ^°^^

haring van joaNNES, die hij weglaat, alhoewel hij Hoofdft.

die elders als een Apostolisch Bock aanhaalt (f).
'^^^•Ci*

Van den Brief aan de Hebreen meldt hij , dat de-
jqj ^_^]

zelve alleen fomtijds in de Gemeente werd voorge

lezen. Eindelijk, verfchijnt, in het jaar 405, de

eerde Canon , dien een Roomfche Bisfchop ixnocen-

Tius I. heeft nagelaten ( § }. Yi^zo. is in den grond

dezelfde als de Canon van Karthago en van augus-

TiNus , of misfchien wel reeds een ouder üjst dan e

dezen.

Wanneer wij nu van de lVeste>fche Kerk overgaan Caiion in

tot de Oosterfche, wordt die zelfde verfcheidenheid ^^^^^'

van den Bijheïfchen Canon wedei' zichtbaar, atha- Kerk.

NASius , de vermaarde Bisfchop van Alexandri'è , on-

derfcheid gemaakt hebbende, tusfchen Apokryfe en

van God ingegeven Boeken , telt de laatfte , op eene

lijst gebracht, (x.ösi/ow(^ö(Usi'flf,) dus op (**), voor

het Oude Testament twee en twintig Boeken, over-

eenkomfiig de bepaling der Jooden, behalven, dat

hij het Boek Esther weglaat, maar daar tegen de

Richteren en Ruth bijzonder rekent , en bij ^ereniia

nog Baruch , de Klaagliederen , en eenen Brief

voegt; daar op de Boeken des Nieuwen Testaments

aangehaald hebbende , zoo ab wij die tellen , fpreekt

hij

(*) H^r. hXXX\nn.Apocryphip. 166. fq. ed. Fabric,

Ct) f^cer, XLII. p. 92. (5\ Deel, V. BI. 28^
(**) In eenen Brief over het Paaschfeest ''E'Ki^oKii

id^Toi^tK>j Tom. I, Opp. P. II. pag. ^61.

O5
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ÏII hij nog van andere Boeken , die wel niet in den G?-

^^^^ non gebracht waren, maar, naar de aanwijzing der

Hoofdfl. Vaderen, echter van de Leerlingen van het Chris-

m C. G. tendom zouden ffelezen worden; te weten; ^tWifs-

tot ±76.^^'^ '^'^'^ Salomon en Sirachs ^ Esther , yudith, To-

— bias, de zoogenoemde Leere der apostelen, (dat

is, de Apostolifche Verordeningen^'^ en de Herder.

Maar van de Apokryfe Boeken werd bij de Vaderen

niet gewaagd; deze waren Hechts een vcrdichtze!

van de Ketters. Bovendien vindt men, in de wer-

ken van ATHANASius, eene vrij uitvoerige Verhan-

deling, met dit opfchrift: Kort begrip der God/ij-

ke Schrift des Ouden en Nieuwen Ferhonds. (2u-

hx^nK^.s') (*), welke wel door montfaucon met

grond aan athanasius ontzegd wordt, maar nog-

thans kort na zijnen leeftijd fchijnt gefchreven te

2ijn. In hetzelve worden alle de Boeken des Ouden

Testaments , even als in de boven aangehaalde plaats

van ATHANASIUS , opgeteld , doch de beide Boeken

der IVijsheid, Esther , yudith en Tohias , worden

onder de niet Kanonieke geplaatst, welke enkel van de

Katechumenen gelezen worden. Doch tevens wordt

aangemerkt, dat eenige Ouden bericht hebben, dat

het Boek Esther bij de Hehreèn ook voor Kanoniek

gehouden, maar dan de Boeken van de Richteren

en Ruth als één Boek gerekend worden. In den

daar op volgenden Canon des Nieuwen Testaments

merkt hij ten aanzien van de Openbaring van joaN-

NES

(*) Tom. II. Opp. pag. 126-204.
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NES aan , dat zij van de Oude Heilige en den Geest III

van God bezittende A^aderen , als des Apostels werk , ^^^^

aangenomen en goedgekem-d is. Na dit alles de Hoofdft.

Kafionieke Boeken nogmaal naauwkeuriger doorlo- "» C. G.
Toot* 0^*5

pende , wijst hij ook die Boeken des Ouden Testa- ^^'^ ^^*

ments nogmaal aan, die tegenfpraak lijden, ( otvlikz- «

yofAzm ,
) en wel behalven de reedsgemelden , vier

Boeken der B'Iakkahe'èn , de Ptolemeifchen , de PfaU

men en Gezangen van Salomo, en de Cefchiedenis

van Sufanna ; als Apokryfe Boeken des Ouden Tes-

taments noemt hij het Boek van Henoch en de Pa-

triarchen , het Gebed van ^ofef, het Testament van

Mofes , de Hemelvaart van Mofes ^ het Boek van

Abraham, Eldad en Modad, de Profeten Elias en

Sophonias , de Boeken , die valschlijk aan Zacharias ,

Vader van 'Jo'dnnes , aan Baruch, Ambachus, Eze-

ckiël en Daniël, worden toegefchreven. Onder de

betwiste Boeken des Nieuwen Testaments worden

gerekend de Reizen van Petrus, ^oannes , en Tho-

mas , het Euangelie van Thomas , de Leere der Apos^

telen, en de Schriften van Clemens. Eindelijk, ge-

waagt de opfteller nog van alle de Griekfche Over-

zettingen des Ouden Testaments, en van de Boeken

van Nathan, David, Salomo, en anderen, die daar

in gemeld worden , maar thans niet meer voorhand-

den zijn.

Omtrent gelijktijdig met athanasius, dus om-

trent het midden der vierde eeuw, fchrcef cyril-

Lus, Bisfchop van Jerufalem, den Katechumenen

of OndenvijzeUngen , die eerlang zouden gedoopt

worden, in eene voor hen gehoudeneKerkleerreden,

niet
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in niet alleen in het gemeen het lezen der H. Schrift

^^f^ voor, maar voornaamlijk, dat zij zich alleen zouden

Hoofdfl. vergenoegen, met die Boeken, welke in de Kerk
na C.G.

j^ej. zekerheid gelezen werden, en van de Apostelen
)asr303.

i t,- r i

tot 476. ^" andere Bislchoppen ten gebiiuke aanbevolen Ava-

ren, maar zich met de Apokryfe niet zouden op-

houden (*). Zijn Canon is van dien, welken wij

uit ATHANASius hebben bijgebracht, alleen daar in

ondeifcheiden, dat hij in het Oude Testament het

Boek Esther medetelt ; maar in het Nieuwe de

Openhariitg van 'Joannes weglaat. Alle de overige

Schriften, voegt hij 'er bij, behoorden zij als vreem-

de aan te zien, en het gene in de Gemeente niet

gelezen werd, ook voor zich zelven alleen niet te

lezen.

GREGORius van Nazianzm heeft ook, in het

midden der IVde eeuw, in een klein Dichtftukjen,

eene lijst der echte Boeken der Godlijk mgegevene

Schrift nagelaten (f), waar in hij noch het Boek

'Esther , noch de Openbaring van 'Joannes gewaagt

;

hoewel hij zich van dit laatfte Boek tweemaal tot

een Godgeleerd bewijs bedient (§). Nog vindt men

onder die werken van dezen gregorius écn ander

grooter Gedicht, waar in eene dergelijke lijst van

het Oude en Nieuwe Testament voorkomt (*). Ve-

le

(*) Cateches. IV. Illuminandortim f. Baptizandorum

pag. 65. fq. ed. Oxon. 1703. Folio,

(t) Tom. II. Opp. pag. p8.

(5) Orat. H^Wl.pag. 516. Orat. XXXV. tag.^yz.

(**) Opp. Tom. 11. pag. 190-1^5.
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Ie Geleerden fchrijven dit Gedicht wel toe aan ajm- Ifl

PHiLOCHius, Bisfchop van Iconium^ die tot dezelf- *°^^

de tijden behoort. Doch dit is genoeg , in de hoofd- Hoofdft.

zaak komt deze lijst met de voorgaande overeen. ''^ C. G,

Want van het Boek Esther wordt alleen gezegd, ^^^ ^-^]

dat fommigen het ook onder de overige Boeken aan- »'' -i'"*

nemen; en dit wordt ook van de Openbaring van

^oannes aangemerkt, alleen met de bijvoeging, dat

de meesten deze voor een onecht Boek houden.

De laatfle Leeraar der Griekfche of Oosterfche

Kerk, bij wien men eene lijst van den Bijbelfchen

Canon aantreft , is , op het einde der vierde eeuw

,

EPiFANius, Bisfchop van Salamis ^ op het Eiland

Cyprus. Deze noemt tweemaal de Boeken, tot den

Canon des Ouden Testaments behoorende, op C*)?
wel zeven en twintig in getal; maar in den grond

gelijkluidend met den Joodfchen Canon , ook met in-

Huiting van het Boek Esther. In de eerde van deze

plaatzen, worden bij Jeremia^ behalven de Klaag-

liederen^ nog zijn Brieft en de Brief van Baruch

gevoegd. Eindelijk evenwel fchrijft epifanius, dat

'er nog wito. andere Boeken zijn, te weten, de

Wijsheid van Sirach en Salomo; uitgezonderd nog

eenige Apokryfe Boeken. In eene andere plaats in-

tegendeel Cf), noemt hij alleen het getal der Boe-

ken des Ouden Testaments, en van het Nieuwe,

de vier Euangelim^ veertien Brieven van Pauïus^

de

(*) Panar, Her. VWl. p. ip. T. I. Opp. ed. Colon.

de Menfuris ei Pondertb. C. 22, 23. T. IL p, 180.

(t) ^^m.-LXXVI. To»i. l.pag. 941.
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ITI de Handelingen der apostelen , zeven Katholijke

^'^jf^
j5;75J'^« der apostelen ^ de Openbaring van 'Jo'dn*

Hoofdft. ^^^^? en na deze allen de twee Boeken der Wijsheid*

na C. G. Uit al ]^e{; aeen wij tot hier toe hebben biise-

tot 476* bracht, ziet men, dat tot in de vijfde eeuw geene

vaste bepaling van den Canon of lijst der Heilige

Algemee- goeken bij de Christenen plaats had. Niet alleen

merkin- bijzondere Leer'daren^ maar ook de twee Hoofdker'-

gen over ^^;^ ^ ^^ Oosterfche en Westerfche , komen met d-

ftellino-
ksnder niet volkomen overeen. De Griekfche Kerk

van den blijft vrij flipt ten aanzien van het Oude Testament

onder^de^^j
den C^;?ö« der Jooden , alleen dat zij doorgaands

Chrisce. het Boek Esther verwerpen. De Westerfche of La-
°^'^* tijnfche Kerk daar tegen vermeerderde deze lijst met

die Boeken , welke wï) thans Apokryfe noemen. En
wat de Kanonieke Boeken des Nieuwen Testaments

betreft, over de Euangeiiën, de Handelingen en de

meeste Brieven der Apostelen, was men het, ten

dezen tijde, genoegzaam édns, alleen heeft men,

in veifcheidene , zelfs aanzienlijke Gemeenten der

Westerfche Kerk , zwarigheden en twijfeling omtrent

den Brief aan de Hebreen , gelijk in de Griekfche ,

omtrent de Openbaring van joünnes. De Gefchie-

denis leert ons dus, met welke vrije omzichtigheid

de Christenen tot hier toe verkeerd hebben , omtrent

hunne Heilige Boeken, zonder dat eenig Kerkleeraar

of Kerkvergadering ondernam , door magtfpreuken

het getal der Boeken voor zijne Geloofsgenoten te

bepalen, welke tot den Canon behoorden. Zelfs

heeft de Kerkvergadering van Karthago^ in het jaar

397, ééne van die twee, welke het eerst eene lijst

van
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vm Kanonickc Boeken heeft opgeleverd, bij haren llï

47(ten Canoft of Befluit^ dit bijvoegzel , in één ^*^^

Handfchrift: „ Daar zijn dus te famen £7 Boeken, pioofdfï.

j, (te weten, van het Nieuwe Testament ^'y en men »a C. G.

„ zal de Overzeefche Gemeenten raadplegen , opdat ^^^^ J |j

„ zij dezen Canon, (of Lijst,) bevestigen." Ook . ..

hebben wij gezien , dat de Gemeente te Rome , door

haren Bisfchop innocentius I. , eenllemmig met de

vergadering van Karthago , zich verklaard heeft.

Het gezag van deze Gemeenten en het aanzien der

Kerkleeriiaren heeft vervolgends natuurlijk die een-

parigheid in de Westerfche Kerk voortgebracht

,

welke wij, in de volgende eeuwen, omtrent den

Canon ontdekken; evenwel zoo, dat ook in de vol-

gende eeuwen , zich voorbeelden genoeg opdoen van de

vrijheid, welke zich bijzondere Gemeenten en Leer-

aars , in dit fluk , voorbehouden hebben. Wij kunnen

ons van deze vrijheid een recht denkbeeld vormen lüc

eene plaats van hiöronymus (*), waar hij fchrijft,

omtrent het jaar 414: „ Dit moet ik den onzen

„ zeggen , dat de Brief aan de Hehr'éen niet alleen

„ van alle Oosterfche Gemeenten, maar ook van

„ Oudere Grieldche Kerkfchrijvers , als een werk

„ van den Apostel paulus is aangenomen; alhoe-

„ wel velen hem aan barnabas of clemens toe-

,, fchrijven; en dat 'er niets aan gelegen zij, van

„ vvien hij gefchreven is, dewijl hij toch aan eenen

„ Kerkleeriiar toebehoort, en daaglijks in de Ge-

5, meenten- in het openbaar gelezen wordt. Is het

„ al

(*) Epiit, ad Dardanum Tom. II. Opp, pag. 608.
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ÏII „al niet bij de Latijnfche Kerk gewoon, hem oH'^'

'^^^^^ „ der de Kanomeke Schriften te plaatzen , zoo

Hoofdft. »j neemt ook de Griekfche Kerk , met dezelfde vrij-

na C. G.
^j held , de Openbaring niet aan. Evenwel nemen

10^1-5'" ^^y ^^^^ hd&e gefcliriften aan, omdat wij niet

——— „ de gewoonte van dezen tijd, maar het gezag der

„ oude Schrijvers volgen, welke meestendeels ge-

5, tiiigenisfen uit deze beide Schriften aanvoeren ;

„ en wel niet enkel, zoo als zij fomtijds met de

„ y^pokryfe doen; (want zelfs haaien zij nu en dan

„ ook uit Heiclenfche Boeken plaatzen aan;) maar

5, zij bedienen zich van deze als van Kauonieke en

„ Kerkelijke Schriften." Ook, om andere Leerjia*

ren uit de Westerfche Kerk, uit de vijfde en zesde.

eeuw, voorbij te gaan, isidorus , Bislchop van

Hispalis , (Sevilla ,) in Spanje , in de zevende eeuw,

meldt ons nog (*), dat de meeste Latijnen den

Schrijver van den Brief aan de Hebreen voor on-

zeker hielden , of hij paulus , of barnabas , of

CLEMENS was. Hij voegt 'er bij, dat fommigen

ook den tweeden Brief van petrus , den Brief

van JAKOBUS , en de beide laatden van joünnes ,

niet aan deze Apostelen toekenden. Aan den

anderen kant, werd, in de Griekfche Kerk, nog

lang na hicronymus , de Openbaring van joaN'-

NES niet doorgaands aangenomen. Zelfs tot in de

negende eew,v bleven 'er omtrent dit Boek nog hier

en daar twijfelingen over, ten minften het ontbreekt

zeer zeker in den Bijbelfchen Canon van den Pa-

tri-

C^ De Ecclefiajiicii Officiis L. L C. 12. p. 5.
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(riiirch niceforus, uit deze eeuw; of zij wordt iH

liever daar in uitdruklijk met de Openbaring van ^^^^

PETRUS, den Brief v^w barnabas, en het ^«^"«- Hoofdft.

gelie volgends de Hebreen , in de Ivlasfe der onze- "a C. G«

kere Boeken gefteld* («v7<Asy(j|U£i'«) (*)* Dat men [0^176*

het zelfs , in de JVesterfche Kerk ; in de zevende——

.

eeuw, niet algemeen ééns was, omtrent de Open»

haring van joünnes , bewijst de bepaling der Kerk-

vergadering van ToJedo, in het jaar 633 (f), vol-

gends welke die Spaanfche Geestelijken, die nog in

merklijken getale, (^plurimi ^') het gezag van ge-

melde Boek, hetwelk nogthans door vele KerkveN

gaderingen, en Sijnodale voorfchriften der Bisfchop-

pen van Rome, voor een werk van den Euangelist

joaNNES erkend, en onder de Godlijke Schriften

gerekend was geworden , niet wilden aannemen , met

den Kerkelijken Ban gedreigd worden. Waar uit

men, te gelijk, ziet, door welke middelen de een-

parigheid omtrent den Ca7ion toenmaals bevorderd is

geworden.

Zonder ons te willen inlaten, in het geile in on- Onder-

zen tijd , bijzonder op het laatst der jongstverlopene zoek,hoe
'

.. -rr \ % r\ - deCanon
eeuw, door semler en zijne Voor- en Tegenfchnj- allengs

vers, nopens de vastftelling van den Bijbelfchen C^- ontdaan,

non gefchreven is , zullen wij alleen verflag doen
,
^"

^^^^

welke berichten de Gefchiedenis ons daaromtrent genoem-

aanbiedt. Hier ftaat vóór alles aan te merken, dat,^^^P°*

de

(*) NiCEPHORi Canon Script pag. 7. Tom. VI. Crit.

Sacr. ed. Francof.

C t ) HARD. Aa. Concil. T. III. p. 584. Capltul. XVII.

VI. Deel. H
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l'I Je betekenis der woorden Kamniek en Apokryfmax.

BOÊi^ altijd dezelfde zijn geweest, Kanonieke Boeken zijn,

Hoofdft. ^" ^^ ^^^^^ betekenis, zulke Boeken, die op den

na C. G. Canon of lijst der Boeken ftonden , welke in eene

Jaar 363.
Q^^ggj^j.^ werden voorgelezen; het zij die van God-

,

_'
lijken of Menschlijken oorfprong, indien zij Hechts

Boeken (lichtelijk waren ; waai-öm ook de Boeken der IVtjs-

zelvea'' heid^ en van jesus sirach, en anderen op deze

eene lijsten, die bij onderfcheidene Gemeenten verfchil-

plaats^ge-
^^^ ^ voorkomen. Naderhand kreeg het woord Ka-

hebben, nonick de betekenis van God/ijk ingegevene Schrif-

ten , en deze werd met de oudfle betekenis reeds in

de vierde eeuw verward , en men hield de benaming

van Kanonieke Boeken , en Godlijk ingegevene Schrif-

ten, voor benamingen van dezelfde betekenis, en

gewende zich , reeds zedert de tijden van origenes ,

de Kanonieke Boeken^ de Boeken der beide Testa-

menten , des Ouden en des Nieuwen , ( gvJiae^ijxM

/Si/ÖAox,) te noemen (*). Eene evenredige veran-

dering heeft ook de betekenis van het woord Apo-

kryfe Boeken^ in de Christelijke Kerk, ondergaan.

In het eerst fchijnt men onder dezen naam enkel

verdaan te hebben Boeken, die niet op den Canon

of Lijst der Gemeenten gevonden werden. Deze

konden met recht, «T4x^u(pa6 Qi^M», (verborgene,

. geheim gehoudene Boeken , ) heeten , omdat zij niet

in het openbaar voor de Gemeente gelezen werden.

Maar reeds ten tijde van tertulliaan begon men

den naam van Apokryfe aan Ketterfihe Boeken te

ge-

(*} EUSEB. Hiit, Eecles. III. 3.
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geven , die van de Katholijken of Rechtzinnige III

Cliristenen niet behoorden gelezen te worden. ^^^'^

In het bijzonder, behoort omtrent den Canon of Hoofdfl.

Lijst der Boeken des Ouden Testaments aangemerkt -^a C. G,

te worden, dat de Joodfche Kerk al vroeg, blijkens /^["^Ll*

de getuigenisfen van filo den Jood , en josefus , -—

twee en twintig Boeken als Kanonieke en Heilige
Kanon

Boeken erkend heeft, ook blijkt, uit de overëenflem- o. T.

ming dezer beide Schrijveren, dat de HelJenïstifche

Jooden , hier in , met de Jooden van PaUfiina , over-

cenflemden. jesus en de Apostelen erkenden deze

lijst der Joodfche Heilige Boeken , over het geheel

,

gelijk uit het geheele beloop en den Geest van de

Schriften der Apostelen en Euiingelisten blijkbaar is.

Dewijl nu jesus en de Apostelen deze Schriften ge-

duurig aanhaalden, daar uit hunne bewijzen ontleen-

den, en aantoonden, dat zij thans hare vervulling

kregen, zoo kon het gewigt en het verband van de-

ze Boeken, met de nieuwe Openbaring, niet geloo-

chend worden, en gelijk het natuurlijk was, dat de

cerfte Christenen uit de Jooden deze Boeken als Hei-

lige Boeken behielden, om de overëenftemming der-

zelve met de leere der Apostelen daar in naar te

fpooren, zoo moesten zelfs ook de Christenen uit

de Heidenen deze Boeken overnemen en gebruiken.

En daar deze Boeken, al vroeg, hoewel niet allen

te gelijk, in het Grieksch voorhanden waren, en

deze Overzetting door de Griekschfprekende Jooden, ja

zelfs door de Apostelen, dewijl zij in het Grieksch

fchreven, doorgaands gebruikt werd, kwam dezelve

bijzonder bij de Cliristenen uit de Heidenen in het

II 2 hoog-
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III hoogde aanzien, zoo zelfs, dat men die fpoedig

BOEK vereerde, als door Godlijke ingeving vervaardigd,

Hoofdft. Nademaal nu, van tijd tot tijd, ook andere Boeken

na C. G. en Brokftukken , door Jooden gefchreven , in deze

J^J''^^|*
Overzetting waren opgenomen, zoo ontdekt men— ligtelijk, hoe het gebeurd zij , dat men ook deze

hier en daar heeft begonnen, in de Gemeenten, voor

te lezen, en 'er gebruik van te maken. In de derde

eeuw leerde origenes, door zijn voortreflijk werk

der Hexapla^ den eigenlijken Hehreeiiwfchen Canon ^

ïds ook de oude echte Alexandrynfche Overzetting^

van alle bijvoegzelen naauwkeurig onderfcheiden ; door

hem en zijne geleerde kwekelingen is de Oosterfche

Kerk terug gehouden, om die bijvoegzelen in haren

Cmion des Ouden Testaments aan te nemen; zelfs

fchijnt men het aan de bijvoegzelen op het Boek Es'

ther te moeten fchrijven , dat dit Boek bij vele

Leeraars dier Kerk niet erkend werd als Kanoniek,

In de Westerfche Kerk^ alwaar men langen tijd de

kennis der Hebreeuwfche Taal miste, en tot de tij-

den van HiëRONYMUS toe, den arbeid van orige-

nes niet kende of gebruikte , had men W vroeg

zelfs eene Latijnfche Overzettmg uit het Grieksch,

van de Boeken der PFijsheid^ der Makkahe'èn ^ en

anderen, e« gebruikte ^vtzo. en de overige Boeken,

die men in de Alexandrynfche Overzetting voor

zich vond. Dat in dezelve de Gefchiedenis van

Martelaren voor het geloof, vóór Christus, ver-

haald wordt, en omdat men -in andere voorzeggin-

gen op CHRISTUS meende te ontdekken, was een

genoegzame grond, om deze Boeken in haar Kano-

niek
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niek gezag te handhaven (*). Tegen deze wijze lïl

van redenkavelen , onderfleund door eene Kerkversa- ^?V^o VI
dering , en het aanzien van eenen Leeraar als au- Hoofdft.

GusTiNus , en het voorbeeld van den Roomfchen "^ C. G.

Bisfchop iNNOCENTius I, waren hilarius en Hië-
jq^

"^

^-l'

RONYMUS niet beftand, om den yoodfchen Canon ^

zonder deze bijvoegzelen, te verdedigen. Velen von-

den ook in de gemelde bijgevoegde Boeken meer

Stichting en Zedenkunde, zij kwamen hun verftaan-

barer voor, dan fommige echte Kanonieke Boeken,

bij voorbeeld, het derde Boek van moses, waarom

zij ze ook in de Gemeenten liever hoorden voorle*

zen (t).

Dus geeft ons de Gefchiedenis genoegzame ophel- Canon

dering omtrent den Canon des Ouden Testaments, Y?°^^^

zoo als die door de Christenen werd aangenomen;

wat leert nu die zelfde Gefchiedenis nopens den Ca-

non des Nieuwen Testaments, bijzonder nopens de

vraag: Daar 'er bij deze en gene gedeelten derzel-

ven zoo verfchillende gedachten (land greepen, en

aan verfcheidene Boeken getwijfeld werd, hoe en op

welke wijze, zijn die twijfelingen opgelost, en de

Christenen tot eenparigheid in dit opzicht gebracht

geworclen? Hier hebben wij aan te merken: Alle

de Boeken, welke de Christenen op hunne Lijst of

Canon des Nieuwen Testaments hebben, zijn reeds

in

(*) AUGUST, de Doctr. Christ. L. II. C. 8. de Civif»

Dei L. XVII. C. 20. L. XVIII. C. 36. caf.

(t) ORiGENEs HomiL XXVII. ;« Num. Tom. II. O/»/.

pag. 374. ed, Benedictin.

H3
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Iir in de eerlte eeuw in het licht gekomen, toen de

BOEK Schrijvers nog leefden, of kortlings eerst overleden

Hoofdfl:. vvaren. Deze Schriften zijn ecliter niet gelijktijdig , noch

na C. G. in dezelfde Landen en Plaatzen, gefchreven, maar in

tot 476 ^^^^ tijdsverloop van twintig of dertig jaren , en

— - meestal aan onderfcheidene Gemeenten , of enkele

peifonen gericht; daar nu niemand der onmidlijke

leerlingen van jesus , de Apostelen , in eenig ge-

(chrift eene lijst van zijne en zijner Medezendelingen

Schriften heeft opgegeven, kan men niet anders ver-

wachten, te meer daar de gemeenfchap tusfchen de

Gemeenten der Christenen in het eerst niet zoo ge-

regeld en gefchikt was, of 'er is eenige tijd nodig

geweest, eer dezelve bij alle de Christenen algemeen

zijn geworden. Die Gemeenten en Perfonen, welke

Schriften of Brieven ontvangen hadden , kenden der-

zelver echtheid, en deelden ze aan de andere Ge-

meenten mede; die Brieven of Schriften, welke aan

eenig bijzonder perfoon gericht waren , bleven na-

tuurlijk het langst in eenen flechts bepaalden kring

bekend, en als zij, vervolgends, bekender werden,

vonden de Christenen, in het eerst, min of meer

bedenklijkheid en twijfeling, om ze aan te nemen.

Dit moest ook natuuriijk plaats hebben , met zulke

Schriften en Brieven, als gericht waren aan de Ge-

meenten van Christenen uit Jooden , en zich in Pa-

iafiina en deszelfs Hoofdftad Jerufakm bevinden-

de, welke minder gemeenfchap hadden met de Ge-

meenten uit Heidenen, in andere Gewesten, en bij

welke , in de verwarringen van den alvcrnielenden

Qorlog , in welken geheel PaUftUia eene uiterfte

ver-
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verwoesting onderging , Hgtelijk de ooifpronglijke III

Handfchriften verloren konden raken. Ingevolge van ^'^^

dit alles vinden wij , in de daad , reeds in de Schrift Hoofdd.

ten der Kerkfchrijveren , van de tweede eeuw , om- "^ C. G.
Toot» ontÉ

trent de meeste en gewigtigfle Schriften des Nieu-
j^j ^-^*

wen Testaments , blijken van eenparigheid en zeker- —
heid. Volgends een bericht, hetwelk wij bij euse-

Eius vinden (*), zal de Euïingelist joünnes, de

drie Euangeli'én van mattheus, markus, en lu-

KAS , voor echt verklaard , en het zijne , als eene

vervulling van hunne verhalen , opgefteld en 'er bij-

gevoegd hebben. De aanzienlijke Gemeenten van

groote fleden, als Rome ^ Korinthe^ Thesfalon'ica

^

Filippi ^ Efeze^ Kolosfen^ die van Galati'è ^ en de

aanzienlijke Leerlingen der Apostelen, temotheus,

TiTUS , Leeraars en Opzieners van groote Gemeen^

ten enz. , konden de echtheid der Brieven van pau-

lus aan hun gefchreven, getuigen, en die fpoedig

aan andere Gemeenten mededeeien. Op het getui-

genis en gezag der Gemeenten , geftaafd door de

vergelijking van den inhoud, ftijl, en andere bijzon-

derheden, werden dus, met grond, deze Schriften

aangenomen , en wel de meesten eenparig , zonder

verder bedenken , alleen zes of op zijn hoogst zeven

uitgezonderd , over welke getwijfeld is geworden.

Op dezen grond van het eenparig getuigenis der Ge-

meenten, verdedigde reeds tertullianus de vier

Levensbefchrijvingen van jesus , of de Eu'dngelVèn te-

gen marcion (f). Niets anders bedoelt ook ori-

GE-

(•) H, E. III. 24. Ct) Adv. Marcion. L. IV. C. 5.

M 4.
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III GENES bij EUSEBius (*), als hij verzekert, bij

^^^'^ overlevering verdaan te hebben, Qzv Tra^xloni ptx^

Hoofdft. -^w"?) dat 'er maar vier EuangeU'èn zijn, welke

na C. G. buiten allen kijf in de Kerk van God zijn aangeno-
jaar 363. ^^^^ ^^^^^ ^^^ behoort ook die vermaarde plaats
rot 4^ o.
- van AUGUSTINUS: Ik zou het Euangelie niet ge~

koven ^ indien mij het gezag der KathoUjke Kerk

daar niet toe beweegde (f). Zoo erkennen wij op het

getuigenis van tijdgenoten , en van zulken , die naast

aan hunnen tijd geleefd hebben , dat de Schriften

,

wellvc op den naam van C/esar. of cicero gaan,

in de daad van deze Schrijvers afkomftig zijn. De

echtheid dezer Boeken en Gefchriften hebben zelfs

de vijanden van het Christendom , in de eerde eeu-

wen , niet durven ontkennen , noch het getuigenis

der Christenen durven verwerpen, hoe veel zij ook

anders daarmede voor hunne zaak zouden gewonnen

hebben, celsus fprak wel van een veranderen der

Euangeliën door de Christenen , maar origenes

bepaalt dit alleen tot de Marci'óniten, porfyrius,

die het Boek van danicl zoo hevig bellreed, ont-

kende echter -niet de echtlieid der Euiingeliën en

der Schriften van de Apostelen , en even dus ge-

droeg zich de Keizer julianus; doch, gelijk wij,

in den loop dezer Gefchiedenisfen , gezien hebben

,

Dwaalleeraars of Ketters waren de eerden, die de

echtheid dezer Schriften beflxeden, omdat zij hunne

dvva-

(*) Hist. Eccles. VI. 25.

(f) Libr. contra Epiitolam Manichai, qitam vocant

Tundament: Cap. 5. Tom^ VIII. Opp. pag. iii.
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dwalingen niet met dezelve overeen konden bnn- III

gen. Dus vervvieipen de Gnostieken de Schriften ^^^
van het Oude Testament; en imarcion wilde alleen HoofdH.

het Euangelie van lukas , en niet meer dan tien "^ C. G.

Brieven van paulus erkennen , zoo veel wij weten
, \q^ i-^*

om geene andere reden , dan omdat hij de overige Boe- — ''

ken volflrekt met zijne gevoelens niet zag te verëeni gen,

zelfs niet met zulke geweldige veranderingen , als hij

zich omtrent dezen , die hij behield , veroorloofde.

Merkwaardiger is het , dat de Manicheifche Bisfchop

FAUSTus, omtrent het einde der vierde eeuw, deze

Boeken aan die Schrijveren ontzegd heeft, aan wel-

ken zij 5 in het gemeen , werden toegefchreven.

„ Lang na Christus, en de Apostelen," fchrijft

hij in ééne van die plaatzen, welke augustinus

uit zijn werk bewaard heeft (*), „ hebben eenige

onbekende lieden deze Boeken vervaardigd. Doch

opdat zij, van zaken fchrijvende , daar zij niet

van wisten , geloof zouden vinden , hebben zij

de namen der Apostelen , en derzelver opvolgers ,

aan het hoofd van hunne Schriften gefield, en

verzekerd, dat zij naar dezen gefchreven hebben.'*

(Hij doelt op de Opfchriften der Euangeliën, v.oC^.ce,

Mar9-«<o}', naar Mattheus ^ of volgends Mattheus ^

enz.) ,, Echter fchijnen zij mij den Leerlingen van

5, jESUS een des te harder ongelijk aangedaan te

„ hebben , dat zij het tegenflrijdige , hetwelk zij

„ hadden opgetekend , aan hun toefchreven , en

99 voorgaven, Euangeliën ^ welke zoo opgevuld zijn

„ met

(*) Contra Fauft.L.XXXlLC. 2. T, VIII. Opp.p.2\9,

H 5
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III „ met dwalingen , en die zoo vele onderling flrijdende

^^T^ „ verhaalen en gevoelens bevatten , f7^ar of voJgends

Hoüfdft. 9i f^^'^ 5 gefchreven te hebben." Hetzelfde zegt hij ook

m C G. in eei^ie andere plaats (*), gelijk hij elders (f) nog

tot 476 ^^^^ gronden voor zijne befchuldiging bijbrengt. Dan

FAUSTus komt in de daad telaat, na het overëenftem-

mcnd getuigenis der Christenen van drie achtereenvol-

gende eeuwen , en zijne gronden zijn gemaklijk te we-

derleggen. Alleen kon de twijfeling derClixistenen over

fomraige Boeken door faustus tot zijn voordeel ge-

keerd worden. Waar door, kon hij VTagen, zijn

de Christenen van fommigen dezer Boeken meer ze-

ker, dan van de anderen, over welke zij zelve twij-

felden ! Doch , wel overwogen , was diQZQ twijfeling

een bewijs van de zorg\mldigheid der Christenen,

om zich niet te laten misleiden , alzoo zij alleen

ging over zulke Schriften, waar van men niet zoo

volledige berichten en eenparige getuigenis der Ou-

den voor zich had, gelijk wij gezien hebben. Deze

twiifeling diende tevens, om zoo vele onechte en

ondergefchovene Schriften te ondeifcheiden en te ver-

werpen, als reeds vroeg opkwamen.

DeKano- Na dit alles, .is het eene andere vTaag, hebben

nieke ^j^ Christenen van dezen tijd die echte Boeken en

voor" Schriften, welke zij op de Lijst der Kerkelijke Boe-

Goülijke l^en , of als Kanoniek , erkenden , tevens als Godlijke

gj?""
!""'

B.;'""^ crkfvd- en op welke gronden? In de daad,

zij erkenden deze Schriften voor Godlijke^ en wan-

neer

(*) L. c. Libr. XXXIII. Cap. 3. pag. 329.

(t)/^. XXX. c. \.p, 315. L. XXXI. c. i./). s^r-
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neer zij ze voor echt kenden, was 'er tot derzelver III

Godlijkheid flechts een kleine flap te doen. De ^^^^^

Apostelen van jesus waren zijne gezanten , toege- HoofdlT.

rust met zijnen Geest, hebbende vau hem de be- "^ C. G.

lofte van onfeilbaarheid , zij wai-en dus de door je- \^^ \y^'

sus gevolmagtigde Leeraars van den Godsdienst; —
dezen Godsdienst hadden zij, als eene Godlijke lee-

re, mondclijk gepredikt, dezen (lelden zij in fchrift,

dus, wanneer men verzekerd was, van de echtheid

dezer Schriften, moest men ook de leere daar in

vervat, als de Godlijke leere van jesus, erkennen.

Üit hoofde van deze naauwe betrekking tusfchen de

echtheid en Godlijkheid dezer Schriften, kan men
zelfs zeggen, dat ook de Godlijkheid dezer Schrif-

ten, doorgaands, op het getuigenis der Gemeenten

is aangenomen; doch bovendien bewees men ook

deze Godlijkheid, gelijk wij daar van, onder ande-

ren, bij ORiGENES voorbeelden vinden, uit de voor'

zeggingen ^ in dezelve voorkomende, en derzelver

vervulling; uit de wonderwerken, en uit de kracht

dezer leere , om het verftand te verlichten , en het hart

te bewegen tot geloof en deugd.

Ondertusfchen is het niet gemaklijk te bepalen, Godlijke

in welken zin de oude Christenen deze benaming '"geving

Godlijk^ en van Godlijke Ingeving^ (S-go^rvgu^-or,) Boeken
verflonden. Dikwijls fpreken zij zoo fterk, dat zij , hoe bij

als het ware, de Apostelen^ even gelijk de Oude^^^^^"-^

Profeeten ^ zich voordelden, van welke athenago- nen be-

RAS (*) fchrijft, dat zij door Geestverrukking bui- ^^^"l^^^"

ten

(*) Legat. pro Christ. Cap. 8. psg, 35.
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III ten hunne denkbeelden , ( of verftand
, ) geplaatst

^i' werden, en dat zij, door den Godlijken Geest ge-

Hoofdfl:. dreven, het geen diQ.zQ in hen werkte, gefproken

na C. G. hebben , alzoo deze zich van hen bediende , als een
Tasr ^6''

tot 4-6. fiifitenfpeler van eene fluit , daar hij op fpeelt. Dus

j noemen de Christelijke Leeraars de Godlijke Schrij-

vers , werktuigen ( ofyotvoc ) van God, of der God'

lij'ke ftem (*). Bij chrysostomus (t)9 heet hun

mond Gods mond. augustinus noemt de Heilige

Schrift de eerbiedwaardige pen van Gods Geest ,(§),

en Gods Handfchrift (**). Eenigzins duidlijker be-

vatten wij hunne mening, wanneer zij ophelderende

vergelijkingen bijbrengen. Dus erkent clemens van

Alexandri'é (ft) 5 "i^^^ alleen, dat de Heidenfche

Dichters, door Godlijke aandrift, en door eenen

Heiligen Geest ,
gelijk democritus zeide , veel

fchoons hebben voortgebracht , maar hij beweerde

zelfs (§§), d^t de gedachten van deugdzame men-

fchen, in het algemeen, door eene Godlijke inge-

ving, (£^<vo<ix Biix,) in hun ontdaan; zoodat de

ziel daar naar gefchikt, en de Godlijke wil in haar

gebracht wordt, waar bij ook de bijzondere Diena-

ren van God, {Engelen,^ hunne hulp bewijzen.

Nog

(^*) THEOFiL. Antioch. ad Autolyc. Lihr. II. Cap. 11.

•pag. 114. CLEMENS Alexandr. Stromat. Libr, VI. pag,

698. enz.

(t) Honiil. XIX. in Act. Apost. T. III. Cowment. in

Nov. Test.p. 185. (§) Confesf. L. VIII. C. 21.

(**) Enarrat. in Pf. 144. T. IV. Opp. p. 1208.

(tt) L. fupra l. (SD Pag. 693.
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Nog bepaalder zegt epifanius (*), zoo lang 'er III

Profeeten nodig geweest waren , hadden deze Heilige "2^.^

mannen , door den waarachtigen Geest , met een Hoofdfl;

vast gemoed , en met behoorlijke inzichten des ver- "^ C* ^»

ftands , alles geleerd ; zij waren , naar evenredigheid 'q^ ^-|]

der gaven , aan elk hunner van den Geest medegedeeld

,

en naar de mate zijns Geloofs , ten algemeenen nut

,

met den Heiligen Geest vervuld. Ook fcherpt hij»

vervolgends, verder tegen de Montanisten in, men

moest toch niet gelooven, dat de Profeeten^ en de

Apostelen^ op dezelfde wijze als de Profeeten, pro-

feeterende, het gebruik van hun verfland ten dien

tijde verloren hadden^ wanneer hun toekomende

dingen , of in het algemeen de Godlijke wil aan de

menfchen was bekend gemaakt. Wanneer men fom-

mige berichten der Ouden in aanmerking neemt , zou

men bijkans twijfelen , of zij altijd eene Godlijke in-

geving bij de Heilige Boeken , zelfs in eigenlijke

Godsdienstleere^ of in den overigen itiingewigtigen

inhoud , ik laat ftaan in alle woorden , geloofd heb-

ben. Dus verhalen zij, dat markus zijn Eudnge-

lie gefchreven heeft, op verzoek der Christenen te

Rome, hetwelk door petrus zal nagezien en goed-

gekeurd zijn. Dus is insgeüjks eene oude volksma-

re, dat LUKAS, de reisgenoot van paulus, het

Euangelie door dezen Apostel mondeling gepredikt,

in gefchrift gefield geeft. Bijzonder zegt orige-

3SES et), van den fchrijfftijl der Apostelen^ dat

zij

(*) Panar. Hjer. 48. pag. 404-409. Tom. I. Opy,

( t ) Counnent. in Ji,ann, pag. 8ö.
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III zij wel geweten hebben, waar zij in haperden en

^^^^^ ongeoefend waren ; foortgelijke plaatzen over het ge-

Hoofdfl. heellijk gebrek aan welfprekendheid bij de Aposte-

m C. G. Iqyi^ en j^eer dan éénen Israëlitifchen Profeet, leest

tot I76 ™^^^ ^^^ ^y fommige volgende Christen -Leeraars.

Doch, tevens befpeurt men, zedert de derde en

vierde eeuw , dat zich een verhevener denkbeeld van

de woorden der Heilige Schrift begint uit te brei-

den, wier Godlijke ingeving thans meer als bekend

onderfteld wordt; het vroom oogmerk, om aan de

Heilige Schrift eerbied te geven , verflerkte meer en

meer deze gevoelens, origenes, wiens neiging,

om den Bijbel gv;heimzinnig te verklaren, zoo veel

voedzel nodig had, beweerde reeds (*), dat 'er

geen jota noch ftip in de Heilige Schrift zonder wer-

king voorkomt. Die zelfde HiëRONYMUs , die van

den Profeet ainios verzekert , dat hij volftrekt geenen

ftijl had (t), vindt nogthans in de woorden der

Bijbelfche Schrijveren zoo veel geheimzinnigs, dat

de geleerdfte mannen , naar zijne gedachten , ze-

dert eeuwen, den grond van elk dezer woorden,

meer gegist dan uitgedrukt hebben (§). chrysosto-

Mus , één der aanzienlijkfle navolgers van origenes
,

herhaalt deze gedachte meermalen , zoo zegt hij (**),

dat

( * ) Ho7:2il. XXXIX. rV; ^erem. Tom. I. pag. ipp.

(f) Imperitus Sermone Expof. in Amoi Propk. Tom,

III. Opp.pag, 1370.

(S) Epht. XXV. pag. 62. Coll. Epist, XXII. pag,

57. Tom. II. Opp. Fan. II.

(**) Homih XVIII. in Genef. pag. 173.
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ódt elke lettergreep, elk ffipjen, in de H. Schrift, m
eeneii verborgenen fchat in zich befluit. Evenwel ^^^^

erkent hij, elders (*), „ dat paulus het één en Hoofdft.

j, ander op eene menschlijke wijze heeft voorgedra- na C. G.

„ gen; dat hij niet altijd de genade genoten heeft , J^^'^
^|*

„ maar dat het hem ook veroorloofd geweest is, ..

5, iet uit zichzelven voort te brengen.''^ augusti-

Nus (t) bewondert insgelijks de diepte in de woor-

den der Heilige Schrift. Uit dergelijke weimenende

lofïpraken , is naderhand de zoo geprezene ftelling

van de vruchtbaarheid van den zin der H. Schrift

meer uitgebreid, waar door men haar eene uitmun-

tendheid boven andere bloot menschlijke goede Boe-

ken meende toe te brengen, maar haar in de daad

aan talloze mishandelingen van zoogenocmde uitleg-

gers prijs gaf, die elke van hunne invallen door de-

ze ondoorgrondelijke diepten verdedigden.

Deze Heilige Boeken der Christenen, gelijk zij. Gebruik

door derzelver opftellers gefchikt waren , ten dienfte '^^f^*
^*

van allerleië foort van Lezers, en met vermaning,
(^i|j.i5fg,

da,t zij van allen zouden gelezen worden , ( Filipp, nen door

I. I. I. Thesfalon. V. 27. enz.) zoo werden zij
^^^^"*

ook, in de daad, van eerden af, niet alleen, gelijk

de Jooden gewoon waren, hunne Wet en Profeeten

openlijk in de Sijnagogen voor te lezen, in de ver-

gaderingen der Christenen den volke voorgelezen,

waar bij zelfs ongedoopte leeriingen van het Chris-

tendom tegenwoordig waren, maar de Christenen

la-

(*) Homil. XLIX. in Act. Apost. C. 23. Tom. III.

Comment. in SS. ^.421. (f) QoJife^f. L. XII. C. 14.
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III lazen ze ook voor zichzelven en in hunne huisge*

BOEK zinnen, waar toe zij door hunne Leeraaren werden

Hoofd'', vermaand; zoo vermaande reeds clemens van Ro-
nn C. G. jjje^ een tijdgenoot der Apostelen, de Christenen te

lot 1-6 Korinthe^ den eerften Brief, door paulus aan hen

gefchreven, naarftig te lezen (*). origenes wensch-

te, dat zijne Toehoorers ook in hunne huizen zich

in het Godlijk woord oefenden, en zich met des-

zelfs overweging dag en nacht onledig hielden, te

meer, omdat velen, bij de openbare voorlezing , niet

toeluifterden (f), tertullianus fpreekt als van

iet gewoons, dat Christelijke Echtgenooten de Hei-

lige Schrift met malkanderen lazen (§).

Verkla- Het lezen werd door de Leeraars gemaklijk ge*

^'-"" ^" maakt, door het vertalen der Heilige Boeken in de
vertalen

,

^ '

, , , , ^

waar toe gewoone landstaal , dus had men reeds m de eerfte

een Uit- tijden verfcheidene Latijnfche t\\ eene Syrifche Ovtr^

Tofk
° zetting. Ja het is meer dan waarfchijnlijk , dat reeds

diende, in de oudfte Gemeenten iemand was aangefteld, die

als Tolk of Overzette}-^ ('E^/^>ji'2yr>;s-
, ) gelijk EPI-

FANius hem, op het einde der vierde eeuw, onder

de Kerkedienaren noemt (**), de voorlezingen voor

die genen verfiaanbaar maakte, die in de taal oner-

varen waren; waar van men reeds fpooren meent

te ontdekken in den eerden Brief van paulus ,

aan de Gemeente van Korinthe. ( XIV. 27 , en

(^*) CLEM. ROM. Episi. ad. Corinth. Cap. 47.

(t) Homil. IX. in Levit. Tom. II. Opp. pag. 24O.

( 5 ) yfö' Uxor. Libr. II. Cap. 6.

(^*} Expoftt. fid. n. 21. Tom. I. Opp. pn^. 11 04.
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ia8) C*)* Iv'Ien nodigde ook zelfs de Jooden en i\\

Heidenen^ dat zij de Heilige Schriften lezen, en ^^^-^

zich daar door van de waariieid zouden laten over- Hoofdft*

tuigen (f). Ook maakte men reeds vroeg menige na C« G*

vuldige affchriften , zoo dat men niet alleen in de }^^ ^lig*

Kerkelijke Boekzaalen verfcheidene zoodanige affchrif- ...
..

- -«

ten ten gebruik had liggen, die men daar eii bij de

Oudfien of Ouderlingen lezen kon (§); maar ook

verhaalt ons eusebius (**), van den beroemden

Martelaar pamfilius , omtrent het begin der vierde

eeuw, dat hij niet alleen aan mannen en vrouwen
»,

die daar naar begeerig waren ^ de Heilige Schrift te

lezen gaf, maar ook daadlijk in eigendom fchoilk,

en 'er daarom vele affchriften van maakte, om ze

gereed te hebben , wanneer iemand ze verlangde.

Ook meldt clemens van Alexandri'è (ff) , dat men

de Heilige Schrift gemaklijk te lezen kon krijgen,

en ons zijn verfcheidene voorbeelden uit deze vroe-

gere eeuwen bekend
^

van Heidenen , die dezelve

werklijk gelezen hebben.

De oude KerkJeeraars beweerden insgelijks , ten Wat 'er té

einde elk aan te fpooren tot dit lezen der Heilige hp"den

Schrift, dat deze duidelijk en verftaanbaar gelchre- deiwegd

ven 5

(*} FROMMANN de ïtenneneuta Veteris Ècckf.e, pag.

425. in Opiiscul. Philol. atque Histor. Tom. H.

(f) JUSTIN. Cohort, ad Grac. C. 35, 36, 38. athe-

NAG0RA3 Legat. pro Christian. C. 8. tertullian. /Ipa-

ioget. C. 3 1 . ( § ) iREN. Jdvers. Har. L. IV. C. 32.

(**) Bij Hiè'RON. JpoL adv. Rufin. L. I. T. IV, P,

ir. Opp. p. 357-35P- (tt) Siromat, L, VII. jö. ^sS,

VI. Deel, I

^
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III ven, en dus van ongeleerde menfchen van gezond

BOEK verftand zeer wel verftaan kon worden. Hier toe

jjoofdft. behoort origexes , daar hij, in zijn Boek tegen cel-

na C. G, sus C * ) » deszelfs tegenwerpingen omtrent den

tot I76 ^^^^^^^^^ ^^ eenvoudigen fchrijfftijl der H. Schrift,

daar mede vvederlegt, dat hij aantoont, dat dezelve

des Ge- ^^g gefclireven is naar de vatbaarheid der menfchen

:

loofs.

5, God," zegt hij, „ heeft niet enkel voor geleer-

„ de Grieken, maar ook voor de overige Heidenen

„ gezorgd." Het is waar, dat men bij de oudfle

Kerkvaders veel leest van den regel des Geloofs ^

( regula fidei , ) en dat zij de Geloofsbelijdenis der

Kerk, als van de Apostelen en derzelver Leeriingen

afkomflig, aanprijzen (f); ireneus (^) noemt ze

de mondelijke leere ^ welke de Apostelen aan de

Leeraars der Gemeenten overgegeven hebben^ en wel-

ke men volgen zou moeten , indien zij geene gefchrif"

ten hadden nagelaten, tertullianus inzonder-

heid , in zijn werk over de verjaring tegen de Ket*

ters^ fpreekt van dezen Regel des Geloofs meerma-

ten zeer overdreven, beweerende, dat men met de

Ketters, die zich dikwijls op de Heilige Schrift be-

roepen^ voldrekt zich in geenen twist over de Hei-

lige Schrift moet inlaten, dewijl de Heilige Schrift

alleen den Rechtzinnigen toebehoort, en de Ketters

geene Christenen zijn. Maar, wie dit w^erk en den

ftijl van TERTULLIANUS kcnt , zal zich over zoo-

danige uitfpraken niet bevreemden, welke niet meer

noch

(*) L. VI. p. 275. ed. Spenceri, L. VII. p. 372.

(i) iRCN. Adv. Ker. L. I. C 2,3. (S)L. III. C. 4.
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aoch anders ten doel hebben, dan zijne Lezers te III

doen opmerken, dat de Ketters van die waarheid ^°j^

zijn afgeweken , in welker bezit de Christelijke Kerk Hoofdft,

van eerften af geweest is. Ook verklaart hij elders "^ ^- ^*

zijne eigenlijke mening duidelijker. Trouwens , in .^^ ^-|*

het zelfde Boek , leidt hij het hoofdkenmerk van de

onvervalschte oudheid van den KathoUjken Ge/oofs-

regel af uit de echte Schriften der apostelen, welke

nog in de door hen gedichte Gemeenten warden

voorgelezen (*). Ook is het bovendien bekend,

dat TERTULLiANus in gantfche Boeken, (zoo als

'm zijn werk tegen iniaPvCIon,) met de Ketters uii

de Heilige Schrift heeft getwist
, gelijk hij het Chris-

tendom alleen daar uit ontleent , en Jooden en Hei-

denen aanfpoort, om dezelve te lezen. En andere

Schrijvers uit de drie eerlle eeuwen fpreken even

min twijfelachtig, en leggen overal de H. Schrift

ten grondflag. Het zou kibbelen wezen , indien

men wilde beweeren , dat 'er, buiten de Heilige

Schrift, een zekere Geloofsregel bij de eerfte Chris-

tenen hebbe plaats gehad , omdat toch de eerde

voordragt der Apostelen, bij monde, ouder was,

dan eenige gefchriften door hen opgefteld, en dac

dus het eerde kort begrip des Christelijken Geloofs

uit dit mondelijk onderwijs is opgemaakt; doch deze

mondelijke voordragt is geheel en al dezelfde, die

naderhand, fchriftelijk, door de Apostelen is nage-

laten (f). Zedcrt de tijden van konstantyn den

Groo"

(*) Cap. 35.

(t) Een Roomsch Schrijver du pin heeft vele plaat-

I a zea
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III Grooten hebben, insgelijks, de Kerkleeriiars daar opr

^'^^ aangedrongen, dat de Christenen den Bijbel raer

Hoofdfl:, vlijt behooren te lezen ,- en onder alle Leeraarere

na Cr G.
(Jei- vierde eeuw niemand meer, niemand met groo-

tot l-'ó ^^^ ijver? en met oplosfuig van alle bedenkingen

daar tegen, dan de wetfprekende joaNNES chry-

söSTOMUS , waar toe hij zelfs een bijzondere leer-

reden over de nuttigheid van het lezen der Heilige

Schrift ( * ) ,
gehouden heeft. Voornaamlijk is de

volgende plaats , uit zijne derde Kerkkerreden over

LAZARUS ( t ) , waardig , om , hoewel wat lang

,

hier eene plaats te vinden. „ Ik ben om deze re-

„ den," zegt chrysostomus , ,, gewoon, derh

5, inhoud mijner aanftaande KerkleeiTedenen , dik-

„ vvijls eenige dagen vroeger, aan te kondigen, op-

„ dat gij, in dien tusfchentijd , den Bijbel zoudt

,, ter hand nemen, de geheele Afdeeling of Hoofd-

„ ftuk nalezen, en wanneer gij ziet, wat daar uit

„ reeds verklaard is, als ook wat daar in nog te

„ verklaren overblijft, uw verftand des te leergie-

„ riger maken op het geen, vervolgends, gezegd

^, 'zal worden. Hier toe vermane ik u altijd, en

„ zal niet ophouden , u te vermanen , opdat gij niel

„ al-

zen uit de oude Kerkleerasren bijeenverzameld, om te

bewijzen, dat zij het lezen vr.n den Bijbel asn alle Chris-

tenen ten flerkften hebben aanbevolen. Disfertation Pre-

liminaire OU PioJegouienes fur la Bible pag. 231-246».

a Paris 1701. 4C0.

(*) Ser.n. Li II. qnod utilis fit lectio S. Script. Opui-

cul. p. 601, Ct) Opuscul. Tiiiu y. pag, 55»
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„ tillcen liier , in de Kerk , op het geen voorgedra-, III

:

„ gen wordt, opmerkzaam zijt, maar dat gij u ^^-^

„ zelven , ook te huis , met het lezen der Heilige Boofdft.

„ Schrift , ijverig bezig houdt. Dit zelfde bevele "^ C. G.

,, ik ook vlijtig den genen aan, die mij bezoeken,
^qj ^_|*

5, Niemand brenge toch bij mij de laffe en zeer —
„ verwerpelijke ontfchuldigingen in : „ Ik heb veel

„ voor het gericht te doen ; ik vioet d^ openlijke

„ belangen der fiad bezorgen ; ik drijve een hand-

„ werk; ik heb eene vrouw; ik moet kinderen op-

„ voeden , en mijn huisgezin voor/laan ; ik hen een

j, wereldsch mensch ; het is mijne zaak niet de:

„ Schrift te lezen ; dit komt alleen den genen

„ toe ^ die de wereld verzaakt hebben; en die op

,, de toppen der Bergen fteeds een eenzaam leven

.„ leiden. Wat zegt gij , mensch ? Zou het

„ daarom uwe roeping niet zijn, de Schrift te k-

„ ztn^ omdat gij van duizend zorgen omgedreveii

5, wordt? yuist daarom behoort dit immers meer

„ voor it , dan voor genen. Zij hebben de hulp

„ der Godlijke Schriften niet zoo nodig, als die

„ genen, die midden onder vele bezigheden rond-

„ geflingerd worden. AVant die Monniken , die zich

„ van de openbare plaatzen, en derzelver gewoel,

5, ontdaan, in de Woestijnen hutten opgericht, en

„ met niemand verkeering of omgang hebben; maar

„ die in de bedaardfte rust en fbilte, als in een

„ haven, wonende, als Wijsgeeren leven, deze be-

„ vinden zich in alle veiligheid. Wij integendeel,

„ die, om zoo te fpreken, midden op Zee rond-

„ geflingerd worden, en gevaar lopen, om duizend

I 3 5, zon-
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III „ zonden te begaan , hebben onophoudelijk den

^v^^ 55 troost der Heilige Schrift nodig. Gene zijn verre

Hoofdft. 55 van den ftrijd verwijderd; daarom ontvangen zij

na C. G.
^^ ook niet vele wonden. Maar gij ftaat beftendig

cot 4.76 9' ^" ^^ flagörde; daarom ontvangt gij zoo menige

'
' j, kwetzuren, en hebt ook des te meer geneesmid-

5, delen van doen. Dan tergt u uwe vrouw; dan

5, bedroeft u uw zoon; dan wekt een bediende u

5, tot toom; dan belaagt u een vijand; dan benijdt

„ u een vriend; dan benadeelt u een nabuur; dan

5, werpt een mededinger u neder; vaak dreigt u de

„ rijkdom; of de armoede drukt u; of het verlies

„ uwer bloedverwanten maakt u droevig; het ge-

5, luk blaast u op, en het ongeluk doet u flinken.

5, Met één woord, ons omringen, van alle kanten,

5, zoo vele gelegenheden en onwederftaanbare ver-

„ zoekingen, tot toom, tot kommer en verdriet,

„ tQt venvaandheid en overmoed ; overal fnorren

5, zoo ontelbare pijlen rond, dat wij de wapenrus-

j, ting uit de Heilige Schrift fteeds behoeven. Weet,

5, ftaat 'er, ( sirachs IX. 20. ) dat gij midden

„ onder valftrikken, en op de tinnen der flad wan-

5, delt. Want zelfs de begeerlijkheden des vleefchcs

„ verheffen zich heviger tegen de genen, die onder

„ het gewoel der menfchen leven. Dan dringt een

„ fchoon gelaad , of een welgemaakt ligchaam ,

j, door onze oogen binnen ; dan brengt een fchan-

5, delijk woord , hetwelk door het oor toegang

j, vindt, ons verfland in wanorde; dikwijls maakt

5, een dartel lied, dat de (lerkte van onze ziel in-

,, flaapt. En waar toe noem ik in de eerfle plaats

„ zul-
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zulke dingen ? Het geen dikwijls verachtlljker III

dan dit alles fcbijnt te wezen , de reuk der zal- ^^^.^

ven, die ons van ontuchtige vrouwsperfonen in Hoofdft.

het voorbijgaan tegenkomt ,
grijpt ons zelfs aan , na C. G.

en leidt ons door de bloote ontmoeting gevangen
^'^^ ^„^'

weg. Zoo' veel is 'er, hetwelk onze zielen be •

ftormt, en driaröm hebben wï] de Godlijke ge-

neesmiddelen nodig , zoo wel , om de reeds ge-

flagene wonden te heelen, als om die nog te

volgen ftaan , af te weeren ; als ook , om de van

verre -aankomende pijlen des Duivels, door het

vlijtig lezen der Heilige Schrift, uit te blusfchen

en te verdrijven. Wam het is oumooglijk ^ dat

iemand zalig wordt ^ die niet fieeds van dit

Geestlijk lezen geWuik maakt. Ja wij zouden

in de daad vrolijk kunnen zijn, indien wij ook

door het onöphoudlijk gebruik van dit genees-

middel, eenmaal zalig worden. Maar, wanneer

wij daaglijks gewond worden , en volftrekt geene

hulpmiddelen gebruiken, welke hoop hebben wij,

om zalig te wezen! Ziet gij niet, hoe de kun-

ftenaars , die in' metaal
, goud en zilver , arbeiden ,

e4i alle anderen, de gezamenlijke werktuigen hun-

ner kunst gereed hebben liggen; en hoe zij, al be-

kommerde hen ook de honger, al drukte hen de

armoede , echter liever alles zouden uitftaan , dan

dat zij één van hunne werktuigen zouden verko-

pen, om daar van te leven? — Even dus moes-

ten ook wij gezind wezen. Gelijkerwijs genen

den hamer, het ambeeld, en de tang, als werk-

tuigen gebruiken ; zoo hebben wij insgelijks , aau

I 4 „de
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III „ de Schriften der Apostelen en Profeeten, en am
*0EK

^^ ^/^ ^^fj QqJ jngegevejt en nuttig Schrift, werk-

Hoofdfl. 5» tuigen der kunst. En even gelijk genen, door

jia C. G. ,, deze werktuigen , alle gereedfchappen , die zij

tot I76* " voornemen , vervaardigen ; zoo vormen en be-

» „ fchaven wij, door dezen, on^e zielen. — Ja, gij

„ kunt nog meer doen, dan zij. Gij kunt van een

,, houten vat misfchien éénmaal een gouden ma-

5, ken, gelijk paulus dit getuigt. (2 Tirnoth. II.

5, ao. ) — Laat ons niet verzuimen , ons deze Boe-

„ ken te verkrijgen, opdat wij niet doodlijke won-

„ den ontvangen; laat ons het goud niet begraven*

„ maar fchatten vau Geestelijke Boeken verzame-

„ len. — Waar deze Boeken zijn, daar wordt alle

„ Diiivelfche magt verdreven; en de inwoners heb-

5, ben eene flerke aaiifpooring tot deugd. "Want,

5, zelfs het aanfchouvven dezer Boeken maakt ons

„ reeds traager, om zonden te bedrijven. Indien

5, wij ook iet verbodens gewaagd, en ons veront-

5, reinigd mogten hebben , dan veroordeelt ons ,

„ wanneer wij naa huis terug keeren , en deze Boe-

5, ken aanzien, ons geweten ons te meer; wij wor-

j, den daar door ongeneigder , om weder in deze

„ zonden te vervallen. Zo wij , daar tegen , in hei-

5, ligheid blijven; dan verkrijgen wij daar door nog

„ meer voordeelen. "Want , zoodra iemand het Eu-

„ angelie heeft aangeraakt, verandert terftond zijn

5, gemoed, en verwijdcit zich, enkel door het aan-

j, fchouwen, van het aardfche. Komt hier nu een

,, opmerkzaam lezen hij, dan wordt de tot God-

5j lijke dingen ingevvijde ziel, gelijk op de heilige
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j, plaatzen ,
gereinigd en verbeterd , dewijl God III

„ zelf, door deze Schriften , met haar fpreckt. ^^^

„ Maar hoe , zegt men , indien wij derzeJver in- Hoofdft.

^^ houd niet ver/laan! Alszins verkrijgt gij, ook "^ C- ^^•

„ dan , wanneer gij dien niet veribat , reeds door
[^^ ^-^J

5, het lezen, veel heiliging. Maar, waarlijk, het

„ is onmooglijk, dat u alles even gelijklijk onbc-

„ kend zou zijn. Want juist daarom heeft de ge-

„ nade des Geestes het dus bcfteld , dat deze Boeken

„ van Tollenaren, Tentenmakers, Schaap- en Gei-

5, tenhocders, gemcene en ongeleerde lieden gcfchre-

5, ven werden, opdat niemand onder den gemeenen

,, man dezen uitvlucht zou kunnen maken; opdat

a, allen , het geen gezegd wordt , gemaklijk verftaaii

j^, zouden; opdat ook de handwerksman, de knecht,

5, de weduwe, de allerëenvoudigfte mensch, eeijg

5, gewin en voordeel uit deze Boeken zou kunnen

„ trekken. Trouwens , die genen , welke God van

5, eerden af, met de genade des Geestes vcrwaur-

„ digd heeft, hebben niet, zoo als de Heidenen,

„ uit ijdele roemzucht, maar tot heil der Toehoo-

j,, rers, dit alles opgefteld. — De Apostelen en

5, Profeeten hebben juist het tegendeel gedaan
, (vaii

5, het geen de Heidenfche Wijsgeeren en Schrijvers

„ deeden. ) Zij hebben , als gemeenfchappclijke

„ Leeraars der geheele Wereld, hunne leringen zoo

5, klaar en duidlijk voor ieder één voorgefteld , dat

„ elk van zelven, zich, door het bloote lezen,

j5 daar uit kan onderwijzen. Dit heeft de Profeet

5, voorzegd , met deze woorden : Zij zullen allen

,, van den lieere geleerd zijn enz. ( ^'ef. LJV^

ï 5 « U'
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III „ 13. J^f'- XXXI. 34.) Eli PAULUS fpreekt, (i»

°??'' „ Kor. n. I.) „ Dus ben ik zelf^ toen ik tot u

Hoofdft. 5» hvam^ Broeders^ niet gekomen met hoogvliegende

na C. G. Welfprekendheid , of Wijsheid ; en wederom :

Tasr x^i'K

tot 4-6 95 ^(/'^^ Leere en mijne Prediking ^wz, (i. Kor,

,, II. 4, 6.) Voor wien is niet, in de Euange-

„ liën, alles klaar? Zal wel iemand, die hoort:

,, Zalig zijn de zachtmoedigen^ zalig zijn de l/arm'

„ hartigen , zalig zijn de reinen van harte ^ en

„ meer dergelijke uitfpraken, eenen Leeraar nodig

„ hebben, om deze woorden te leeren verflaan?

5, Zijn ook niet de tekenen, wonderen en gefchie-

„ denisfen, voor elk eenen bekend en verftaanbaar?

„ Dit is enkel een uitvlucht, een voorwendzel , een

„ dekzel der traagheid. Gij verfiraat den inhoud

„ niet? Hoe zult gij dien ooit kunnen verflaan,

,, indien gij niet eene enkele keer 'er uw oog in

„ wilt (laan? Neem het Boek in de hand, lees

„ de geheele Gefchiedenis , behoud het duidelijke,

„ en ga het onverftaanbare herhaalde keeren door.

„ Kunt gij het, door vlijtig lezen, niet verdaan;

„ zóo ga bij eenen wijzen man, begeef u tot den

„ Leeraar, fpreek met hem, van het geen gij gés.-

„ zen hebt, en toon hem uwe ijverige leerzucht,

„ Wanneer God eene zoo ernltige begéeite in u

„ waarneemt, zoo zal hii uwe waakzaamheid en

„ uw zorgvuldig naarfpooren niet verachten
; ja

,

„ indien zelfs ook geen mensch u leeren kon, het

„ geen gij zoekt ; dan zal hy zeker zelf het u open-

„ baren. Herinner u den Kamerling der Koningin

„ van Ethiopië. Deze man was een vreemdeling,

„ (Bar-
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(Barbaar,) door duizend zorgen gedrukt, en van Ttï

alle kanten met vele bezigheden omgeven ; bij ^^/J^

verftond niet, het geen hij las; evenwel las liij, Hoofdff.

op zijnen wagen zittende. Daar hij zich op réize n- C. G.

zoo vlijtig betoonde, zoo verbeeld u, hoe hij
',,j ^^^'

zich te huis zal gedragen hebben. — Daar deze

nu las , alhoewel hij nog geenen wegwijzer

had, zoo heeft hij even daar door fpoedig eeiïen

leidsman vcrki'egen. God zag zijne goede : e-

zindheden , keurde zijnen vlijt goed, en zond

hem tcrftond eenen Leeraar. Maar, thans is 'er

geen filippus bij de hand! Genoeg, dat de

Geest daar is, die filippus aandreef. Laat ons

onze zaligheid niet veiwaarlozen. Geliefden ! Dit

alles is ter onzer rvaarfchuwing gefchreven ^ tot

welke het einde der eeuwen gekomen is. Het le-

zen der Heilige Schrift veifchaft eene groote vei-

Hgheid, opdat men niet zondige. Maar de on-

wetendheid in de Schrift is een gevaarlijke en

diepe afgrond. Niets van de Godlijke wetten te

weten , fleept ligtelijk het verlies der zaligheid na

zich. Dit heeft de Ketterijen gebaard; dit een

verdorven leven ingevoerd ; dit de grootfle wanor-

de voortgebracht. Wa7n het is onmooglijk , on-

mooglijk is het, ZQg ik, dat die geen, dis de

Schrift vlijtig en opmerkzaam leest , zulks doen

zou^ zonder eenig voordeel daar van te behalen^''

Elders beklaagt zich deze Welfprekcnde Leerjiar (*),

4at men^ in zijne Gemeente, genoeg theatrale en

OV,'

(*) HomiU II. inMatth. T. I. Comm. in N. T. p. 21,
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KI ontuchtige Liederen^ maar geenen Pfalm, oï een nn*
BOEK ^Qj. jin]^ j^jf ^g Heilige Schrift , van buiten wist

Hoofdfï. op f^ zeggen; hij noemt het een allergrootst,- van

na C. G. den Duivel zelven gedicht, verderf, dat men ge-

tot 1-6 ^^of'^^5 ^^^ ^^ Heilige Schrift alleen voor de Mon~
-' niken nodig zij. Elders (*} beantwoordt hij de

tegenwerping, dat velen misfchien te arm konden

zijn, om zich eenen Bijbel te kunnen kopen i waar-

tegen hij beweeit , dat , zo al de armoede den hoog-

ften trap bereikte, nogthans het openbaar voorlezen

van den Bijbel, elk en een ieder met denzelven ge-

noegzaam bekend zou maken. Daar tegen bedraft

hij de Rijken , dat zij f! echts met fraaje affchrif-

ten van den Bijbel pronkten , zonder denzelven te le-

zen (f).

Bepnling De overige Kerkleeraaren van dezen tijd flemmeii

omErent^
in dit opzicht met chrysostoinius volkomen over-

van fom- een. Alleen verdient aanmerking, dat men in zoo

mige dee- Ytne. eene bepaling maakte omtrent het Bijbellezen ,

Biibels.
^^^ ™^" ' ^" navolging der Jooden , fommige deelen

des Bijbels van de openbare lezing uitiloot, en der-

zelver bijzondere lezing alleen aan bejaarde lieden

toeflond. Dus prijst gregorïus van Nazianzus (§),

hoe zeer hij anders de H. Schrift onder de voor-

rechten rekent, waar van de Christenen zoo veel

gebruik mogen maken , ^Is zij willen (**) , het

voor-

(*) Homil. X. in Johan. Totn. II. /. c. pag. yi.

(f) Homil. X. XXXII. in Joann. l. c. pag. 2QI,

(5) Orat. I. pag. i\. Tom. I. Opp.

(**) Orat, XXVI. Tom. I. Opp. pag. 457,
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voorbeeld der Jooden, bij welken, gelijk bekend is, ÏÏI

niemand /?et Hooge Lied van salomo mogt lezen , ^^^^

vóór dat hij den ouderdom van 25 of 30 jaren be- iioofdft.

reikt had, waar bij hicronymus (*) ook het be- "^ C. G.

gin van moses eerfteBoek, insgelijks het begin en het ^^j. ^-5]

einde van EZECHiëLs Voorzeggingen telt. Op ge-

lijke wijze werd in vele Christelijke Gemeenten de

Openbaring van joaNNES , van de Üjst der Boeken

,

die openlijk werden voorgelezen, weggelaten, zon-

der daarom derzelver echtheid te ontkennen , of

haar gebruik volilrekt te verbieden; alleen omdat de

dui rheid van dit Boek hetzelve min gefchikt deed

voorkomen, ter openbare voorlezing en Godsdien-

ftig onderwijs.

De Christenen lazen ook de Heilige Schriften , in iMisbruik

de daad, ijverig, eusebius (f), fpreekt van vele ^^^ '^^^

lezen,
duizenden mannen en vrouwen, die zich daar mede

bezig hielden; maar daar tegen weten wij ook, dat

bij de Asceten^ Kluizenaars ^ en Monniken^ het

lezen , van buiten leeren , en zingen , van fommige

gedeelten der Heilige Schrift, een werk van het ge-

heugen, en een pligt van bijzondere Godzaligheid

was, zonder dat 'er gelet werd, op het verftandig

lezen , waar uit dan ook die tegenwerping voortge-

vloeid fchijnt bij andere lieden, dat het Bijbellezen

voor de Monniken behoorde , zoo als wij van

CHRYSOSTOMUS gehoord hebben.

Ten einde het lezen der Heilige Schriften gemak- Gebruik

lijk

(•) Prolog, in Ezech. Proph. T. III. Opp. p. 698.

(t) Orat. de Laudib. Conjianiim Cap. p.
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III lijk en bruikbaar te maken, hadden de Christenen

BOEK j-ee^js vroeg gezorgd, voor vertalingen derzelven in

Hoofdil. <^£ moederfpraak van onderfcheidene volken. De
na C. G. Schrijvers van de vierde eeuw fpreken hier van zelfs

tot 1-6 ^" buitenfporige bewoordingen. Zoo zegt euse-

Bius (*)j dat' de Heilige Schrift in a/Ie Talen der

der H. S. Barbaren en Grieken overbezet is geworden. De
door ver-

, , , . , , ^,
talin<^en. zaak zelve lijdt echter geen twijfel. HiëRONYMus

verzekert (f), dat de Heilige Schrift, reeds vóór

LuciANUs en hesychius, in vele Talen overgezet

is, hetwelk augustinus (§) insgelijks als bekend

onderftelt. Van het Oude Testament hadden de

Christenen , gelijk men weet , de Alexandrynfche

Griekfche Vertaüng des Ouden Verbonds, van wel-

ke, als ook van het vermaarde werk van orige-

KES , omtrent deze en andere Overzettingen des Ou-

den Testaments , onder den Titel van Hexapla , in

het voorgaande dezer Gefchiedenis gefproken is.

Omtrent het Nieuwe Testament was men , in de

Oosterfche Gemeenten, fpoedig op VertaHngen be-

dacht, waar toe misfchien het Hehreeiiwsch Euatu

gelle van mattheus, hetwellv de Nazareèn had-

den, behoorde. Zekerer is dit van eene Syrifche

Vertaling der Heilige Schriften (**). Ook kent

men de ArmenifcheOwtxzttimg, die door miesrob ,

die

(*} Orat. de Laudib. Coujlant extr. Verj. chrysost.

Hom. I. in Joann. T. II. Comment. in N T. p. 12.

(f) Prafat. in IV Euangelia T. I. Opp. p, 1425.

( 5 ) Z)e Doctr. Christ. Libr. II. Cap, 5.

C**) Zie Ilde Beel , Blad%. 95.
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die in het begin der vijfde eeuw voor de Armeniërs m
letters heeft uitgevonden, met behulp van twee zij- ^^^^

ner leerlingen, in het jaar 410, voltooid is. Twij- pioofdft.

felachtiger is men omtrent de Perfifche, en omtrent na C. G.

eene Ethi'óplfche Vertaling. Eindelijk zijn 'er ook ^^^^ ^
|*

Overzettingen in de beide Egijptifche Tongvallen', de »

Opper -Egijptifche of Sahldifche en de Neder -Egijp-

tifche of Koptifche , die tot dit tegenwoordig Tijd-

vak fchijnen te behooren. In de Westerfche Talen

is de Bijbel in de Gothifche Taal overgezet door

ULFiLAS, waar van reeds op zijne plaats gemeld

is; maar bijzonder was 'er meer dan ééne Latijn-

fche Vertaling voorhanden. Men kon dezelve niet

tellen, volgends bericht van augustinus ( * ).

„ Want, zoodra iemand, in de eerfte tijden van

5, het Christendom, een Grieksch Handfchrift hi

„ handen kwam, ondernam hij terftond, om het-

„ zelve te vertalen." Een weinig verder, voegt hij

'er bij (f), dat onder deze allen de Italiaanfche,

(Jtala^ dat is, die in Itali'è meest in gebruik was,

voor de beste te achten zij, omdat zij zich het

naauwkeurigst aan de woorden hield (5). Door

het gefladig affchrijven derzelve , en de toevallige

misflagen , of opzettelijke veranderingen , der Af-

fchrijveren, ontftond 'er in dezelve zoo groote ver-

war-

(*) Z)tf Boctr. Christ. L. II. C. iï. CT) C. 15.

(S) Men zie behalven de Schrijvers der Inleidingen

'm het Oude en Nieuwe Testament voornaamlijk jos.

ïLANCHiNi Eiiangeliarium Qiiadrupkx Latinae Fcrjianis

Antiqtia f. Feteris Ital-ji etc.
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lll warring, dat ten laarften elk Handfchrift eene blf»

BOEK zondere Ov^erzettins: fcheen te zijn. Oïn deze reden
VI ^ '

Hoofdft. ondernam HiëRONYMUS, geduurende zijn verblijf tö

na C. G. Rome^ in het jaar 383, op verzoek van den Bis-

tot I76. f'^hop of Paus DAMASus , eene verbetering derzelve ^

-

'

'
" ^ beginnende met het Pfalmhoe'k. Doch , naderhand

befloot diezelfde Kerkleeraar, tot eene geheel nieuwe

Vertaling; waarom zijne vrienden bij hem aanhiel*

den, inzonderheid sofronius, die, in eenen twist

met eenen Jood, eenige getuigenisfen van christlts

uit de Pfalmen aangehaald hebbende , van den Jood

ten antwoord kreeg, dat het gene sofronius uit

de Alexandrijnfche Overzetting aanhaalde, niet ia

het Hebreeiiwsch ftond (*). Wanneer nu mëRO*.

MYMUS reeds een begin gemaakt had van de Over-

zetting der Boeken des Ouden Testaments, maande

AUGUSTiNüs Cf), in het jaar 403 , hem van het

voortzetten van dezen arbeid af, door de onaange-

name gevolgen, welke dezelve toen reeds had. Hij

wenschte, dat HiëRONYMUS enkel voortging, om
de Heilige Schrift, volgends de LXX Overzetters^,

te veitalen. „ Want," zegt hij, „ het zou toch

„ zeer hard zijn, indien uwe vertaling ni vele Ge-

„ meenten menigvuldig gelezen werd, en de La-

„ tijnfche Gemeenten daar door bij de Griekfche in

5, eenen kwaaden naam zouden komen. Eenen te-

„ genfpreker kan men, door hem den Griekfchen

„ Tekst, als ééne der bekendlle Talen, voor te

„ hou.-

(*) Hiè'RON. Pr^f. in Libr. Pfalm. T. I. Opp. p. 835»

(t) AUGUST. Epiii. LXJwI. Tom» II. pa^. 120. fqq.
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',^ iiouden , gemaklijk wederleggen , maar wanneer IIÏ

^, iemand, in ecne vertaling uit het Hebreeuwsch, ^'^^

5^ zwarigheid ontmoet ^ en eene befchuldiging van HoofdfL

„ vervalfching aanvoert; zoo zal men niet gemak- "^ C. G.

i, lijk , of wel nooit , tot de Hebreeuwfche getuige-
{^^ ^-|*

„ nisfen komen, door welke men ze tegen deze -—-—

-

5> befchuldiging zou kunnen verdedigen. Maar, al

„ komt men ook zoo ver, wie zal het dulden, dat

5j zoo vele aanzienlijke Latijnfche en Griekfche ver-

»,, talingen veroordeeld werden ? Hier komt nog

,, bij, dat, indien ook de Jooden hier over ge-

„ raadplecgd werden ^ zij anders zouden kunnen

,,, antwoorden. Dus fchijnt het, dat gij alleen daar

„ toe nodig waart, om hen te kunnen overtuigen

5

„ maar wie alsdan hier de Richter zou zijn, zult

5,
gij zelf bezwaarlijk willen beflisfen. Want, als

„ één van onze Medebroederen, een Bisfchop, uwe

„ vertaling in zijne Gemeente liet voorlezen, ver-

„ oorzaakte eene plaats in den Profeet jona, welke

„ gij geheel anders vertaald hadt, dan zij in het

5, geheugen van alle tegenswoordig zijnde ingeprent,

5, en door de opvolging van zoo vele leeftijden be-

„ kend was^ vrij wat beweging. 'Er ontftond zoo

„ veel opfchudding over onder het volk , voor-

„ naamlijk toen die genen, die Grieksch verfton-

„ den, uwe Overzetting van valschheid befchuldig-

5, den, dat de Bisfchop, (want dit gebeurde in de

5, flad,) genoodzaakt was, van de Jooden een ge*

„ tuigenis te vragen. Het zij onkunde of boosheid

,

5, genoeg ; dezen gaven ten antwoord , dat men

„ juist in de Hebreeuwfche Handfchriften vond

,

VI. Deel. K „ het
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jn ,5 het gene de Griekfche en Latijnfche hadden en

^'^^^ „ zeiden. Met één woord , de goede man zag

floofdft. 9> zicTi gedwongen, als het ware, het gebrekige te

na C. G.
^^ verbeteren , dewijl bij toch , na een zoo groot

t n?!* " gevaar, niet zonder volk wilde blijven. Op deze

^ ,, wijze komt het mij ook voor, dat gij, insgelijks,

„ in fommige dingen hebt kmmen dwalen. En be-

„ denk ééns , hoe veel dit betekene , in een ge-

„ fchrift, hetwelk men, door vergelijking van het

„ getuigenis van bekende Talen, niet verbeteren

„ kan." Men ziet, dat deze zwarigheid van au-

GUSTiNUS, alleen daar in haren grond kon hebben,

dat hij, zoo min als de Afrikaanfche , of de overige

Lceraaren der Christenen, geen Hebreeuwsch ver-

ftonden. Evenwel erkende augustinus naderhand

de nuttigheid van den arbeid van HiëRONYMus (*),

die nogthans ook zelf niet fchijnt begeert te heb-

ben, dat zijne nieuwe Overzetting terftond in het

Kerkelijk gebruik zou opgenomen worden (f). De-

ze beide Leeraaren , augustinus en hicronyimus ,

waren ook niet volkomen eensgezind, over de wij-

ze der vertaling, waar over augustinus meer als

AVijsgeer, HiëRONVRius integendeel, als Spraakkun-

dige , oordeelde ; waarom deze laatfte eene angflige

naauwgezetheid op elk woord afI;eurdc , en meer op

den zin en fierlijken ftijl acht geven wiJde (5).

In

(*) Epist, LXXXII. pag. 152. /. c.

(I) Pr^f. in Pfahii. Tom. l. pag. 837.

( § ) HiëRONYMUS geeft in eenen Brief ran pamma-

cmus goede regelen op, over de beste wijze v?ai verta-

len.
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In de (laad, men kïiii niet ontkennen, dat ijiëRO- ^^^ •

NYMUS meer dan iemand anders onder de oude Kerk- yi
ieeraarcn , bekwaam was , om de Heilige Schrift te Hoofdfl'»

vertalen. Hij verdond Hebreeuwsch , Chaldeeuwsch, ^ P*
•' ' ' Jnr,r363*

Gricksch en Latijn, en had de algemeene grondre- tot 476.

gelen van vertalen en uitleggen , van de oude Grie-
—"""^

ken en Romeinen, en de Bijbelfche Oordeelkunde

van ORIGENES , geleerd ; doch hij volgde niet overal

zijne eigene goede grondregelen, omdat hij dikwijls

bevreesd was , den geheimen zin der Heilige Schrift

te zullen benadeelen, wanneer hij te veel van de

woorden afweek; ook was hij niet zelden met den

Hebrecuwfchen Tekst verlegen , omdat zijn He-

brceuwsch Ilandfchrift , zonder vokaalpunten , gc^

fchreven was. HiëRONViNius mankte, omtrent het

jaar 390, of wat laater, een begin van zijne verta-

ling des Ouden Testaments, uit het Hebreeuwschi

met de Boeken van Samu'él , en der Koningen , ver*

volgends gaf hij, tot het jaar 392, j^öZ», de Profeeten ,

de Pfahnen , en de Schriften van Salomo , vertaald in

het licht. De overige Boeken fchijnen van hem,

tot het jaar 405 toe, voltooid te zijn. Ook ver*

taalde hij , uit het Chaldeeuwsch , de Boeken Tohiat

en Judith; als ook de onechte Bijvoegzeis bij Je^

remia, Daniël en Esther ^ doch met aanwijzing te*

vens van derzelver geringe waarde. Dat HiëRONY»

jNius ook eene eigene Latijnfche vertaling van het

Nieuwe Testament gemaakt hebbe, kan men iilefi

be«

len. Epiit. XXXIII. de optimo genere interpretandi T,

IV. Opp. Part. II. pag. 248. fq,

K a
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III bewijzen. De woorden, welke hij gebruikt, om
ROEK zijnen arbeid , aan dit gedeelte der Heilige Schriften ,

Hoofdft. ^^^ ^^ duiden, (^ Novum Testamentmn Gracae fi"

ïïsC.G.dei reddidi (*),) wijzen flechts zijne verbetering;

jaar 3 3. ^^^ ^^^^ Overzetting naar den Griekfchen Grond-
ton 4/ o*

tekst aan, en de Voorreden, welke hij voor deze

verbetering aan den Bisfchop damasus geplaatst

heeft, bevestigt dit. Daar HiëRONYMUs dus de eer-

fte was, onder de Christelijke Leeriiaren, die on-

dernam de Alexandrijnfche vertaling der LXX te

verlaten , voor den Hebreeuwfchen Tekst , haalde

liij zich daar door de berispingen en het verwijt van

velen op den hals ;
gelijk ^\'ij reeds gezien hebben

,

hoe weinig augustinus daar mede in zijnen fchik

was; maar niemand voer 'er heviger over uit, dan

RUFiNUS , de groote tegenfpreker van hkrony-

Mus (f); hij houdt het voor eene groote en nooit

te verzoenen misdaad van HiëRONYMUS, dat hij,

in plaats der door de Apostelen zelve aan de Cliris-

tenen overgegevene Schrift , eene nieuwe van de

Jooden ontleende Overzetting inv^oerde enz. Alle

deze berispingen konden nogthans niet \^rhindereij ,

dat de Overzetting van hicronymus al Ipoedig op-

gang maakte, en reeds in het jaar 395, door de

Spaanfche Gemeenten ten gebruik in den openbaren

Godsdienst aangenomen werd. Eindelijk , voegen

wij hier bij, fchoon het tot laater tijd behoort,

dat,

C^ De Firn Illtijlr. Cap. 135.

(t) Apalog. feu Invectivar. in Hieron. Libr. II. T.

JV. O/'/». Hieion. P. II. p. 444. T. V. />. 2Ö8-296. fqq;.
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^at, uit deze Overzetring van HiëRONYMUS, zoo III

als zij, in het vervolg , menigerleië veranderingen ^-^^^

geleden heeft , uit de oiidde Latijnfche , en uit die , Hoofdd.

welke deze Leeraar naar de Alexandrijnen verbeterd "^ C. G.

heeft, de zoogenoemde Vulgata gevormd is, welke jq^'^ ^_|*

in de laatere eeuwen eenen zoo hoogen rang bij de

Roomsch-Katholijken bekomen heeft.

Maar, hebben de Christenen van dien tijd, hun- Achnng

ne Geloofs- en Zedenleere, alleen uit de Heilige
^°°^, ''^

° overleve-
S.chrift , afgeleid , of hebben zij bovendien zich daar ringen.

toe ook op de oude Overleveringen beroepen? Hier

is, vooreerst, niets zekerer, dan dat de Leeraars

van dezen tijd, de Christenen op de Heilige Schrif-

ten gewezen hebben, als genoegzaam, en behelzen-

de alles, wat tot het Geloof en de beoefening der

^Godzaligheid nodig is. De volgende plaatzen , be-

halven meer anderen, fpreken hier duidelijk, au-

GUSTiNus , in dat Boek , waar in eigenlijk zijn oog-

merk was, het nuttig lezen der Heilige Schrift ge-

maklijk te maken , na aangewezen te hebben , welke

de Kanofueke Schriften waren , gaat dus voort (*) :

,, In alle Atzt Boeken, zoeken de verëerers van

„ God , die zich op zachtmoedige Godzaligheid

„ beijveren, den wil van God. Het eerile, wat

„ men ten dien einde doen moet, is, dat men de-

5, ze Boeken kenne, en alhoewel men ze ook niet

„ terftond verdaan mogt , nogthans door het lezen ,

„ of in het geheugen prente, of zich algemeen

„ met dezelve bekend make. Vei-volgends , moet

„ men,

Q*^ De Doctr, Christ. Lihr, II. Cap. 14.

K3
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"

111 j, men, het geen duidelijk in dezelve wordt voop*!

^^^^
55

gedragen, zoo wel de Levensvoorfchriften , ?.ls

Hoofdft. 55 ^^ Geloofsregelen , met den zorgvuldigften vlijt,

na C. G.
j^ naarfpooren. Hoe vatbaarer iemand is, om kun-

lorirl* '9 digheden te verkrijgen, hoe meer hij van die na-

BT . — ,, tuur vinden zal. IVanf in het geen^ wat in de

,, Heilige Schrift ciuidlijk voorgedragen is ^ vindt

^

5, men alles , rvat het Geloof en de Zeden des le-

„ vens , te weten , hoop en liefde , betreft.'''' Even

dus verzekert athanasius (*), dat de Heilige en

van God ingegevene Schriften .^
genoegzaam zijn ,

tot verklaring der waarheid. Meer dergelijke plaat-

een Uit CHRYSOSTOMUS , CYRILLUS van ^eriifalem ^

BASiLius den Grooten ^ luëRONYMus, en anderen,

zouden hier, indien het nodig ware, kunnen bijge-

bracht worden. Echter, niettegenftaande deze zoo

nitdniklijke gezegden, zou het kunnen fchijnen, als

of de Christenen , behalven de Heilige Schriften

,

nog eene andere bron gehad en erkend hebben,

waar uit zij zekere leeringen en voorfchriften van

clen Godsdienst ontleenden, indien wij op verfchei-

dcnen van hunne gevoelens en Kerkgebruiken let-

ten , waar van men gecne fpoor in den Bijbel vindt ,

en daar bij voegt de menigvuldige plaatzen in de

Schriften der Kerkleeraaren , die van Overleverin-

gen
.,

Q'^x^xha-ts' en traditio^') fpreken en gewagen,

In het voorgaande dezer Gefchiedenis hebben wij

niet verzuimd, aan te merken, hoe de Christenen,

na den tijd der Apostelen, in de drie eerfle eeu-

wen ,

^*) Orat. cmitra Gcntes T. l, p, i. cd. Cornmeliri.
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wen, over de Overkveringejt ^ gedacht, wat zij III

daar door verftaan, en hoe zij die bepaald hebben. '^^?-

Wij hebben gezien , dat zij dit woord , Ovsrkve- Hoofd/I.

ring^ dikwijls gebruikten, om 'er de Heilige Schrift na C. G.
151511* ^\\*X.

door aan te duiden, verders, dat zij het woord
^^^

^_^*

alleen tot Godsdienstgebruiken en bijzalcen bepaal- '-

den , omtrent welke men verfchillend denken en

handelen mogt, volgends de Qiristelijke vrijheid,

welke iedere Gemeente genoot , terwijl zij de ge-

woonten volgde, die onder haar in gebruik waren.

Hoe zeer nu de Leeraars der vierde eeuw, niet

zelden, met meer ophefs, van de Overleveringen

fpreken, en dezelve aanprijzen, evenwel kan men

duidelijk aantoonen, dat zij in geenen anderen zin

fpreken, dan de Leeraars der drie voorgaande eeu-

wen. Eéne der flerkfle plaatzen, hier toe behoo-

rende, vindt men in de Verhandeling van basi-

Lius den Grooten ^ over den Heiligen Geest (*).

„ Onder de in de Kerk bewaarde Leerftellingen

,

„ hebben wij eenigen, uii ds mondelijke Leere der

„ /Apostelen , C ^* ^*?*" '"*" Aa^cjoAwi/ ;r«^«J«<rew?
,

)

„ zoo als die ons in geheimenis is overgeleverd,

„ aangenomen. Beiden hebben dezelfde kracht tot

„ Godzaligheid; en niemand zal ze wederfpreken

;

„ zeker niemand, die flechts eene geringe ervarcn-

5, heid in Kerkelijke inflellingen heeft. Want in-

„ dien wij de gewoonten , welke niet befclirevcn

„ zijn, (r*» uy^ot,^» rm sS-wv,) als dingen van

j, geen groot aanbelang , verachten zouden , dan

5, zou-

C*) Cap, 27. T«:u. lil. Ofyp. pag. 54.

K4
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III 55 zouden wij het Euüngelie zelfs in hoofdpunten

^9^^ 5, benadeelen; of liever deszelfs voordragt tot eenen

Hoofdfl. ?> blooten naam beperken. Bij voorbeeld, om dat

na C. G. geen eerst te melden , wat het eerfte en gemeen-

tot 470! ?ï ^^ i^j ^^'^^ ^^^^ff ^'^ ^^ Schriften geleerd, dat

t^' ' — „ wij de genen, die hunne hoop op onzen Heere

„ JESUS CHRISTUS ftcllen , met kei teeken des Kruis

,5 tekenen moeten ? Welke Schrift heeft ons ge-

5, leerd, ons bij het Gebed naa het Oosten te kee-

3, ren? Welke Heilige heeft ons de woorden der

„ aanroeping
, ( gs-iJcAsjc-is- , een Gebed bij het Heilig

j5 Avondmaal,) wanneer het Brood der Dankzeg-

5, ging, en de Beker der Zegening, getoond wordt,

,, nagelaten ? — AVij zegenen ook het Water in

5, den Doop, en de Olie der Zalving, ja zelfs den

5, genen, die gedoopt wordt. Naar welke Schrif-

5, ten! Gefchiedt het niet naar eene ftilzwijgende

5, en geheime leere? En welk gefchreven woord

,5 heeft de Zalving zelve met Olie geleerd? Van

„ waar is het ontleend , dat men den Dopeling dria-

,, malen onderdompelt? üit welke Schrift hebben

„ wij de overige gebruiken bij den Doop, zoo als

„ onder anderen, dat men den Duivel en zijne En-

,, gelen verzaakt? — Iet anders, zegt hij vervol-

j, gends , is de leere, (Ssyjw»,) maar iet anders,

j, de openlijke voordragt, of Prediking, (tjjfyy^:»,)

„ De eerfte wordt verzwegen; deze laatfte wordt

5, bekend gemaakt. " Hoe fterk hier ook de be-

woordingen mogen zijn , blijkt nogthans , dat bet

oogmerk van basilius niet is , de Heilige Schrift

uit te fluiten, wanneer hij van overleveringen fpreekt;

of
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of deze laatfce met de Heilige Schrift gelijk te ftel- III

len; hij bepaalt deze enkel tot bijgevoegde gebrui- ^9^!:^^

ken of omftandigheden , of plegtigiieden, of bij de Hoofdff.

uitbreiding van eenig leerftiik of wijze van voor- na C. G,

dragt derzelve. Zijn eigenlijk oogmerk in deze ver-
t^^^^-^*

handeling is , de Godheid van den Heiligen Geest -^.

te verdedigen , dit doet hij door bewijzen uit de H,

Schrift 5 maar nu roept hij , ten aanzien van de wlj^

ze van voordragt , ook de overlevering te hulp. Dus

blijft hij lang flaan bij het zoo bekende Gebed, ter

eere des Faders ^ en des Zjous ^ en des Heiligen

Geestes ^ hetwelk, naar het eerlle woord, de (lo^o-

hoyioc^') doxologie, genoemd wordt. Men fprak dit

Gebed niet op dezelfde wijze , alhoewel de m.eest-

gewoone deze fchijnt geweest te zijn : Eere zij God

den V^ader , den Zoon , en den Heiligen Geest ! Ook

BASiLius bad in de Geme nte , dan : met den Zoon

en den Heiligen Geest ; dan : door den Zoon in den

Heiligen Geest ( * ). Wanneer men hem deswegens

tegenwierp, dat de uitdrukking, met den Heiligen

Geest, niet in de Heilige Schrift gevonden werd;

antwoordde basilius hier op, dat ook de Geloofs-

belijdenis der Dopelingen niet letterlijk in de Schrift

ftaat, doch dat dezelve, alhoewel met de Leere der

Schrift overëenftemmende , door mondelijke overleve-

ring is bepaald geworden. Men ziet hier uit , dat ba-

silius geene Geloofsleeren enkel uit de Overlevering

bewezen heeft, en wanneer hij d&zs. te hulp roept,

wil hij daar uit alleen den voordragt en bepaling

?cner,

(^) L. c. Gdp. i. pag. 3.

K5
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III eener, in de Heilige Schrift uitdruldijk bevatte Iccrê^

BOEK aanwijzen, gregorius van Nazianzus , hetzelfde

Hoofdft. leerftük van den Heiligen Geest verdedigende ( * )

,

na C. G. antwoordt op de tegenweq^ing , dat de H. Schrift

tot'^A-6' "^^S'^^'S fpreekt van de aanbidding van den Heiligen

» Geest. „ Wi] zullen daar van , in het vervolg

,

5, eene vollediger oorzaak opgeven , wanneer wij van

„ de onhefchreven leere fpreken zullen. " En hier

op bewijst hij de Godheid van den H. Geest,

niet uit de Overlevering , maar uit de Heil. Schrift

;

ïdleen vervolgends naar de oorzaak onderzoekende,

waarom wij zoo weinig van de aanbidding van den

Heiligen Geest lezen, zegt hij, onder anderen, dat

hij gelooft, dat de Godheid van den H. Geest,

één van die ftukken is, van w^elke de Zaligmaker

tot zijne Apostelen zeide, dat zij die «« nog niet

vatten konden; doch welke Godheid, door het

groote wonder van des Zaligmakers Opflanding, en

de uitftorting des Heiligen Geestcs, klaarer is ge-

worden; zoodat GREGORIUS de Ketters, omtrent

dit leerfluk, zoo min op de Overlevering wijst, dat

hij uit dezelve volflrekt geen bewijs afleidt, chry-

sosTOiNius drukt zich omtrent de Overleveringen al-

leen in algemeene bewoordingen uit. Zoo merkt hij

over I ThesfaJon. II. 15. aan, dat het klaar is, dat

de Apostelen ook veel zonder Schriften geleerd heb-

ben , hetwelk echter zoo geloofwaardig is , als het

geen zij in hunne Schriften voordragen. Daarom

moeten wij deze, door de Kerk bewaarde Icere,

(*) öra:. XXXVII. Tom. I. Qpp. pag, 599.
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(yr^faSoc-Sif,) voor geloofwaardig honden. Vindt III

Inen 'er zoo eene, dan behoeft men niet verder te ^°''^

zoeken ( * ) ! Maar daartegen ontmoet men , bij epi- Hoofdïï,

FANius (t), eene toepasüng van dezelfde aanmer- "^ C* G.

king , welke hier licht verfpreidt , en aanwijst ,
'qJ' "J^^]

hoe de Overkvering bepaald wordt , tot bijza- '

ken , of tot eene nadere verklaring van de Leere

der Schrift. — Bij de Leeraaren der Latijnfche of

ÏVesterfcheKtïk\ komen menigvuldige plaatzcnvoor,

omtrent de TraditVèn of Overleveringen, Eéne merk-

waardige van HiëRONYMUs (§), verdient hier op-

gemerkt te worden : Hij was geraadpleegd , of men

op Saturdag behoort te vasten , en of men , zoo

als de gewoonte was, in de Roomfche en Spaan-

fche Kerken, daaglijks het Heilig Avondmaal moest

gebruiken? Hier op geeft hij dit antwoord: „ De

„ Kerkelijke Voorfchrlften^ QTradliloues^^ bijzon-'

5, der die ^ welke niet met het Geloof flrijden ^ moe^

5, ten zoo in acht genomen worden , ah zij om van

,, onze Voorvaderen zijn nagelaten. De gebruiken

„ van zekere Gemeenten worden , door andere te-

„ gengeflelde , niet afgefchaft. — Maar elk Gewest

„ mag zich , met zijne kundigheden , vergenoegen

,

,, en de Foorfchriften van hunne Voorvaderen voor

„ ApostoUfche wetten honden !
*' Dit wordt door

AUGUSTixus nog nader bepaald, hoewel hij zich-

zelven nijt altijd gelijk blijft. Dan leerde hij, dat

eene

(*) How. IV. in 2. Ep. ad Thesfal. II. T. VI. Cori-

vient, in N. T. p. 385. (f) Ker, LXI. T, I. Opp. p-SlU

(§) Ep. LIL Tom. IV. Opp. Part. IL Pag. 57^,
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Itl eene gewoonte, wier laater oorfprong men niet kon

^^^ aantoonen, met recht, voor apostolisch gehouden

Hoofdft. wordt (*). Dan wilde hij, dat men, uit de alge-

na C. G. meene waarneming van zeker Kerkgebruik onder alle

tot 476.' Christenen , behoort te befliiiten , dat het , of van

-' de Apostelen , of van algemeene Kerkvergaderingen ,

zï] voorgefchreven (f). Vervolgends verhaalt hij,

dat zijne Moeder ongerust was geworden, toen zij

gezien had, dat men te Milaan op den Sabbath

niet vastte; waar over hij den Bisfchop ambrosius

had geraadpleegd, die hem ten ant^voord had gege-

ven: Wanneer ik te Rome kom, dan vast ik op

den Sabbath j maar ben ik hier , dan vast ik niet

;

doe gij ook zoo in elke Gemeente, waar gij nie-

mand wilt ergeren , of zelf geërgerd worden. Zijne

Moeder had dit geem aangenomen ; en hij zelf had

zich naderhand altijd beklaagd, dat door de twist-

zucht of bijgeloovige fchroomvalligheid van vele

Christenen , twistvragen verwekt werden , over din-

gen, welke noch door het gezag der H. Schrift ^

noch door de Overlevering der algemeene Kerk ,

noch door derzelver nuttigheid ^ tot verbetering der

zeden ^ met zekerheid bepaald konden worden. In

den naastvolgenden wijdlopigen Brief (§), bevestigt

hij dit met voorbeelden, terwijl hij tevens pogingen

doet, om voor zekere gebruiken eenen Bijbelfchen

grond

Q*') De Baptismo contra Donatistas L, IV. Cap, 6,

T. lX..Opp. p. 85. ( t) Ep. LIV. T. II. Opp. p. 93.

(5) Epist. LV. /. ad hiqüifitiones Jamiarii Libr^

II. /. c. pag, g6.
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'grond te vinden; dit onderzoek verders met dit al- IIÏ

gemeen oordeel befluitende : „ Ik kan dat niet ^°j^

), goedkeuren , hetwelk zonder eene voorgaande ge- Hoofdft*

5, woonte ingevoerd wordt , om als eene geheiligde "^ C. G.

„ plegtigheid , ( Ohfervatio^ Sacranmiti , ) gevierd te (.qj ^-,5]

„ worden ; alhoewel ik , om de ergernis van fom-

'

5, mige heilige of onrustige lieden te vermijden, niet

5, befta, veel van ^.0.20. natuur af te keuren. IMaar

5, dit beklaag ik zeer, dat velen der heilzaamfte be-
^

5, velen van de de Godlljke Boeken weinig geacht

„ worden, en dat alles met zoo vele vooröordee-

„ len vervuld is. Men beftraft den genen fcher-

„ per, die, op eenen ongeöorloofden tijd, (^per oc-

„ tavas fuas ^^ de aarde biddende met bloote voe-

„ ten aanraakt, dan den genen, die door dronken-

5, fchap zinloos geworden is. Alle dergelijke fchifc-

5, kingen derhalven, welke noch op het gezag der

5, Heilige Schrift berusten, noch op Kerkvergade^

„ ringen zijn vastgefteld , noch door de gewoonte

„ der geheele Kerk bevestigd zijn, maar die, naar

5, de verfchillende gebruiken, in verfcheidene Ge-

„ westen, op ontallijke wijzen, veranderd werden,

„ zoodat men de redenen , waarom men ze heeft

„ ingevoerd, bezwaarlijl:, of geheel niet, kan op-

„ fpooren , behoorden , mijns bedunkens , waar men

5, flechts kan, weggeruimd te worden. Want, aU

„ fchoon men ook al niet kan aantoonen , dat zij

5, met het Gelooffirijdig zijn; nogthans drukken

5, zij den Godsdienst zelven^ welken de Godlijke

,, barmhartigheid, door zeer weinige en eenvoudig-

5, fte plegtigheden , {pattcisfmis et manifestisjimii
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ill „ Ceïehrationum Sacramentis , ) in eenen flaat van

^^^f 59 vrijheid gefield heeft, met jlaaffche lanen ; zoO"

Iloofdft. 59 ^^^ ^^ toefland der 'Jooêen verdraaglijker is, die

na C. G,
^^ y^Yoi den tijd der vrijheid niet gekend hebben , doch

to: 1-^6. " evenwel aan wettelijke .lasten , maar niet aan mensch-

• ^ „ lijke invallen, onderworpen zijn geweest» Doch,

„ de Kerke Gods, welke met veel kaf en onkruid

„ omgeven is, duldt wel veel; maar wat tegen het

„ Geloof of goede Zeden is , duldt zij niet." Deze

fchoone plaats van augustinus, hoezeer zij hare

zwakke zijden heeft, leert ons het hoog gevoelen

van dezen Kerkleeraar , aangaande de ChristeUjke vrij-

heid, en hoe hij de Overlevering alleen ter aanprij-

zing van zekere gewoonten , maar niet tot bewijs

van Geloofsleeren , gebruikt wilde hebben. Het is

waar, hij zegt in cene andere plaats (*). „ De

5, gewoonte van onze Moeder, de Kerk, met be-

5, trekking tot den Kinderdoop , is geenszms te

„ verachten of voor overtollig te houden ; maar

„ t?ten zoif die niet moeten gelooven , indien zij

„ niet eene ApostoUfche Overlevering ware,'''' Doch ,

om niet te zeggen, dat hier het woord Traóitia^

gelijk in zoo vele andere plaatzen bij de Kerkleeriia-

ren , naar allen fchijn , de Leere van christus en

de Apostelen betekent, zoo als zij in de H. Schrift

ftaat uitgedrukt; zoo vindt men ook, dat augus*

Tixus elders (f j , zijn eigen uitlegger is, waar

hij,

(*) 7)^ Genefi ad Lifter. L. X. C. 23. T. III. p. 204.

(f) Z/5 Peccato ÖJtgiti. contra Pelagimi etCalestium

Libr. II. Cap. 19. Tom. X. Opp. pag. 175.
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hij, naanilijk , zelf de nooLlzaaklijkheid van den llf

Kinderdoop uit de woorden van jesus bewijst, wie ^^^
niet wedergeboren wordt uit Water en Geest , kan Hoofdll.

in het Rijk van God niet ingaan. Uit dit alles be- na C. G«

fluiten wij , met recht , dat de Kerkleeriiars van de-
^^^^ ^^*

zen tijd , hoe zeer ooii de Overleveringen verheffen- .

de, echter nog (leeds, in Geloofsleerflukken , alles

tot de Heilige Schrift gebracht hebben.

Niettegenftaande den eerbied , welken men voor Verval-

de Heihge Schriften , volgends het voorgaand ver- ^•^'^•"f ^
der H. S

haal , algemeen onder de Christenen koesterde , is ook door

liet toch merkwaardig , dat niet alleen Ketters en Pvecht-

Onrcchtzinnigen , reeds vroeg , waar van ons voor-
^"^"'^en.

beelden zijn voorgekomen, maar ook Rechtzinnigen

zich meei-malen verftout hebben, daar in eigendimk-

Hjke veranderingen te maken. Wanneer epifani-

us (*), onder andere bewijzen, dat jesus een

waarachtig mensch geweest is, ook dit aanhaalt,

dat hij gen'eend heeft, voegt hij 'er bij: „ Zoo

„ als het in de onverbeterde ^ffchriften van het

„ Euangelie van lukas gelezen wordt; en van dit

„ getuigenis heeft ook de Heilige ireneus, tegen

„ die genen gebruik gemaakt, die beweerden, dat

„ CHRISTUS alleen den fchijn van mensch gehad

„ hebbe. Maar de Rechtzinnigen hebben dit woord

„ verworpen, omdat zij deszelfs oogmerk en na-

„ druk niet verftonden. " Aan den anderen kant

gebruikten de Arianen tegen de KathoUjken deze

woorden, in de Euangelie- Gefchiedenis: Van dien

dag

(*) Ancorat. Cap. 31. Tom. II. pag, 36.
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III d^g en tnir weet niemand^ ook niet de Engelen t'4

BOEK j^^ Hemel ^ noch ook de Zoon^ waar alleen de Va-

Hoofdü. der (*). Men liet daarom niet alleen dezelve ia

r.ri C. G. verfcheidene Griekfche Handfchiïften in mark. XIIL

tot' A.-6. 3- 5 '^'^'^S 5
"^'^^^' ^'^^^ vermoeden fommigen , dat de

—"^ gelijkluidende plaats matth. XXIV. 36. om dezelf-

de reden verminkt is geworden, als waar in de

woorden j^Js o wof, (^noch ook de Zoon^') niet meef

voorkomen , die volgends het bericht van HiëRONY-

iNius (t), vvel ook in de Handfchriften , door ori-

GENES en PiERius doorgezien, en dus reeds vóór

de tijden der Arianen ontbraken, maar daar tegen

in eenige Latijnfche Overzettingen ftonden, en daar-

om ook van hem verklaard werden. Dezelfde Hië*

R.0NY1MUS (§), geeft elders te kennen, dat de

twaalf laatfic Vereen van isiarkus XVIde Hoofd-

ftuk, bijna in geen één Grieksch Handfchrift gevon-

den werden, om de fchljnbare flrijdigheid derzelven

met de andere Euangelisten. Nog gewaagt HiëRo-

KYMUS C**)» i" eene andere plaats van zijne Schrif-

ten, van een Bijvoegzel op hetzelfde laatfte Hoofd-

ftuk van markus, in fommige Griekfche en Latijn-

fche Handfchriften. Zoo lieeft ook het Euangelie

van lukas zulk een Bijvoegzel, misfchien uit het

een of ander Apokryf fchrift der eerfle eeuw ont-

leend ,

(*) HILAR. de Trinit. Lihr. I. Cap. cp. pag. 68 1. L.

IX. C. 2. p. 984. C. 58. p. 1022.

(f) Comm, in Mattk. XXIV. T. IV. OppP.Lp.uB.

(5) Ad Hedihia}]! de Qiiieflionib. Xll. p. 172. /. c.

(**) Jdver^. Pelagiar.os L. II. 7. IV. P. II. p. 520.
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fcend, ondel' anderen iir één der oudfte Handfcln-if- itl

ten, dat w^nCambridge ^ anders van beza genoemd , ^°^^

op Hoofd/l^ VI. 5. 5, Als hij op denzelfden Sab- Hoofdfï»

j,, bath eenen . mensch zag arbeiden op den Sab- "^ C. G*

„ bath 5 zeide hij tot hem : Mensch ! indien gij j.'^^'^ ^_|*

5, weet , wat gij doet , zijt gy gelukkig ; maar weet » < ""

„ gij dit niet , zoo zijt gij vervloekt , en een over-

,, treder der wet»" Ondcrtusfchcn zijn zoodanige

veranderingen min bedenklijk voor de zuiverheid van

dQW Tekst der Heilige Schrift, dan men, bij den

eerden opflag , zou vermoeden. Zij waren altijd het

werk van enkele perfonen, en ftreden met de heer»»

fchende gezindheid der Leeraaren en andere verflan-

dige Christenen; dus zijn zij altijd iet zeldzaams,

en worden van de oude Christen -Schrijvers aange-

haald , afgekeurd of wederlegd. De menigte van af-

fchriften, tot openbaar gebruik en voorlezing in de

Gemeenten gefchikt, verhinderden de verfpreiding

.van zoodanige willekeurige veranderingen genoeg ; eil

niet min de naarijver der verfchillende gezindten,

onder de Christenen , die eikanderen , ten dezen op-

zichte, ftipt gade floegen. Eindelijk, alle verande^

ringen, bijvoegzeis, uitladngen enz. welke men, in

..onderfcheidene Handfchriften , ontdekt, zijn niet op*

zetlijk, maar doorgaands misdagen der Affchrijve-

ren, die door overhaasting of onkunde, en onop-

lettendheid , dezelve begaan , ook wel fomtijds hcc

geen iemand op den kant van zijn Affchrift had aan-

getekend, in den Tekst opgenomen hebben.

Wij hebben , uit dit Tijdperk , een aanzienlijk deel Uitleg-*

van den Uitlegkundigen arbeid der toenmalige Leeriia- '^"^ff
^

VI. Deel. L ren
'' ' *
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III ren over; de Predikati'én oï Kerkleerredenen ^ doof

BOEK hen over geheele Boeken des Bijbels, of over bij'

Hqq^^II zondere plaatzen uit denzelven gehouden, als ook

na C. G. hunne eigenlijke Uitlegkundige werken , die tot on-

Jaar 363
. ^^^ ^-^ gekomen zijn , zijn talrijker , dan in de voor-

gaande eeuwen. Hoe zeer zij echter in algemeene

grondregelen, over het gebruik en de toepasfing des

Bijbels , overeenkomen , zoo onderfcheiden is toch

hunne wijze van verklaren zelve. Onder hen zijn

flechts weinige geleerde en geoefende Uitleggers ,

meer welfprekende en fcherpzinnige Predikers, maar

zonder taalkennis, en de meesten bloote nabootzers

van geachte voorbeelden; maar eenen Schriftverkla-

rer, van alle die kundigheden en bekwaamheden,

zoo als men thans zou vorderen, zal men onder

hen niet wel aantreflen. origenes was bijkans de

algemeene leidsman der Uit'eggeren van dezen tijd,

voor wiens Leerjiellige misdagen men zich wel zorg-

vuldig wachtte, maar wien men in zijne Allegorie

fche wijze van verklaren des te ijveriger volgde. In

zijne waare en groote verdienfte omtrent de Pleilige

Schrift , kwam hicron^tmus hem het naast bij ,

zijnde deze één der Gelecrdjie Uitleggeren van de^

zen tijd ; ja hij begon zelfs origenes te over-

treffen. Doch de overhaasting van zijnen arbeid,

zijne driftige en veranderlijke denkwijze, zijne zucht,

om meer b^ilezenheid dan eigen oordeel te vertonen

,

ook zekere bekommering voor de Rechtzinnigheid,

en niet weinige denkbeelden van Bijgelovige Godza-

ligheid , hinderden hem in den voortgang tot die

volkomenheid, welke zijne bekwaamheden hadden

kun-
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kunnen bereiken. De algemeen nuttig/ie Schriftver- III

klarer wns ongetwijfeld chrysostomus. Deze toont ^?^^

eene goede kennis van liet Spraakgebruik der Heilige Hoofdft.

Schrift; dus ontvouwt hij haren woordelijken zin '^^ C. G.
Toot* o.^'X

gefchikt en naauwkeurig, voornaamlijk is hij geluk-
\^^ ^_^]

kig in Zedelijke Toepasfingen , op welke hij zich -

ook bijzonder toelegt, dus zoo wel voor het hart

als het verlland zijner Toehoorderen nuttig zijnde.

BASiLius de Groote integendeel , is in zijne Homiïi'èn

grootendeels meer een geleerd en zeer woordrijk ^

dan een verflaanbaar Uitlegger van den Bijbel, au-

GUSTINUS ontbrak het nan Taal- en Spraa^kunde

;

maar des te minder aan eenen doordringenden Geest,

die hem dikwijls tot den waarcn zin der H. Schrift

leidde. Ondertusfchen is hij ook vol fpitsvinnighe-

den ,
geheimen , en verhorgenheden , die onder de

woorden bedolven zullen liggen , diepzinnige vragen

,

en Theologifche ophelderingen.

Nog verdient hier bij aangetekend te worden , dat Predika*

men , ten dezen tijde , veelal zijn werk maakte , j
'^\*^""

om de Leerredenen en Voordellen van aanzienlijke Prediken

Leeriiaren , onder het opzeggen , na te fchriiven ,
^^S^"

zoo liet ORiGENES, toen hij over de 60 jaren oud
*

was geworden, door lieden, die fnel fchrijven kon-

den , ( ro(,y\}y^'M^ai
, ) zijne openbare leerredenen op-

tekenen (*). Wanneer gregorius van Nazianziis

predikte, waren 'er verfcheidenen in de Kerk, die

fchreven. Ook werden de Predikatiën van augus-

TiNUS uit zijn' mond opgefchreven. In de Reden-

voe-

(*) EusEB. Hisï. Eccks. VI. 3^.

h 2
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III voeringen van chrysostomus vindt men eene vei^

BOEK fcheidenheid , omdat hii dezelve niet allen zelf heeft
VI

Hoofdft. opgetekend, maar een groot gedeelte door naarftige

na C. G. jongelingen, terwijl hij predikte, nagefchreven wer-
Jaar 363. ,

Stot 47Ó.
den (*).——— Uit zoo veel eerbied en ijver voor de H. Schrif-

Aanwas
^^^ ^^ eeniï^e waare bronnen, iirt welke de leere

Bijgeloof yaiï jesus , en eigen aart van den Christelijken

Godsdienst gefchept kan worden , zou men , met

reden, mogen verwachten, dat deze Godsdienst,

in dit Tijdvalv , daar hi} vrij , en zonder belemme-

ring, mogt beleden en geoefend worden, zich in

zijne zuiverheid en v^ortrcE ijkheid zou vertoond

hebben; en nogthans leert ons de Gefchiedenis , in-

tegendeel, dat het Bijgeloof, juist ten dezen tijde,

diepe wortelen en welige loten, allerwegen door de

Christelijke Gemeenten, gefchoten heeft. Niet, dat

ik elke invoering van eenige Kerkplegtigheid , of

fchikking voor de Kerkelijke orde en tucht, ter-

flond Bijgeloof zou willen noemen , maar zoodanig

Bijgeloof, hetwelk het ander uiterfte is van Onge-

loof, en hetwelk door redenloze bijvoegzelen of men-

fchenvonden, de eigene natuur van den redelijken

Godsdienst van jesus ontiiart en verbastert , en met

JoodCcJie en Heidenfche beuzelingen bezoedelt. De

oorzaken van een zoodanig Bijgeloof onder de Chris-

tenen waren verfchillende. In het gemeen werkte hier

het gewoone vooroordeel der raenfchen , dat de Gods-

dienst voornaamlijk beftaat in het ijverig waarnemen

van

(*) socRATEs riist. Eccles. IV. 4.
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van uitwendige plegtigheden , welke vooröordeelen III

velen , die uit de Jooden en Heidenen tot het Chris- ^^^j^

tendom overkwamen, in volle kracht medebrachten ; Hoofdfl.

hier uit volgde , dat de waarneming van uitwendige ^^- C. G.

plegtigheden als een onvermijdelijke pligt werd aan- ^^^ .„^*

gemerkt, en de waare Christelijke vrijheid verloren •

werd. In het bijzonder, was de onkunde eene

vruchtbare bron van Bijgelovigheden ; de eerbied •

voor de Heilige Schrift, tot uiterften overflaande,

bracht twee geheel ilrijdige gevolgen voort; aan den

éénen kant niet te vrede met derzelver letterlijken,

en voor elk eenen verftaanbaren zin, was men 'er

fteeds op uit , om de zeldzaamfte geheimzinnige uit-

leggingen van de duidelijkfle plaatzen uit te denken;

maar aan den anderen kant, vatte men fommige ge-

zegden , die eene hooger bedoeling hadden , al te

zeer naar de letter op, bij voorbeeld, wanneer je-

sus van zijne Leerlingen eischt, dat zij hun kruis

op zich nemen en hem volgen zullen, dat men de

Wereld niet liefhebben, maar Vader, Moeder, Zus-

ters , Broeders , en alles zal verlaten enz. Zwaar-

moedige en dweepiichtige lieden hielden zulks voor

eene volmaaktheid in de Godzaligheid, welke niet

voor alle Christenen, maar alleen voor afgezonder-

den te bereiken was. Van daar de Asketen , de

Kluizenaars ^ en Monniken^ van wier Bijgelovighe-

den wij hier voor reeds zoo veel hebben opgete-

kend; bovendien werd het Bijgeloof van de aanzien-

iijkfte Leeriiaren aangeprezen , terwijl hetzelve we-

dertland te bieden, vruchteloos, ja zelfs gevaarlijk

was.

\> 3 lïet
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III Het verëeren van Heiligen was, onder de Bijge-

"°^ lovigheden dezer eeuw, déne der eerften en voor-

Hoofdft. naamften. Eene volftrekte afwijking van de eei-fte

na C. G. m-ondregelen van den Christelijken Godsdienst. Ten
Tanr '\6'\m

tot 476. ^^i^^^ ^^^ Apostelen werden alle gelovige en godza-

- lige Christenen Heiligen genoemd, als zulken, die
eree-

^^^ ^^^ dienst van God geheiligd en gewijd waren,
ring der o ^ o j

Heiligen. Vervolgends begon men den Titel van Heiligflen of

AUerheiligflen te geven aan de Opzieners der Ge-

meenten en derzelver Leeraaren , welken zich daar na

de Bisfchoppen bijzonder aanmatigden, even gelijk

de eernamen van Zaligflen , GodgeJiefdfien enz, ,

waarom zelfs de Kerkelijke Gefchiedfchrijver soc ra-

te s (*), eene ontfchuldiging maakt, dat liij deze

Titels aan de Bisfchoppen niet telkens geeft, (S-jö-

(piKzqxTa; Koct üyicüTciiüff ^^ zoo min als hij de Kei-

zers met vleijende benamingen, Q^hóIxtoi ,^ noemt,

omdat dit voor eenen Gefchiedfchrijver niet wel

ftaat. Limiddels ontflond 'er onder de Christenen

een foort van wezenlijke Heiligen, zulke Belijders

van den Godsdienst , die in grootheid en fterkte van

geloof en deugd uitmuntten , en hun leven zelfs

voor den Godsdienst veil hadden, de Martelaren,

Deze verwierven de hoogachting en eerbied der an^

dere Christenen , reeds in het jaar 169 , 'zien

wij, iu het voorbeeld van polykarpus, hoe men

hunne gedachtenis al vroeg in zegening heeft ge^»

houden, door den dag van hunne dood te vieren,

zonder nogthans hen te aanbidden (f). Deze eer-

bied

(*) Prooan. ad Z. VI. //. E. (f) Zie II. Bed, LI. 1 60.
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bied nam geduurende de tweede en derde eeuw meer III

en meer toe, men bezocht hen in hunne gevange- ^^^
nlsfen, verzorgde hen overvloedig van alles, kuste Hoofdft;

hunne ketenen , fchreef hunne laatfte merkwaardige "a C. G.

gezegden op , liet hunne voorfpraak gelden voor ^^'^ ^^*
Christenen, die uit de gemeenfchap der Kerk waren .

gefloten , en die op hun verzoek weder werden aange-

nomen. TERTULLIA^'us uocmde het eerst den

Marteldood den Bloeddoop, het laatfle hulpmiddel^

hetwelk God had daargefteld , omdat de meesten,

na den eerflen Doop , gevaar liepen , verloren te

gaan, een Sleutel tot het Hemelrijk ^ tm. Volgends

CYPRiANus was deze tweede Doop grooter in ge-

fjade, verhevener in magt , en kostlijker in eer,

dan de eerfie. origenes ging nog verder, daar hij,

hoewel met een bijgevoegd misfchien, de mening

voordroeg, dat fotnmige menfchen wel door het dier-

haar bloed der Martelaren gekocht konden zijn (*}.

In de cerfte drie eeuwen der Christenheid, is oiis Heiligen

nogthans geen enkele fpoor voorgekomen , dat men •" <^^ ^^r-

.deze Martelaren of Heiligen^ in het gemeen, na
^^gj, „j'^j

hunne dood hebbe aangebeden, veel meer hebben •''''ngebe-

wij voorbeelden van gebeden , die men voor de Hei-
'

ligen deed, hoedanig het volgende gebed is (f),

bii de inzegening van het Brood en Wijn, tot het

Heilig Avondmaal beftemd , en in de vergadering

der gemeente, doch alleen van de gelovigen uitge-

iproken. „ IVij bidden «, (Tr^sa-cpifofAiv troi^^ ook

„ voor alle Heiligen , welke u van ouds af behaagd

„ heb-

(*) Zie II. Deel, BI. 63. (ij Omftit. Apost. L. VIII.C. j 2.

L4
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III „ hebben; voor de Patriarchen, Profeeten, Recht*

^^f?- „ vaardigen , Apostelen , Martelaren , Belijders

,

Hoofdft. 95 Bisfchoppen, Ouderlingen, Kerkendienaren , On-
na C. G.

^^ derbedienden , Voorlezers , Voorzangers , Maag-

tot 476. " ^^" 9 ^Vediuven , Lecken , en voor alten , wier

' „ namen gij zelf kent!" Dit Gebed had, zoo als

bekend is, geen ander oogmerk, dan voor hun al-

len de eeuwige rust van God te fmeken, en hem

inzonderheid te danken voor den bijftand , aan de

Martelaren gefchonken.

Gedach- Te weten, de aanzienlijkfte Leeraars van de eer*

ten om- ^^ Is^Qxk. geloofden niet ééns. dat de Heiliren, ter-
trcnt den

"

toertnnd ftond na de dood, tot de volmaakte zaligheid ge-

der Heiü- raakten, maar wezen hun eene zekere tusfchenplaats

de dood. ^^'^ verblijf, tot het einde der "Wereld , aan , die zij

het Paradijs^ ook wel den fchoot van abraham

noemden, eene plaats van verkoeling of verkwik-

•king, (^Refrigertum ,') waar zij op ons wachten,

die na hen komen (*). Zelfs durfde men niet

ééns met zekerheid zeggen , of zij , even als de En-

gelen, ten besten der levenden, werkzaam waren.

ORiGENES , ten minften , telt de beantwoording de-

zer vraag , onder de verborgenheden , welke God

voor de menfchen verborgen heeft Cf)? hoewel

hij

(*) jusTiNUs £>//?/. Cum. Tryp^i. Iiid. p. 333. ireneus

adv, har. L. V. C. 31. tertullian. adv. Marcionit. L.

IV. C. 34. Apologet. C. 47. de Anima Cap. 55. orige-

NEs Ho-.nil. VII. in Levit. Tom. I. Opp. pag. 138. Verg.

ons lilde Deel, Bladz. 93.

(t) Coin:nent. in Ep. ad Rom. L. II. T. IV. p. 479,
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hij elders van hen en van de Engelen fterker UI
r 1 * i' * ^ BOEK
fpreekt (*). yi
Maar toen, in de vierde eeuw, de Monniken en Hoofdfï'.

Kluizenaars , als een nieuw fooit van Heiligen , bij "^ ^' p'

duizenden opflonden , en zich als bovenmcnschlijkc ^^^^ ^-,^*

godzaligen , als wonderdoeners en overwinnaars der —

booze Geesten voordeeden, greep het Bijgeloof, "^deeeuw'
met reuzenfchreden voortllappende , de van ouds neemt de

zoo eerwaardiG:e Martelaren aan , als voorwerpen , Y'^^^'^^.^S^ '
derHeiii-

der hoogfte verëering waardig , en van wie men g^^ ^e

zich alle hulp en bijrtand beloven mogt. Vele Hei- over-
^

denen , die thans tot het Christendom overkwamen
, „avökiu''

vonden nu hunne Befchermgoden eenigermate , in de der Hei-

BefchermheiVigen der Christenen, weder, en zelfs
"'^'^'^'^*

een gregorius de Wonderdoener, ( Thanmatiir-

gus , ) vergunde aan het volk , op de gedachtenis-

dagen der Martelaren, allerhande vermaaklijkheden

,

.0111 hen , die aan de openbare Feesten onder de

•Heidenen gewoon waren, daar van af te trekken,

en tot de verëering van den waaren God op te lei-

den (f). Dus maakt ook eusebius (§) gcene

zwarigheid, uit plato en hesiodus te bewijzen,

ten einde de Heidenen voor het Christendom in te

nemen , dat men de overledene deugdzamen , de

Helden en Halfgoden , ook bij hunne graven , voor-

naamlijk, verëeren moet; en dan voegt hij 'er bij:

5, Dit past zeer wel op de dood der van God bc-

„ min^

(*) In ccne plaats tegen celsus , aangehaald in ons III

Deel, Blmh, 91. (f) Zie III Deel, Bladz. 227.

(§) Pr^parat, Euang. L. XIII. C. ii./>. 66z,
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III „ minde mannen, die men met recht Kampvechters
BOEK

^^ yQor de waare Godzaligheid noemen kan. Want,

Hoofdft. 5» ^^£t is ook onze gewoonte, dat wij bij hunne

na C. G.
^j graven bijeen komen, aldaar ons gebed verrich-

tot 1-6 " ^^"' ^" hi^inne gelukzaiïge zielen verëeren, al het-

• 5, welk wij gelooven , met recht te doen. " Om-
trent twintig jaren daar na, befchuldigde de Keizer

JULIANUS de Christenen, dat zij alles met Graven

en Graftekenen vervuld hadden, evenwel fpreekt hij

niets van derzelver aanbidding , en lang daar' na

heeft nog cyrillus van Alexandri'é de Christenen

tegen dit verwijt verdedigd, met de gewoonte der

Atheni'ènz£n , die jaarlijks de gedachtenis vierden

,

van de dood der genen, die in de verdediging van

hun Vaderland gefneuveld waren.

Kerken De Kerken^ welke over de Begraafjalaatzen der

ter ge- ]\Iartelaren , en tot hunne gedachtenis gedicht wer-

der INIar- ^e" ? verdienen hier ook niet verget;jn te woroen

;

celaren. die wel door augustinus verichoond worden, de-

wijl men alleen hunne gedachtenis daar mede in

waarde hield, maar hun geenen Godsdienst, als aan

Goden, toebracht , maar als men in aanmerking neemt,

dat de beenderen en overblijfzelen , ( Reliquien , )

der ISlartelaren , in die Kerken geplaatst, en aan de-

zelve wonderdaadige krachten toegefchreven werden,

door welke augustinus zelf geloofde, ongetwijfelde

wonderen verricht te worden, zoo was ten minden

de overgang van deze vcrëering tot de aanbidding

der Heiligen zeer gemaldijk; te meer, dewijl door-

gaands de Kerkleeraars hieromtrent zeer infchiklijk

vi^aren, en zelfs het geen zij, als bijgeloof in on-

kun*
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kundige Christenen , aflceurdcn , nogthans ligtelijii III

ontfchuldigden. Dus wilde augustinus het niet ^^^
geheel afkeuren , als fommige Christenen hunne fpij- Hoüfdft.

zen bij deze gedachtenisplaatzen der Martelaren "^ ^- ^*

brachten, en daar over dezelve hun Gebed fpraken, (^^ ^^^.^

dewijl naamlijk, op deze wijze, de fpijzen, door de

verdienften der Martelaren ^ 'm den naam van den

Heer der Martelaren, geheiligd werden, hiörony-

JMUS (*) keurt het af, dat vele eenvoudige Leekcn

of vroome vrouwen lichten ontftaken bij de graven

der IVIartelaren , maar voegt 'er tevens bij , dat

zij nogthans naar hun geloof zullen beloond wor-

den.

Niets ftrekte meer, om den eerbied voor de Hei» LofreJe-

ligen aan te vuuren , dan de Lofredenen , die door "g'jyi^l

aanzienlijke Predikers op dezelve gehouden werden \ lelaren,

in deze werden alle de krachten der welfpreken d-

heid aangewend, om Iniime godzaligheid en won-

<3eren te verheffen , en de Christenen tot eerbied

voor hen op te fpooren, geene aanfpraken aan hen,

geene uitroepingen, geene bloemen en fieraaden der

Rederijkkunst werden gefpaard, om hunnen lof te

vergrooten, welke, zo zij al bij den fpreker enkel

gewrochten van zijne kunde, en niet regelrechte Ge~

heden waren , evenwel van ^tn grooten hoop , als

zoodanig, werden aangemerkt, en weldra nagevolgd.

Omtrent het midden der vierde eeuw, namen deze

Lofredenen eenen aanvang, en één der eerfte voor-

beelden van dezelven is eene Kerkleerreden van ba-

si-

(*) Advcn, Vigilant. Tmi. IV. O/jö. P. I. p. 28.}..



172 K E R K E L rf K E

III siLius den Grooten , op veertig foldaten , die onder

^^^^ den Keizer julianus den Marteldood geleden had^

Hoofdfl. den (*), welke hij kort na het jaar 360 gehouden

na C. G. heeft. Hier zegt deze Kerkleeraar , onder anderen

,

tot 4-6.' ^^^ ^y'"^ Toehoorers : „ Hce veel moeite hebt gij

„ gedaan, om ééuen te vinden, die bij God voor

„ 11 bidden mogt! Hier zijn 'er veertig^ die een

5, eenparig gebed opwaards zenden. Waar twee

„ of drie in den naam des Heeren vergaderd zijn

,

„ daar is hij in hun midden. JNIaar waar veertig

5, tegenwoordig zijn, wie zal daar aan de tegen-

5, vvoordigheid van God willen twijfelen ? IVie

„ rampen duldt ^ die neemt tot deze veertig zijnen

5, toevlucht; wie zich verblijdt, wendt zich insge-

„ lijks tot hen ; gene , om van zijne onheilen vcr-

„ lost te worden; deze, opdat zijn welvaart bejien-

59 ^'S voortduure. Hier vindt men eene godzalige

,, vrouw, die voor hare kinderen bidt; zij fmeekt

„ om de wederkomst van haren, op reize zich hc'

„ vindenden, om de gezondheid van haren kranken

,, echtgenoot. Vereentgt dus ook uwe gebeden met

„ deze Martelaren!" Een weinig verder roept hij

uit : „ ó Heilige Vergadering ! ó Geheiligd Heir

!

„ ó Ondoordringbaar fterke Bende! 6 Gemeenfchap-

„ pelijke Befchermers van het MenscJidom ! Goede

5, deelnemers der zorgen ! Medehulpen des gebeds

!

„ Hoogstmagtige gezanten ! Starren der wereld,

„ en Bloemen der gemeenten
!

" Wat men hier ook

ter ontfchuldiging zegge , dat basilius toch niet

uit»

(*) To:n. II. Opp.pag. 155.
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iliitdruklijk leert, dat men deze Heiligen aanbidden, IIÏ

maar met deze Martelaren bidden zal, zeker, het "^"^

had nogthans veeleer eenen Christen Leeriiar ge- Hoofdflj

voegd, zijnen Toehooreren te vermanen en onder "^ ^' 5^»

het oog te brengen, dat zij niet verlegen behoefden jq^ ^^^^

te zoeken, naar eenen Voorbidder,, en voorfpraak

bij God, maar hen op jésus christus, den Recht-

vaardigen! te wijzen. De overige Homili'én^ door

BASiLius, op gedachtenis -dagen van Martelai'en ge-

houden, bij voorbeeld, ter gedachtenis van bar-

LAAiNi , GORDius , MAMAS , Icidcn wcl dc Christenen

meer op om de Martelaren in hunne Godzaligheid

na te volgen ; doch in dezelven heerscht weder een

ander gebrek. Daar 'er van de levensbijzonderhe-

den van deze Martelaren dikwijls weinig bekend

was, zoo keert zich de Redenaar, ten einde deze

gaping te vullen , aan 2ijne Toehoorers , aan hen

,

die MAMAS in den droom mogten gefproken heb-

ben; aan hen, wier medehelper in het gebed hij in

de kerk geweest was ; dien hij hijfland verleend

had^ in hunnen arbeid en jwoden^ zoo dra hij met

zijnen naam was aangeroepen ; die hij van de reize

t' huiswaards geleid^ van krankheden herfteld ^ en

wier bepaalden leeftijd hij verlengd had. Men ver-

moedt Hgt, hoe fpoedig zich menfchen voordeeden,

die zich zoodanige weldaaden van den Heiligen Mar-

telaar verbeeldden , of daar op roemden , en 'er van

getuigen wilden, gregorius van Nysfa^ Broeder

van BASILIUS , heeft insgelijks zoodanige Lofredenen

op Martelaren nagelaten , onder anderen drie op de

bovengemelde veertig Martelaren , die ook door

zij-
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III zijnen Broeder geprezen waren (*). Voornaamlijk
BOEK

jg 2ijne Lofreden op den Martelaar theodorus,

Hoofdfl. merkwaardig , een' gewezen foldaat, die, onder

na C. G. DIÖKLETIANUS , ter dood gebracht was ( f ). Van

lot 475 dezen verzekert gregorius , terflond in het begin

"— der Lofreden: „ Deze is het, gelijk wij geloven,

„ die, in het voorleden jaar, den ftorm der Bar-

,, baaren geftild, en den vreeslijken krijg der wDde

„ Scythen gefluit heeft, hebbende hun, bij hunne

,, aannadering , niet de gewoone wapenen, maar

„ het kruis van Christus, hetwelk alle kwaad

5, verdrijft, en almagtig is, tegengefteld. '* Verders

rekent hij onder de beloning der Martelaren^ de

verëering van hunne overblijfzelen , welke te mogen

aanraken van het volk reeds als een bijzonder geluk

geacht werd. „ Die genen ," zegt hij , „ die zulk

„ een ligchaam zien, omhelzen het, als iemand,

„ die, als het ware, nog leeft en bloeit; zij hou-

„ den het aan hunne oogen, mond, ooren, en alle

„ hunne zintuigen; zij florten 'er tranen op van

„ pligt en liefde voor den Martelaar , als of hij nog'

„ leefde, en verfcheen; zij bidden hem om zijne

„ voorfpraak; roepen hem als eenen trauwant van

„ God aan^ en fmeeken tot hem^ als tot iemand^

„ die gefchenken aanneemt^ wanneer hij wil.'''' Ein-

delijk fluit hij, met eene aanfpraak aan den Marte-

laar THEöDORUs , die , het zij men ze , als een Ge-

bed^ of flechts als fieraad van de Welfprekendlieid

des Redenaars , wille aanmerken , in allen gevalle

juist

(*) Tom. II. Opp. pag. 214. (f) Tom. III. p. 578.
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juist gefchikt was, om het Bijgeloof des volks om- lll

trent de Martelaren en Heiligen te verfterken. On- *^^^

der ïinderen zegt gregorius tot den Martelaar : Hoofdll,

„ Wij hebben vele vveldaaden nodig; hid voor het "^ C. G.

5, Vaderland hij den algemeenen Koning ! — Dat
^^j.

^3'

„ wij' onbefchadigd behouden zijn gebleven^ rekenen

„ wij u ah eene weldaad aan. Maar ^ wij bidden

„ u ook om veiligheid voor het toekomendel Doch,

„ indien 'er nog een doordringender gebed nodig

55 mogt wezen, zoo vergader het Koor van uwe

„ Broederen, de Martelaren ^ en bid met allen te

„ gelijk! Het gebed van vele rechtvaardigen is in

„ ftaat, om de zonden der volken en der menigte

„ weg te nemen! Vermaan petrus! Wek pau-

5, LUS , als ook joÜNNES den Theologus , den ge-

5, liefden Leerling , op , dat zij voor de Gemeenten

„ zorgen, welke zij gedicht, voor welke zij kete-

5, nen gedragen, gevaren en de dood geleden heb-

5, ben! enz." Op hunne beurt werden deze Lof-

redenaars weder van hunne opvolgers tot Heiligen

gemaakt, en de wierook toegezwaaid. Dus vond

BASiLius de Groote zijnen Lofredenaar in grego-

rius van Nazianzus , die hem in zijne Redenvoe-

ring aan de Apostelen gelijk fchat, van wien hij

hoopt, dat hij voor hem offere en voor het volk bid-

de, „ Leid ons, zoo fpreekt hij den overledenen

„ aan, leid ons geheele leven op tot het gene aller-

„ nuttigst is! en '.vanneer wij het ééns verlaten,

„ neem ons dan daar in uwe Tabernakelen op (*)
.'

"

Zoo

( * ) Orat. XX. Tom. I. Opp. pag. 373.
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lil Zoo mild waren deze Redenaars met het verfpillert

BOEK y^^ hunne kunst, dat deze zelfde gregorius de

Hoofdft. ziel van den Keizer konstantius , met omtrent

na C. G. eyeii ^oo buitenfporigen lof, aanfpreckt (*), als die

tuE 476. ^^" '^^^^ door dezen Keizer vervolgden athana-

sius, wien hij bovendien bidt, „ zijne Gemeente

„ te regeeren^ en henpin den Hemel te brengen (f)
.'"

ciiRYSOSTOMUs, die insgelijks de Martelaren ^ zoo

dikwijls en zoo welfprekend, geprezen heeft, wacht

zich wel van foortgelijke aanfpraken aan dezclvcn

,

maar bevordert de verëering van hen weder, door

den ijver , met welken hij , van de waarde en kracht

van \imm& Overblijfzelen ^ (^Reliquien ^') fpreekt. D&

Graven der Martelaren , zegt hij ( § ) , zijn niet

anders dan veilige havens , bronnen van geestlijk

water ^ en onuitputlijke fchattrezoren van rijkdom-

men. Laat ons derhalven deze Graven met geloof

aanraken! enz. In eene andere Predikatie ter eere

der Martelaren^ zegt chrysostomus (**), onder

anderen: A^iet alleen de Beenderen der Martela-

ren^ maar ook hunne Graven en Beivaarplaatzen ^

rloejen over van zegeningen. In eene Redenvoe-

ring op de beide Maagden ISIartelaresfen bernice

en PROSDOCE (ff), \vekt hij zijne Toehoorers op,

met deze woorden: „ Misfchien hebt gij veel lief-

„ de voor deze Heilige Vrouwen opgevat; laat ons

„ «//,

.(*) Orat. III. p. 63. Ct) Orat. XXI. p. 379-

(§) i)^ SS, Martyih. Hom. LXVIII. Torn. Y.Opusc.

Vdrior. png. 873. ed. Francof. Q*^ L. c. p. óp^.

(ft) Optisc, Tom. I. pag. 5Ö8.
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jj ««, met dit vuur, roor hare overblijfzelen neder- III

>^ vallen! Laat ons hare graven omvatten! Want ^^f-

5, zelfs de graven der Martelaren kunnen vele raagt Hoofdft.

5, hebben; zoo als ook de beenderen der Martela-'^'^^'^»

„ ren veel kracht bezitten. Laat ons, niet alleen ^q^ ,S^

5, op dezen Feestdag , maar ook op andere dagen ,—

—

j, bij dezelve zitten, haar bidden en fmeeken ^ dat

„ zij onze voorfpraken zijn! enz." Elders echter

fpreekt deze Kerkleeraar meer overëenkomftig de

eenvoudige leere van het Christendom, wanneer hij

'er op aandringt, dat men de Martelaren eere en

fiavoïge , maar God alleen aanhidde (*} 3 ?? bij

„ menfchen zij het wel dikwijls nodig , als men

5, hen wil verbidden , dat men zich eerst bij hun-

„ ne deurwachters en vleijers vervoege, en eenen

5, langen omweg neme, maar bij God vindt men

,, niets dergelijks ; hij wil zonder eenen tusfchen-

^^ perfoon ^ zonder kosten en uitgaven, rerhooren;

j, men moet derhalven, in geenen nood of ongeval^

„ tot menfchen den toevlucht nemen ; maar, met

5, voorbijgaan van allen, bij den Arts der zielen,

5, genezing zoeken." Dus ongelijk zijn de Kerkva-

ders aan zich zelven; zij volgen hunne aandrift en

ijver, en nemen aan, het geen zij voor zich best

keuren, zonder zich aan vaste en bepaalde grond-

regelen te houden; ook geven zij te veel toe aan

den geest hunner tijden , en luifteren meer naar hun-

ne verbeelding en vernuft, dan naar hun verftand

en rede. Men oordcele hier uit, met hoe veel of

vvei-

(*) Hom. IV. de Pocnitentia T, I. Opusc. p. 592.

VL Deel. M
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nr weiiiig grond, men in laater tijd, zicli op de over-

BOEK eenftemming dezer Kerkvaderen beroepen liebbe, en

Hoofdft. ^^" ^^^^ h^" *^P himne rechte waarde te ftellen

,

Ba C. G. doorlien en hunne fchriften te toetzen, aan den geest

Kf ?^<' van hunne tijden.
tot 47Ö'
-;i—— Niet min dan de Griekfche Kerkleeraars, hebben

Vervolg, ook de Latijnfche of "\\'esterfche het hunne toege-

bracht, om het Bijgelovig vereeren der Heiligen te

bevorderen. Onder hen is asibrosius , Bisfchop van

Milaan , één der eerflen en voomaamflen , die deze

vereering der Heiligen zoodanig heeft aangeprezen,

dat men bijkans niets tot verzachting van zijne uit-

^
fpraken kan aanvoeren. In zijn Boek over de wedu-

wen (*), wil hy , dat de weduwen zich tot de

Martelaren zullen wenden , die weleer een even

zwak ligchaam omdroegen, als wij; aan rvier lig-

thamen wij een onderpand van hunne hefcherming

bezitten; die zich ah opzichten van ons leven be-

tonen; die ook des te meer in ftaat zijn, om voor

onze zonden te bidden^ nadien zij die zonden, wel-

ke zij misfchien zelve aan zich hadden, door hun

eigen bloed hebhen afgewasfchen. Hij noemt hen

voorbidders van onze zwakheid, (intercesfores nos*

tra infirmitatis ; ) en geeft van dit alles den g?ond

op , dat de zondaars het niet zouden mogen wagen

,

zich regelrecht tot den Geneesheer te wenden. Eene

rijke bron, zeker! tot alle foort van Bijgelovighe-

den. Hij fchrijft het aan eene Gelofte of het Gebed,

{Fotis,) van den Heiligen Martelaar laurentius

toe,

(*) Libr. de Fiduis T. IV. Opp. p. 380.
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toe, dat het zijnen Broeder vergund is geworden, Ili

nog kort voor zijne dood tot hem te komen (*). ^°^*

Hoe veel hij toegebracht hebbe , tot het Bijgelovig Hoofdd.

verëeren van Heilige Overblijfzeïen , zal ons flraks na C. G,

nader blijken. Aangaande mëRONYMUS, éénen der'jQ^'^^^*

fchitterendfte Kerklceraaren van dezen tijd, hebben

wij reeds zoo vele blijken van zijne ligtgelovigheid

en zucht, om, als het ware, plantzoenen van nieu-

we Heiligen aan te leggen, gelezen, dat wij niet

nodig hebben j hier meer van hem te zeggen, temeer,

daar wij vervolgends zien zullen , hoe zijn ijver ten

dezen tijde bijkans tot vervolging toe is overgeflagen.

Meer gematigd verklaart zich , geUjk wij gezien hebben

,

AUGusTiNus, alhoewel ook deze, door zijne onder-

fcheiding tusfchen de verëering der Heiligen, en den

ceredienst, welken de Grieken Kotl§u» noemen, en

die aan God alleen toebehoort, waar mede hij derr

eerbied voor de Heiligen tegen de verwijtingen van

FAUSTUS den Manicheer verfchoont Ct)^ ^^i* Bij-

gelovigheid eer een voorwendzel aan de hand gege-

ven 5 dan tegengewerkt fchijnt te hebben ; welke bijge-

lovigheid zoo ver ging, onder den gemeenen hoop des

volks , dat dezelfde augustinus legende Manicheën

^

welke zich ten fterkften daar aan ergerden , aanmerkt

,

dat zij zich op domme hoopen van Christenen niet

moesten beroepen, die zelfs in den waaren Gods^

dienst bijgelovige of aan hunne begeerlijkheden zoo

overgegeven waren , dat zij daar door vergaten

,

wat

(*) Libr. de tbitu Satyri fratris T. IV. Opp.p. 230.

Ct) De Morib. Eed. Cathol. L, I. C. 34- T. Lp. 531.

M 2
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III wat zij aan God beloofd hadden ; hoedanigen vele-

BOEK aanbidders der graven waren, die over de doodert
VI

ö 7

Hoofdft. op het onmatigst dronken, en den dooden ligclia-

na C. G. men fpijzea voorlegden , zieh zelven boven de be-

tot^ AVó'
gravenen begroeven , en hunne gulzigheid en dron-

. kenfchap op rekening van den Godsdienst fielden.

Eindelijk, wij hebben reeds hier voor gezien, hoe

onberaden de Christelijke Dichters van dezen tgd,

PAULINUS van Nola , prudentius, en anderen,

zich aanroepingen van Heiligen in hunne gedichten

veroorloofden, waar door derzelyer verëering alge-

meen zou hebben moeten worden, indien zij zulks

ten dezen tijde niet reeds geweest ware.

Vervolg. Zoo algemeen, zoo driftig, nam deze verëering

der Heiligen toe, dat zelfs de vijfde Kerkvergade-

rmg van Karthago, in het jaar 398 (*), 'er op be-

dacht was , om 'er een perk aan te zetten , en zelfs

dit durfde men niet dan met fchroom doen, omdat

men voor c^fchuddingen vreesde onder het volk^

Doch niet alken bij het volk, maar ook bij de

Christenen van den eeiften rang, was , ten dezen

tijde, deze verëering der Heiligen reeds ingeflopen.

Keizer theodosius , zich toerustende tot den krijg,

tegen eugenius , ging , verzeld van de Geestlijk-

heid en het volk, alle plaatzen rond, waar men zijn

gebed verrichtte; werpende zich , in een haan-en

kleed, voor de graven der Martelaren en Aponeïen

neder ^ en fmekende ^ door hunne getrouwe voorbid-

ding , om de nodige hulp en bijfiand (f). Men
(*} HARDüJN. /iet. Concil. T. \. p. 988.

(f) RüFiN. Hiit. EfcUs. L. XI. C. 33.
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^len heeft opgemerkt , dat de bijgelovige verêeritig III

der Heiligen , eenen aanvang genomen hebbende , ^^^

van min bekende menfchen , na dezen de Apostelen , Hoofdft.

later de Engelen , en eindelijk de Maagd maria ,
""^ C. G.

tot haar voorwerp heeft genomen. Deze voortgang
[^^

^A[

was 'zcer natuurlijk. Zeer vele Gemeenien hadden -

eerst hare bijzonder tot haar behorende Martela- Y^^^f*
nngder

ren , die onder haar in geduld en volltandiglieid des Engelen.

geloofs en der heiligheid hadden uitgemunt, en wier

gedachtenis zij jaarlijks bij hunne graffteden vierden;

de verëeiing derzelve was dus bij deze Gemeenten

de eerfte en naaste. Vervolgends kreeg ook de Kerk

"in het gemeen, van tijd tot tijd, algemeene Heili-

gen, en nam daar toe de Apostelen en zulke Mar^
ielaren aan, die meer algemeen bekend en op de

Lipt der Blartelaren geplaatst waren. Van de zin-

iijke voorwerpen, van menfchen, die men, als met

menschlijke zwakheden bekend , vrijmoediger ver-

trouwde , en op welken de menschheid. zich be-

roemde, kwam men tot de zalige Geesten, de En-

gelen i de dienst van dezen , gelijk ook van de

Maagd MARIA , nam eerst , in dit Tijdperk , eenen

aanvang , hoewel niet zonder tegenkanting, hoe

zeer de verëering der Engelen voor de menfchen

veel fterker bekoring fcheen te hebben , dan die der

Heiligen, omdat, misfchien, de Bijbel al te duidlijk

den dienst der Engelen tegenfprak en afkeurde;

evenwel werden de Engelen door de Christenen der

drie eerde eeuwen niet aangebeden, nog met eeni-

gen eeredienst vereerd. Ondertusfchen fpraken de

Leeraars der Christenen nu en dan van derzelver

M 3 be.
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III betrekking tot de menfchen, als Befchenn- of Ge-
BOEK lei' Engelen, en Befiuurers der ondermaanfche za-

Hoofdll. ken. Volgends athanagoras (*), had God, daar

na C. G. 2ijne Voorzienigheid het Geiieelral omvatte, de bij-

10" 476' zondere regering van de enkele deelen der Schep-

——— ping aan de Engelen opgedragen: origenes maakt

hen tot Gelei -Geesten der Godzaligen, wier gebe-

den zij aan God, door den eenigen Hogenpriester,

voordragen (f), doch niemand bewijst te gelijk

zoo krachtig, als origenes, dat de Engelen niet

moeten worden aangebeden (S), hoe zeer men hun

ook' achting verfchuldigd zij, als aan verhevener we-

zens. Deze denkwijze omtrent de Engelen bleef

ook in de vierde eeuw ftand houden. Evenwel

vond toen reeds eene Kerkvergadering, die vanZ^ö-

dicea , nodig , de verëering der Engelen , als eene

Afgoderij ^ te verbieden, waarfchijnlijk , omdat eeni-

ge dwaalgeesten fommige Katholijke Christenen daar

toe begonnen te verleiden. En sozomenus (**),

bericht ons, dat konstantyn de Groote , niet ver

van Konflantinopolen , eene Kerk hebbe gefticht,

die den naam droeg naar den Aarts -Engel mi-

CHAëL, ( M<;^jdt»jAiow, ) omdat men geloofde, dat

deze aldaar verfcheen, gelijk hij, de Gefchiedfchrij-

ver zelf, zulks als waarheid getuigen kon, als heb-

bende aldaar eene uitnemend groote weldaad ontvan-

gen;

(*) Legat. pro Christian. pag. 27.

(t) Adv. GELS. L, VIII. pag. 401. ed. Spencer»

(5) Z. c. Libr. V. p. 239. Libr. VIII. p. 415.

(*•) Bit, Eccles. Libr. II. Cap. 3.
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gen; daar tegen echter hebben wij het uitdruklijk III

getuigenis van augustinus (*): „ Wij verëeren ^^^
„ de Engelen door liefde , niet door hen te dienen ; Hoofdft.

„ wij bouwen hun geene Tempelen, Want , zij "^ ^* P'

„ willen van ons niet vereerd worden, alzoo zij ^^^ .-,^[

5, weten , dat wij zelve , indien wij godvruchtig •

„ zijn. Tempelen zijn van den AUerhoogften God."

Misfchien fpreekt sozomenus, dié omtrent honderd

jaaren na konstantyn leefde, van zijnen tijd, in

welken deze Kerk, door konstantyn gedicht, na

den tijd dezes Keizers , aan den Aarts - Engel was

gewijd geworden, dewijl hij niet uitdruklijk zegt,

dat deze Keizer zelf deze Kerk aan den Aaits- En-

gel toegewijd had. Intusfchen gewagen de Kerk-

leeraars van dezen tijd reeds Overvloediger van de

magt, verrichtingen en verdienden der Engelen bij

de menfchen. gregorius van Nazianzus gelooft

dus, dat elke ftad en gemeente haren Befcherm-

Engel hebbe (f), augustinus (§) , laat zich

uit het Boek van TOBias bewijzen, dat de Engelen

onze gebeden voor God brengen , elders nogthans

roept dezelfde Kerkvader (**) , God aanfprekende,

uit: „ Wien zou ik toch vinden, die mij met 11

„ zou verzoenen? Zou ik tot de Engelen gaan?

„ Maar

(*) Z>^ Fera Relig. Tom. I. Opp. pag. 588.

(t) Orat. XXXII. Tom. I. Opp. pag. 51Ö. Vergel.

EPIFAN H<€r. LI. Tom. I. Opp. pag. 456.

(5) Epist. CXX. Cap. 29. Tom. II. Opp, pag. 340.

Epist. CXXX. Cap. 9. pag. 295.

(**) Confesf. L. X. Cap. 41 , 42. T. I. Opp. p. I4S-

M 4
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III „ Maar met welk gebed ? Met welke geheiligde

BOEK
^^ plegtigheden ? ( Sacramemis. ) Velen , die pogen ,

Hoofdft. 5» tot u terug te keeren , en daar toe door zichzel-

na C. G.
^^ ven buiten flaat waren, hebben dit beproefd;

torirö " ™^^'* ^y'^ ^" eene begeerte tot zonderbare gezich-

„ ten vervallen, en zijn waardig geweest, om ver-

„ dvvaasd te worden — Zij zijn, door de magten

„ der lucht , met tovergeweld misleid geworden

,

5, omdat zij eenen Middelaar zochten, door vvien

„ zij gereinigd konden worden , waar 'er geen was."

Ook gewaagt hij van zekere lieden , die liij veree-

rers der Engelen , ( Angeliei , ) noemt , als eenea

aanhang, welke toen, volgends epifanius (*),

reeds te niet geraakt was. Met ée'n woord, onder

alle de Leeraaren van dezen tijd , kan men nie-

mand , dan alleen ainibrosius , noemen , die zich

uitdruklijk voor de aanbidding der Engelen ver-

klaart. Deze , die de Christenen aanfpoort , om

hunnen toevlucht tot de Martelaren en Apostelen te

nemen , wil ook , dat zij tot de Engelen bidden

zullen, die hun ter befcherwitjg gegeven zijn ge^

worden (f). Een blijk, dat, zo hij niet de eerfte

invoerer van deze gewoonte , dezelve nogthans in

dezen tijd nog geheel zeldzaam geweest is.

Verëe- Eéne enkele, nog bovendien duiftere plaats, bij

ring der jr^e^eus (§), uitgezonderd, in welke hij maria
IVIaaffd

MARIA. ^^ Patronesfe, (^Advocata,') van eva noemt, komt

KoUyri- ons , in de drie eerfte eeuwen van het Christen-»

^^^'^^°- dom,

(*) De H.er. C. 39. (|) Lihr. deFiduis T.lW.p, 389,

(5) Zie ons lïde Deel, Bladz, 267 , 268.
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'dom, geene fpoor voor, van eenige buitengemeene III

verëering der Jongvrouw maria , de Moeder van ^^^
jEsus CHRISTUS. Omtrent het einde der vierde Hoofdft.

eeuw, ontmoeten wij het eerfte voorbeeld van Chris- "a C. G.
Tmr *^(5^

tenen ^ die haar ecne eere begonnen te bewijzen,
^^^

^_^*

meer dan aan een* mensch toebehoort; doch deze

Christenen worden voor Omechtzinnigen en Ketters

verklaard. Eenige vrouwen, uit Thraci'è en Opper-

Scythië naa Arahiê gekomen, vereerden de Maagd

MARIA, als of zij God was; zoo verhaalt epifa-

jvius (*) de zaak; zij offerden aan haar een klein

koekjen , ( xoAAwfif, ) hielden vergaderingen , en of-

ferden aan haren naam, alle palen te buiten gaande,

en tot ontëering van God. Zij fierden eenen wagen

of vierkanten zetel op , over wellcen zij een linnen

kleed fpreidden, waar op zij, op zekeren flaatlijken

tijd in het Jaar, het gemelde brood, eenige dagen

lang , ten toon legden ; en het in den naam van ma-

ria geofferd hebbende, aten zij 'er allen van. Naar

deze koek geeft epifanius aan è&zo^ lieden den

naam van Kollyridianen of Kollyridianeriimen (f);
verders vindt deze Schrijver hier eene fchroomlijke

Ketterij in, welke hij van den Duivel afleidt; hoe

zeer men waarfchijnlijk mag gisfen, dat deze, nog

halfHeidenfche, vrouwen, tot het Christendom over-

gebracht, door verkeerde voorftelling van Christus

en zijne Moeder, daar mede misfchien hare Hei-

den-

(*) fLeres. LXXVIII. Cap. 23. en H<eres. LXXIX.

Cap. I. fq. Tom. I. Opp. pag. 1054, 1057.

(t) Anakephalaios, pag. 128, 130, J50. T, II. Opp^
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IIi denfche denkbeelden van de Moeder der Goden ver-.

EoEic niengd, en in hare eenvoudigheid gedwaald hebben,

Hoofdfl-. In de wederlegging van deze Ketterij , zegt de Kerk-

na C. G. vader onder anderen : Het ligchaam van maria was

tot I76. ^^^^ heilig, maar zij was evenwel geen God, Zij

' was ook Maagd , maar is ons evenwel niet ter aan-

bidding voorgefteld ; zij zelve , integendeel , heeft den

genen aangebeden , die uit haar vleesch geboren

was enz.

Verfchil- Doch, terwijl de leeraars van dezen tijd zooda-

cjen "^S^ grove Bijgelovigheid beftreden , welke de Maagd

Maagde- MARIA bovenmatig ondernam te verëeren , begun-
lijken fhgden zij, te gelijker tijd, door het verheffen van

WAKJA. fien ongehuwden Maagdelijken Staat , en ]maria daar

toe ten voorbeeld aan te prijzen, eene fijnere Bij-

gelovigheid, omtrent deze Moeder van jesus, des

te meer, gelijk wij daar van reeds de voorbeelden

gezien hebben , in HiëRONYMUS en ambrosius.

Deze beide Leeraars beweerden, met den grootften

ijver , de ftelling , dat maria , haar geheele leven

lang ^ Maagd gebleven zij\ en het tegenövergeftel-

de gevoelen was, eer men 'er aan dacht. Ketterij

geworden ; hoewel tertullianus hetzelve reeds

was toegedaan geweest ( * ), De vermaarde Ariaaw

fche Bisfchoppen, eudoxius en eunomius, leerden

hetzelve openlijk voor de Gemeente (t)? t^och epi-

faniüs , zoo vruchtbaar in het fmeeden van Ket-

ters en Kettemamen , gewaagt van eene bijzondere

ge-

(*) Z)^ Monogamla Cap. 8.

(t) FiLOSTORG. Hiit, Eccles. VI. 2.
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gezindte, welke, naar dit gevoelen, den naam van III

Tegenfirevers van maria , ( hvjhy.ofAxotoiviroii
,
) zal

^^^-^

gevoerd Iiebben. In Arahië inzonderheid , fchrljft Hoofdl!.

hij (*), ftonden fommigen op, die uit vijandfchap "^ C. G.

tegen de Heilige Maagd, of uit nijd, of door clwa- J^J^ ^2
J*

ling , zich verftoutten , te bevveeren , dat maria , na . .

de geboorte van Christus , met haren Man josef ,

echtelijk hebbe faamgewoond. Dit gevoelen zal van

den ouden apollinaris, of van zijne Leerlingen,

oorfpronglijk wezen, waaromtrent echter epifanius

twijfelt, epifanius vvederlegt deze lieden , in eenen

Brief, welken hij, in het jaar 370, naa Arahi'è

zond, en ook in zijn werk heeft ingevoegd. Zijne

voornaamde bewijzen zijn , dat biaria altijd met den

eernaam van Maagd benoemd wordt; dat josef

reeds tachtig jaren oud was , toen zij aan hem ver-

loofd werd , en weduwnaar van zijne eerfte vrouw

,

bij welke hij zes kinderen geteeld had , en zou deze

grijsaart eene Maagd daadhjk tot zijne vrouw geno-

men hebben? Ook zou hij, wetende, dat maria

zwanger was van den Heih'gen Geest, haar niet

hebben durven aanraken. Zij, die dit ontkennen,

behoorden de kinderen op te noemen, welke maria
na CHRISTUS ter Wereld zou gebracht hebben

,

waar toe zij volftrekt niet in ftaat zijn, want de

Broeden van christus, in de Heilige Schrift ge-

meld , zijn de Zoons van josef , uit zijn eerfte huw-

lijk enz.

Zoodanige wederlegging kon niet verhinderen , helvi-

dat

(*) E^rei, LXXVIII. Tom, I. Opp. pag. 1033.
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ÏIÏ dat anderen insgelijks voortgingen te ontkennen, d;[t

^^^'^^ RiARiA altijd Maagd gebleven zij. Onder dezen be-

Hoofdfl. hoort HELviDiüs, wiens aanhangers naar hem He/-

na C. G. vidianen genoemd zijn ( * ) ; wij kennen dezen man

tot 47ó!
^^^^"^^ ^^^ zijnen Tcgenfchrijver mcRONYMus Cf),

-- die hem als eenen lompen onkundigen Leek affchil-

Diusen
(3gj.j. djg j^jgj. verdiende , dat zijn gefchrift beant-

SONOSUS.
, , .

-^ °
woord werd ; en mt gennadius ( § ) , die hem voor

eenen Leerling van den Ariannfchen Bisfchop auxen-

Tius uitgeeft, en voor eenen nabootzer van den

Welfprekenden Heidenfchen Staatsman symmachüs;

hij zegt , dat hij zijn Boek tegen den duurzamen Maag-

delijken Staat van imaria, uit Godsdienst -ijver, ge-

fchreven heeft, terwijl hij echter in hetzelve zoo wel

den ftijl als de uitvoering veracht , alhoewel de over-

blijfzcls en brokflukken van dit werk, die bij më-

RONYMUS voorkomen, niet zoo geheel Hecht zijn.

De wederlegging van dit Boek, door HiëRONYMus,

die in het jaar 383 te Rome uitkwam, is, gelijk

doorgaands de twistfchriften van dezen Kerkleeraar,

vol fcheldwoorden en bitterheden , doch , hij ovcr^

treft EPiFANius , in geleerdheid en uitlegkunde der

Heilige Schrift. Niettegenftaande deze Wederlegging

van HiëRONYMüS, vond het gevoelen van helvi-

(*) AUGUSTiNus (^de Har. Cap. 8.) houdt hen voor

dezelfden met de Antidikomarianiten , doch zij fchijnen,

ten annzien van tijd en plaats, onderfcheiden te zijn.

(f) Adven. Helvid. de Perpetua Firginii. B, Mari<9

yirginii Tom. IV. P. II. Opp. pag. I2p.

(S) 2)^ Virn Illuftrib. Cap. 34.
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Dlüs, nog in de laatfle jaaren der vierde eeuw. Ut

eenen verdediger, in bonosus, die, gelijk men ver- ^?^J^

moedt , Bisfcliop was te Sardica , in lUyri'é. Men Hoofdd-*

ziet dit uit eenen Brief, die, naar allen fchijn, af- "^ C. G.

komftig is van den Rooitifclien Bisfchop siricius, {q^ ^^5*

en eene op zijne wijze korte wederlegging van dit -

gevoelen, bevat (*); ook is het waarfchijnlijk , dat

AMBiiosiüs zijne Kerkreden over den heflendigen

Maagdelijken Staat van maria tegen dezen bono-

sus heeft gericht. Nadat mannen van zoo groot

aanzien, in de Kerk, ambrosius, HiëRONYMUs,

en EPiFANius, zoodanige uitfpraak gedaan, en eene

mtlegkundige vraag tot Ketterij en Godloosheid ge-

maakt hadden, durfde niemand zich verder in het

onderzoek derzelve inlaten.

Hier bij bleef het, ten dezen tijde, met de verëe- Verée-

ring van maria, van welke epifanius zelf nog Ei" ^.'^^^

fchrijft, dat de Heilige Schrift vervolgends van haar en of H.

zwijgt, opdat de menfchen niet te hoog met haar o^'^rblijf-

zouden gaan , ja , dat men niet met zekerheid van

haar kan zeggen , of zij onjierfiijk gebleven , dan of

zij gejiorven is; maar van de Martelaren en andere

laater Heiligen^ van de Apostelen, en zelfs van de

Profeeten , bezat men , of meende men de ligchamen

en andere overblijfzelen te bezitten, die wonderen

verrichtten, en die men daarom bijgelovig vereerde.

Wij hebben reeds op zijne plaats (f) gefproken /

van den oorfprong en waarfchijnlijke aanleiding tot

de-

([*) HARDUIN. Concil. Tom. I. pag, 859.

(t) IVde Deel, Blalz. 94.
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III ócze ibort van Bijgelovigheid onder de Christenen

^

BOEK xvelke onder de Christenen der twee eerde eeuwen

Hoofdft. onbekend was, hoe zeer zij misfchien uit dankbare

na C. G. liefde deze en gene gedenktekenen van jesus en de

tot lyó -^P^^^^^^^^ •> "^^ bij geval bewaard waren gebleven

,

>- in waarde hebben kunnen houden. Trouwens, dat

de Karpocratianen ^ een Gnostifche aanhang in de

tweede eeuw, gefchilderde , of ook andere afbeeldin-

gen van CHRISTUS, waar toe pilatus de fchets

zou gemaakt hebben, onder zich hadden, en deze

gekroond en naast de afbeeldingen van Heidenfche

Wijsgeeren geplaatst, en die, naar de gewoonte der

Heidenen, vereerd zullen hebben, verdient naauvv-

lijks bijgebracht te worden (*). augustinus (f)
voegt 'er bij, dat zekere marcellina, die tot deze

gezindte behoorde, de Beelden van jesus en pau-

lus, HOMERUS en PYTHAGORAS, zondcr onder-

fcheid, aangebeden, en daar voor wierook ontdo-

ken hebbe. De Katholieken^ zich door zulke voor-

beelden van de Ketters onderfcheidende , fchijnen,

tot de tijden van den Kerkgefchiedfchrijver eusebius

toe, niet eens Beelden van Christus en de Apos^

telen bewaard te hebben. Deze toch befluit zijn

verhaal van het bekende Standbeeld te Paneas ^ met

deze woorden (*): „ Men behoeft zich ook niet

„ te verwonderen , dat Heidenen , die voordezeu

„ weldaaden van den Verlosfer ontvangen hadden,

55 op

(*) iRENEUS adv. H.cr. L. I. C. 24. epifan. H.eies.

XXVII. T. I. Opp. />. 108. (t) De Heer. C. 7.

(§) Hist. Ecdcs. Libr. VII. Cap. 18.
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op deze wijze gehandeld hebben. Want wij hebben III

ook de fchilderijën van paulus en petrus, en ^°^j^

„van CHRISTUS zelven, tot
,
heden toe bewaard jioofdft.

„ gezien. De Ouden plagten in het gemeen hunne "^ C. G.

„ Verlosfers, zonder onderfcheid, naar Heidenfche [If ^A'

„ gewoonte , op deze wijze te verëeren. " Hij be- '^

richt wel terftond daar op (*), dat de Christenen

den Leerftoel van den Jongen jakobus, den Apos-

tel, eerften Bisfchop te Jerufakm^ tot zijnen tijd

toe, bewaarden, en in cere hielden, doch zulk een

kenmerk van geliefd aandenken zal niemand gelijk

(lellen met de verbeelding der laater Christenen,

dat God door brokken van christus Kruis wonde-

ren venicht hebbe ; of met hun verlangen , om Lijken

van Martelaren in hunne Kerken te bezitten, die

te kusfen^ knielend bij dezelven te bidden ^ en won-

dervolle werkingen van dezelve te verwachten. De-

ze Bijgelovigheid vond niet alleen hare aanleidende

oorzaak in de liefde en hoogachting voor de Mar-
telaren, maar was tevens eene navolging van het

voorbeeld der Heidenen^ gelijk vigilantius erken-

de, die Altaren en Tempels bouwden over de gra-

ven van hunne Helden , maar ook de asfche en

beenderen van hunne geliefde overledenen in vazen

verzamelden , en zorgvuldig bewaarden , en geem

de lijken van uitmuntende mannen bezaten, opdat

de plaats, waar zij begraven waren, van derzelver

befcherming verzekerd ware. In Egypte, waar de

Egypteuaars van ouds hunne overledene bloedvrien-

den

(*) Cap. 19.
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III den balfemden en in hunne huizen bewaarden, hjin-*

^vV^
delden de Christenen op dezelfde wijze , met de lig^

Hoofdft. chamen der Martelaren^ welke zij, op deze wijze j

na C. G. geloofden te verëeren. Vergeefs verzette zich an-

mi irö TONius , de Vader der Monniken , hier tegen , ver-——. zoekende de Bisfchoppen op het ernftigfte , om hun-

ne Leeken daar van beter te onderrichten , ja het

was om deze reden , opdat men ook zijn lijk nji

zijne dood niet uit het graf zou nemen, dat hij

2ich, zijn einde voelende naderen, in het binnenfie

van het Gebergte begaf, en z;ich van twee van zij-

ne Medegezellen op eene plaats liet begraven, die

niemand te weten kwam (*).

Onechte Wij hebben reeds, in een voorgaand Deel (f),
Reliqui-

];,et eerde voorbeeld, van het overbrengen van lig-

eerd.
' chamen van Heiligen in eene Kerk, verhaald, in het

jaar 359, op bevel van Keizer konstantius , en

elders (S)? bericht gegeven van de Bijgelovigheid

van zekere Mevrouw lucilla , omtrent de over-

blijfzelen van eenen Martelaar , die nogthans niet

behoorlijk erkend was; dus waren 'er meer voor-

beelden , van onechte reliquiën of overblijfzelen , die

men als echte vereerde. De Heilige riarten, Bis-

fchop van Tours ^ ontdekte, dat de Christenen, in

dien omtrek, eenen geruimen tijd lang, hunne aan-

dacht, bij het graf van eenen ftruikrover, verricht

hadden, nadat aldaar, zelfs onder begunftiging van

Bis-

(*) ATHANAS. Vit. Anton. T. I. Opp. P. W. p. 862.

Verhel, ons IVde Deel^ Blndz, 131.

(!) IVMe Ded^ Bladz. 94. (J) Aldaar BI. 131.
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Bisfchoppen, een Altaar gefficht was (*). In de III

tweede helft der IVde eeuw, nam deze verëeriiiff "°^'^

VI
der Heilige overblijfzelen te meer toe , naarmate zij , HoofdH.

gelijk wij gezien hebben , door aanzienlijke Kerk- "^ C. G,

leeriiaren werd aangeprezen, door chrysostomus, lot'^LI]

BASiLius , en anderen. Ten tijde van den Keizer •

KONSTANTius, warcn de ligchamen van den Apos-

tel ANDREas , den Eufingelist lukas, en timo-

THEUs , ontdekt. Onder jull-vnus kwamen de been-

deren vati joaNNES den Dooper te voorfchijn , toen.

zijn graf te Sebaste door de Heidenen verwoest was

geworden (f). Omtrent het begin der vijfde eeuw
vond men zelfs de beenderen van den Profeet sa-

MuëL, die, op last van Keizer arkadius, uit jou-

den naa Konjiantinopolen werden overgebracht , wor-

dende door Bisfchoppen, in een gouden vaas, met

zijde overdekt, onder het geleide eeuer ontelbare

menigte, gedragen (§).

Wanneer men in twijfel flond , of dergelijke over- De Heil.

blijfzelen ook echt waren , beriep men zich op God- overblijf-

lïjke Openbaringen en Verfchijuingen , die dezelve morden
ontdekt en aangewezen hadden , waar van wij het door

voorbeeld gezien hebben, in het ligchaam van den ^^f"?^^
1 ,, verfchij-

Heiligen stefanus , het welk , in een nachtgezicht ningen

door GAMALiëi. , den Leermeester van den Apostel o^^^^^^^f»

PAULUS, aan eenen Ouderling of Priester, lucia-

NUS,

(*) SULPIC. SEVER. de Vit. B. MART. C. XI.

(t) RUFiN. ITist, Eccles. Libr. XI. C. 28. P. II. *.

109. THEODORET. Hiit. Eccks. L, III. C. 7.

(§) HiëRON. adv. VIGILANT.r. IV. Opp. P. II./>. 2?3.

VI. Deel. N
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III Nus, ontdekt werd (*). Eenigen tijd te vooren,
BOEK }^a^ Je meer bekende ambrosius, Bisfchop te iM-

Hoofdft. Z'ï'ï», eene dergelijke Openbaring, tot hetzelfde oog-

na C. G. nierk ftrekkende. Wanneer hij eens eene Kerk te

tot 47Ö.' ^^^^^^^ wilde inwijden , zoo fchrijft hij zelf ( t )

,

begeerden vele Christenen aldaar, dat hij daar bij

even zoo te werk wilde gaan, als bij de inwijding

der Apostel-Kerk. ambrosius gaf ten antwoord:

Dit zal ik doen , indien ik overblijfzelen van Mar-

telaren vind. Men zou zich zeker moeten verwon-

deren, indien hij, bij zoodanige ftemming der ge-

moederen , onder den wensch van zoo vele Chris-

tenen, en in eene Itad, waar zoo vele Martelaren

geweest waren, 'er gecne gevonden had. Hij ver-

volgt dan, met deze woorden: „ Terftond had ik

„ een vuurig voorgevoel^ en, om het kort te zeg-

„ gen, de Heere gaf mij de genade; ik gebood,

„ hoe befchroomd ook de Geestlijken waren, dat

„ men de aarde op die plaats zou weggraven, wel-

„ ke men voor het grafteken van de Heiligen felix

„ en NABOR vindt ; en hier vertoonden zich de

„ echte kenmerken. " Uitvoeriger nog wordt in

eeoen voorgaanden Brief (§) bericht, dat hem, als

hij halfin flaap lag, twee jongelingen in witte kle-

deren verfcheenen waren, die, op zijn gebed tot

God en zijn vasten, in den derden nacht daar na, ^

als hij van het vasten magteloos Animerend te bed

lag, waren wedergekomen, verzeld van eenen der-

den,

(*) Vde Deel, Bi. 50. (f) Ep. LIV. T. V. p. 242.

(§) Epist. UW. pog. 245.



GESCHIEDENIS. 19^

deh , dien hij , uit hem bekende fchilderijën , voof III

den Apostel paulus herkende; deze had hem ver- ^91^

klaard , dat óeze beide Jongelingen , die bij hem Hoofdft

(tonden, 'twee Martelaars van Milaan wai'en, wier "^ C. G.

ligchamen hij op die plaats zou vinden , waar hij /ot 475*

geftaan en gebeden had ; ter eere van hunnen naam '

zou hij eene Kerk wijden: verders, zou hij hunne

namen en gefchiedenis verdaan uit een gefchrift , het

welk bij hunne hoofden lag; en dit alles was dan

ook daadlijk dus uitgekomen. De Benedicttnen heb-

ben wel , in hunne uitgave der werken van ambro-

Sius, de echtheid van dezen laatften Brief, wegens

eene (Irijdigheid , die hij met eene andere plaats in

zijne werken bevat, ontkend; doch behalven dat

- men voor deze echtheid nog het één en ander zou

kunnen zeggen, zoo is het genoeg, dat de eerstge-

melde Brief van ambrosius, paulinus in 's mans

Levensbefchrijving (*), augustinus (f), die toen

te Milaan tegenwoordig was , en meer anderen,

van deze ontdekking zoo veel verhalen , als men tot

derzelver volledigheid en beöordeeling der gevolgen

nodig heeft, ambrosius zelf verzekert, dat men
twee reusachtige ligchamen vond, zoo als 'er in de

oude tijden waren. Alle de beenderen waren gaaf,

en 'er was ook veel bloed. Zij waren terftond in

, eene Kerk, waar men, den geheelen nacht door,

Godsdienst gehouden had, en den volgenden dag

in de Amhroji'danfche overgebracht , in welke hij

eene

( * ) Vit. S. Ambro%. Tom. VI. pag. 6$.

<ii} De ChU. Dei L. XXII. Confesf. L. IX. C. 7.

N s
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IH eene Kerkleerreden hield , welke hij hier mededeelt,

BOEK i^ dezelve zegt hij , onder anderen , dat de lang on-

Hoofdil:. bekend geblevene protasius en gervasius thans

uaC. G. te voorfchijn waren gekomen, en de Gemeente te

tot 1-6 Mediolanum , ( Milaan , ) die zedert eenigen tijd on-
'

vruchtbaar was geweesT in IMartelaren , vreugde had-

den aangebracht. Zeer velen hadden dit , met recht

,

eene Opftanding der Martelaren genoemd. Velen

waren daar door van de Duivelen bevrijd; niet wei-

nigen door het aanraten van de klederen der Hei-

ligen gezond gemaakt; vervolgends dankt ambro-

SIUS den Heiland , ^at hij zulke geesten der Heilige

Mannen op eenen tijd heeft opgewekt , als zijne Kerk

naar grooter befchcrming verlangde; en hij wenschte

zichzelven geluk, dat hij aan zijne Gemeente zulke

verdedigers bezorgd had enz. Een onbevooroor-

deeld Lezer zal, behalven andere aanmerkingen, die

zich aan hem als van zelf aanbieden, ontleend van

de flemming en geneigdheid van deze eeuw, tot

wonderen en zinlijkheid , uit deze laatstgemelde woor-

den van HiëRONYMUs, ter beöordeeling van deze

Gefchiedenis ,
genoegzame aanleiding hebben, voor-

naamlijk wanneer hij dit vergelijkt met het bericht

v!in 's mans Levensbefchrijver paulixus. ambro-

sius was juist, ten dezen tijde, in moeilijke om-

ftandigheden , met de A'-if-nen ingewikkeld. Op be-

vel van het Keizerlijke Hof, moest hij eene Kerk

inruimen; en dit weigerende, haalde hij zich eene

vervolging op den hals. Maar nu ontdekte hij de

ligchamen dezer beide Martelaren i door dezelven

werden wonderen verricht ; en de omllandigheden

van
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van AMBROSius werden gunfliger. De Arïanen en lir

de Keizerin justina fpotteden wel aan het Hof met
^^f-

deze zaak, en' zeiden, dat ambrosius lieden voor fioofdft,

geld bcftoken had , die valschlijk voorwendden , van na C. G,

den Duivel bezeten te zijn , en die zich beklaagden , ^^^ ^_^[

dat zij even zoo veel van ambrosius, als van de —

—

Mttrtelaren , leden. Maar , zegt paulinus , dit zijn

Joodfche lasteringen , zoo als men jesus lasterde

,

dat hij de Duivelen uitdreef door beclzebub , den

Overften der Duivelen. In een ander gefchrift, ten

dezen tijde opgefteld, maar ten onrechte aan Hië-

RONYMus C*) toegefchrcvcn , wordt nog gemeld,,

dat fommigen , omtrent het ontdekken van deze bei-

de Martelaren , de volgende bedenkingen in het

midden hadden gebracht. Indien zij door hun Mar-

telaarfchap de gave der wonderwerken verkregen heb-

ben, waarom wordt, het gene zij voor lang beza-

ten, zoo laat eerst uitgeoefend? Of, indien zij dit

vermogen, toen zij de Marteldood leden, niet heb-

ben geopenbaard, hoe komt het, dat zij hetzelve

nu eerst aan den dag leggen? Heeft misfchien de

Openbaring van ambrosius hen grooter gemaakt,

dan de waardigheid des Martelaarfchaps ? De op-

fteller van gemelde gefchrift antwoordt hier op , on-

der anderen ; dat de meergemelde ontdekking en

wonderdadige werking eerst daarom ten tijde van

ambrosius gevolgd zij , opdat het waar geloof,

door AUXENTius , Ariaanfchen Bisfchop van Mi-

laan^

(*) Epht. de Viro Perfecto Tom. V. Opp. Hieron,

pag. 6i-6%.fqq,

N 3
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III laan , te zeer beflreden , Godlijk bevestigd mogt
BOEK worden.

Hoofdft. Hoe het zij , ambrosius werd een lioofdvóorfian-

na C. G. der van de zuciit, om Heilige Overblijfzelen op te

i^J ?-.§ zeeken en te verëeren , in de Westerfclie Gemeen-
lot 4/0'

ten. Hoe lieerfcliend a^z^ neiging toenmaals ge-

Bedrog ^veest zij, en tot welke bage handelwijze zij aan-

twisten leiding hebbe gegeven , blijkt ons , uit eene wet vaii

over de theodosius den Groofen , van het jaar 386, waar

blij t ze- ' ^^ ^y verbiedt, dat niemand een begraven ligchaam

ieu. naa eene andere plaats vervoeren, dat niemand //;'-

l'en van Martelaren verkopen of kopen zal; (^nemo

lilarfyrem distrahat , nemo mercetur
, ) alhoewel

hij tevens toelaat, overal, waar een Heilige begra-

ven ligt , tot zijne verëering , ( Veneratio
, ) een

Gedachteniskapel, QMartyrium^') te ftichten (*).

2oo klaagt ook augustinus , omtrent het jaar 400 ,

dat de booze vijand zoo vele huichelaars en fchijn-

heiligen, onder de gedaante van Monniken^ overal

had uitgezonden, die onder anderen ledenmaten van

Martelaren , zo het anders Blartelaren waren , ver*

kochten. Het bleef zelfs niet bij deze ReliquVèn-

hraam^ fomtijds maakte men zich met geweld van

clezelve meester. Als eenige Monniken, in de uit-

gefbrekte Woestijn van Thekoa in Paleeftina^ tot in

Arahiê^ en naa de Doode Zee, van Saraceenfche

Rovers omgebracht waren , bewezen de Bisfchop

vim dat. Gewest en de gezamenlijke Arabi'érs zoo

veel

(*) C. Theod. L. IX. Tit. 17. de Sepulchr. viotat, W
f. C. luji. U I. Tit> 2. dt Sacroi, Ecclei. l. 3.
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veel eerbied aan derzelvcr lijketi , die zij bij de over- \VL

blijfzelen der Heiligen , plaatfteu , dat de talrijke in- ^^^^

gezetenen van twee fteden , daar over in twist ge- Hoofdft,

raakt , het zwaard trokken en om dezen Heiligen na C. G.

roof ftreden ( * ). Bijna op gelijke wijze twistten \^^\-^^

de inwoners van Palafiina tn Cyprus, over het lig- ——

—

chaam van den H. hilarion, hetwelk hesychius,

een andere Heilig, op het Eiland Cy/rz/x geflolen'en

met zich naa Palcefiina gebracht had. Op beide

plaatzen gebeurden , nog ten tijde van hicrony-

Mus Cf), vele wonderen, doch wel de meesten in

den tuin op Cyprus^ in welken hij eerst begraven

was geweest, misfchien omdat hij van deze plaats

het meest gehouden had — Ten einde zich een

recht denkbeeld te vormen van de buitenfporigheid

der verëering van Heilige Overblij'fzelen , behoeft

men verders enkel de HomiU'èn en de Lofreden te le-

zen van cHRYSOSTOMus , over den Martelaar ba-

bylas; ook getuigt hier van eene wet van theo-

Dosius, van het jaar 381 (§). In dezelve verbiedt

deze Keizer, dat geene lijken in de fleden zullen

begraven worden; en noemt bepaaldelijk, opdat het

oogmerk der wet niet te leur geftcld mogt worden,

ook Kerken , gefticht ter eere van Apostelen en Mar-
telaren , ( Apostolormn vel Martyrum Sedes. ) Te
weten, dewijl in dezelven Martelaars begraven la-

gen, en ook van tijd tot tijd Keizers en Bisfchop-

pen

(*) CAssiAN. Collat. VI. Cap. i. pag. 297.

( t ) nta. S. Hilar, T. IV. Opp. Hier. P. IL p. 90.

C5) Cod. Theod. l. f. c. l. 6. Cod, lufl. l. c. /. 2.

N4
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ni pen in de Voorhoven der Kerken eene begraafplaats

BOEK Inregen , zoo geloofden ook de overige Christenen

Hoofdft. des te meer, dat zij insgelijks aanfpraak mogten ma-

na C. G. ken op het geluk, om dicht bij deze Heilige Over-

J^j'"^_J' blijfzelen te rusten In het voorgaande is ons

—-^—— ook reeds voorgekomen, hoe men het Kruishout

van CHRISTUS , hetwelk men meende gevonden te

hebben, en hetwelk men geloofde, dat door het af-

breken en wegfchenken van Hukken van hetzelve,

evenwel niet verminderde, als ook de aarde uit het

gewaande graf des Verlosfers , eerbiedigde , en voor

wonderdadig hield.

Beelden ^^i*^'^^ is zekerer , dan dat de eerde Christenen

in de Kor- eenen afkeer hadden , van het gebruik van Beelden

iuld*'^"
^'^ ^*^" Godsdienst, daar zij, met allen ijver, tegen

de Heidenen beweerden , dat God en hun Gods-

dienst veel te verheven waren, dan dat zij dezelve

nodig konden hebben. In het begin der ÏVde eeuw

echter vond reeds de Spaanfche Kerkvergadering van

JUiberls of Elvira , in het jaar 305 nodig , de fchil-

derij'én'm de Kerken te verbieden, opdat men niet

op de wanden fchildere , het gene men vereert en

ïianbidt (*> Ook fchrijft augüstinus, dat hem,

onder de Bijgelovige Christenen, vele aanbidders

yan Beelden bekend waren (f). Men ziet daar

uit, dat noch het één noch het ander toen iet ge-

woons in de Christen - Kerk was. Het eerfte fpoor

van Beelden in de Kerken zou zijn het Standbeeld

van

( * ) Zie ons lilde Deel, Bladz, 385.

( t ) i5^ Morib, Eccks. CathoL L. I. C. 34.
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van CHRISTUS , hetwelk hem de vrouw, die van III

den bloedvloed genezen was, zal opgericht hebben, ^^^
van hetwelk de ftiikken en overblijfzelen in het jaar Hoofdft.

362 in eene Kerk zouden geplaatst zijn , indien men "^ ^- ^*

op het verhaal van sozomenus ( * ) aankon , doch {qj J^^]

ASTERius , die veel vroeger dan deze fchreef , ver-

zekert, dat het gemelde Standbeeld ten zijnen tijde

niet meer voorhanden is geweest (f). Met meer

zekerheid komt eenigen tijd daar na het beeld van

den Martelaar theodorus , en de door hem onder-

gane doodflraf, voor, in de Kerk, waar van gre-

GORius van Nysfa gewaagt, en gebruik maakt in

zijne Lofreden op dezen Martelaar (5). Evenwel

waren alle Christen - Leeraars van dezen tijd, om-

trent dit fluk, niet zoo onverfchillig. Als epifa-

Nius, op zijne reize door PaUftina^ in een dorp

eene lamp zag branden, en men hem zeide, dat te

idezer plaats eene Kerk was, ging hij 'er in, om
het gebed te doen; maar vond, bij den ingang,

een voorhangzel of gordijn , waar op het Beeld van

CHRISTUS, of van den éénen of anderen Heiligen^

gefchilderd was. „ Toen ik dit zag," fchrijft hij

aan joSnnes, Bisfchop van ^erufakm^ in eenen

Brief, die alleen in de Latijnfche Vertaling van Hië-

RONYMUS overig is (**) , „ dat *er in eene Kerk

5, van CHRISTUS , tegen de leere der Heil, Schrift ,

(*) Hist. Ecsles. Libr. V. Cap. 21.

(t) In PHOT. Bibl. Cod. lyi.p, 1508. ed. schotti,

(S) Orat. in Theodor. Tom. III. Opp. pag. 5^8.

(**) EPiFAN. ToTN. II, opp. pag. 317,

N5



£02 K E R K E L IJ K E

ÏII „ het Beeld van een' memch hing^ fcheurde ik het

VI ,, terilond in iliiklcen, en gaf den Oppasferen der

Hoofdfl:. „ Kerk den raad , dat zij een arm overleden mensch

Taarq'ó^* " ^ ^^'^ gordijn vvinden en daar in begraven zou-

tot 4/6. „ den." Dan, dewijl zij over het geleden verlies

'' morden, zond hij hun een ander gordijn, en ver-

zocht tevens den gemelden Bisfchop , dat in het ver-

volg zulke gordijnen, welke met onzen Godsdienst

jfh'ijdig zijn, niet weder in de Kerk van Christus

mogten opgehangen worden. Daar tegen hebben

wij, in onze berichten van paulinus, Bisfchop van

Nola ( * ) , gezien , hoe deze eene door hem ge-

dichte Kerk, mer zinbeelden der Godlijke Drieeen'

heid enz , en met andere fchilderijën heeft laten ver-

fieren. Met één woord, het ging met de Beelden

in dit Tijdvak, omtrent ais met de Heilige Over»

llijfzelen^ en met het teken des Kruis, het Bijge-

loof deed zulke reuzenfchreden , dat verilandjge en

redelijker Leeraars niet in Haat waren, hetzelve in

zijnen vaart te fluiten (f)»

Bede- ^P dezelfde wijze hadden de Bedevaarten naa de

vaarten Heilige plaatzen flerk de overhand genomen, die

Plaatzen.'
sedert de tijden van Keizer konstantyn , en het

voorbeeld van zijne Moeder helena (§), in me-

nigvuldig gebruik waren geraakt , en die als een

God-

(*) Vde Bed, Bladz. 189.

(t) AUGUSTiNUs ijvert dus tegen alle verëering van

Beelden, hoewel hij d#ar bepaaldelijk de Heidenen be-

doelt. Serm. II. in Pf. CXIII. T. IV. Opp. p. 94Ó, 947.

(§) Zie IVde Deel, Bladz. 93.
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Godvruchtig werk werden aangezien, terwijl men III

aan zoodanige plaatzen, bijzonder in Palaftina^ het ^°f'*

Heilig- Land genoemd, eene bijzondere hei/igheid Hoofdii,

£n kraclit toefchreef; zoodat men verwachtte, dat "^ C* p»

,de Gebeden , daar gedaan , Gode meer behaagden \q^ ^-^j*

dan elders , hetwelk in de daad weder een nieuw "

foort van Bijgelovigheid uitmaakte. Te vergeefs waar-

fchuwde niëRONYMUs , fchoon zelf te midden van de-

ze Heilige Plaatzen te Bethlehem wonende , de Chris-

tenen tegen dit Bijgeloof, in eenen Brief, omtrent

het jaar 395, aan den Monnik paulinus, die hem

daarover geraadpleegd had, gefchreven (*}, welke

Brief in te algemeene bewoordingen is opgefteld,

dan dat men , met fommige laater Schrijvers , zou

denken , dat hicronymus daar mede bedoeld heb»

be, alleen de Monniken^ van zoodanige Godsdien-

ftige reizen naa 'Jerufalem , af te manen. Doch Hië-

RONYMUS was zichzelven in dit fhik geenszins ge-

lijk, daar hij met zoodanigen ophef elders fpreekt,

van de Heilige weduwe paula , die deze plaatzen

met Godsdienftigen ijver bezocht, waar toe hij ook

andere Godvruchtige vrouwen opwekte, die uitno-

digende , om in het Heilig Bethlehem
, gelijk hij

zich uitdrukt, haar verblijf te nemen (f); ja hij

verzekert zelfs aan zekeren demetrius , dien hij , in

het jaar 396 of 397 , verzocht , om hem , bij gele-

genheid van het bezoeken der Heilige Plaatzen, ins-

gelijks een bezoek te geven, dat het een gedeelte

(*)£/». XLIX. T. IV. Opp. P. II. pag. s^l,

(I) Bpiit, XLIV. XLV. png. 545, 552. etc.
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III zij van Geloofd (^pars fidei , ) daar te bidden , waar

^^^ de voeten des Heeren geflaan hebben , en daar , ah

Hoofdd. het ware, de verfche fpooren van zijne geboorte^

na C. G. 2/7;/ kruis en lijden , te zien (*). Onder die Kerk-

tot 4-0*. leeraaren , welken het voor eene ijdele verbeelding

verklaarden , als men waande , door het bezoeken van

Heilige Plaatzen, in Godlijke genade en deugd iet

te winnen, fchijnt ook chrysostomus te behoren,

wanneer hij in éénc zijner Leerredenen zegt; ,,0/»

55 vergeving onzer zonden te verkrijgen — is hei

„ niet nodig naa vergelegene Landen te reizen (f).

Dan , ten zelfden tijde , ondernam de Keizerin eu-

DOCiA, uit hoofde pener gelofte, eene Godvruchtige

reize naa Jernfalem (§). Ook verklaart chrysos-

tomus elders (**), dat hij, indien hij geen ICerke-

üjk ambt, en een fterker ligchaara had, eene reize

zou ondernemen, enkel om de ketenen te zien, met

welke PAULUS, en de plaats, waar hij gebonden

is geworden. Dit moge nu in den vloed der reden

hem als Redenaar ontvallen zijn, genoeg, zijne Ge-

meente werd 'er door aangefpoord, om die ketenen

op te zoeken, of in het gemeen die plaatzen te

gaan zien, waar dergelijke overblijfzelen bewonderd

konden worden. Op gelijke wijze, heeft dezelfde

GREGORius van Nysfa, die toch de verëering van

de overblijfzelen der Heiligen, en de aandachtige

be-

C^Epist, XLVIir. pag. 552.

Q-\^Hom. l. in Ep. ad Philem. T. VI. Ccmm. in N.

T.p. 676. (§) socRAT. Hist. Eccles. L. VII. C. 47.

(•*) Hom. VIII. in Ep. adEpkes, T, N.Comm, in N. T.p.91U
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befchouwing der plnatzen, waar dezelve gevonden III

werden, zoo fterk aanprees, gelijk "vvij gezien heb- °°^^

ien, in eenen bijzonderen Brief, over de genen ^ die Hoofdft.

naa "Jerufakm mz^/;, zich tegen deze Godvnich- "^ C. G.

tigc reizen en Bedevaarten met klem van redenen
jj^^ \ji,

verklaard ( * ) ; evenwel hadden cenige Roomsch- '

Katholijke Geleerden' geene reden , om denzelven

voor onecht te verklaren, of alleen aan te merken,

als eene beftiiuring voor Monniken; zoo min als de

Proteflanten , om hem voor een gewigtig getuigen

der waarheid tegen de Bedevaarten bij te brengen.

De waarheid der zaak is; hij en andere Leeraars

van dezen tijd, fchoon zij fomtijds de waarheid za-

gen en voelden, hadden noch kunde noch m.oeds

genoeg, om het kwaad in den grond aan te tasten,

of zich tegen den ftroom aan te kanten ; dewijl men

de grenzen van waare Godzaligheid niet naauwkeu-

rig genoeg onderfchcidde van den eigenwilltgen

Godsdienst, om dus den fchijn en gedaante van de

kracht der Godzaligheid af te zonderen.

Te minder durfden velen beftaan, zich tegen het Tegen-

toenemend Bijgeloof aan te kanten , terwiil hetzelve
^^^^^''^

•' van het
van mannen van het grootlte gezag en aanzien in Bijgeloof

de Kerk goedgekeurd en onderfteund werd, omdat

fpoedig bleek , dat verkettering , dreigende (Irafwet-

ten,

C*) Deze Brief ftaac in zijne werken Tom. lil. pag.

651. en is ook afzonderlijk uitgegeven door petr. mo-

LiNiEus of DUMouLiN te Hanau 1607 8vo. Ook heeft

]. H. HEiDEGGER. dien achter zijn Boek de Peregrinatia-

r.ibm religiofis Ztirich 1670. 8vo laten drukken.
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lil ten, en geweld die Christenen troffen, die beter

^^^ daciiten, en edelmoedig genoeg waren, om zich

Hoofdft. openlijk tegen de heerfchende begrippen te verkla-

m C. G. ren; gelijk dit uit het voorbeeld van jovinianüs

rot 1-6 ^" viGiLANTius ten duidelijkften bleek.

—^ joviNiANUs, een Monnik te Rome, gaf, in het

30VINIA-
:^J^J. ggg^ |.g jiQff^e een gefchiift uit, hetwelk voor

KUS.
ons verloren is gegaan , en welks inhoud wij alleen

uit de fchriften zijner Tegenfchrijveren kennen, en

van dezen heeft mëRONYJtius niet meer dan ééne

enkele plaats uit gemelde werk met de eigene woor-

den des Schrijvers behouden C*^- Volgends opga-

ve van HiëRONYMus leerde jovinianus , in dat ge-

fchrift , vooreerst : dat Maagden , Weduwen , en

echte Vrouwen, die ée'ns m Christus gedoopt wa-

ren , dezelfde verdienfte en waarde hebben , indien

zij flechts buitendien dezelfde deugden beoefenen.

Ten tweden beweerde hij , dat de genen , welke

eenmaal met een volkomen Geloof, in den Doop we'

dergeboren zijn , van den Duivel niet overwonnen

kunnen worden. Verders ontkende hij , dat 'er eenig

onderfcheid plaats hebbe , tusfchen de onthouding

van fpijzen , en derzelver gebruik , met dankzeg-

ging. Eindelijk Hielde hij ook als zijn gevoelen voor,

dat alle de genen , welke hunnen Doop he^vaard heb-

hen, dezelfde beloning in den Hemel ontvangen zullen.

NogfchrijvenhemAiMBROSiüs(t) en augustinus (§),

be*

(*) Adven. Jovinian. L. I. T. IV. Opp. P. W.p. 145.

(f) Epht. VII. Tom. V. Opp. pag. 125.

(53 -^^ Jï^r^i. Cap. 82. de r.uptiii Lihr. II. pag.
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behalven deze fleliingen, toe, het gevoelen, dat de III

Maagd maria christus wel als Maagd ontvan- ^^^^

gen, maar niet ais Maagd gebaard hebbe, en dat Hoofdfï.

zij, door hem te baren, hebbe opgehouden Maagd te ^-- C. G.

zijn. Zoodanige gevoelens moesten , ten dezen tiide ,
^^^^

^^l*
-* ' tot 476,

opzien verwekken , daar zij regelrecht (Irekten , om ,

de buitenfpoorige gedachten van eene volmaaltte

Godzaligheid, waar naar de Monniken en anderen

ftreefden, te ontzenuwen, en de Bijgelovige denk-

beelden van de voortrefiijkheid van den Maagdelij-

ken Staat, en de te verregaande hoogachting voor

de Maagd biaria , om te keeren. Hoe jovinianus
wilde begrepen zijn, als hij beweerde, dat zij, die

met volkomen geloof gedoopt waren , niet weder

zondigen kunnen, of onder de flavernij des Duivels

vervallen, weten wij niet, omdat wij zijne gevoe-

lens enkel uit het getuigenis van zijne partijdige vij*

anden kennen; die hunne uiterfte pogingen aanwen-

den, om den beflrijder van het Bijgeloof, als een'

boozen Ketter , zwart te maken , en zelfs zijn zede-

lijk gedrag lasteren, hieronymus (*) noemt hem
een' dienstknecht der zonden en der dartelheid-^ een'

hond^ die tot zijn eigen uithraakzel wederkeert
,

bij flot echter komt alles daar op uit , dat jovinia-

nus de ftrengheid van het Monnikenleven met eene

zachtere en aangenamere levenswijze verwisfeld heb-

be. Naar het voorgeven van HiëRONYMUs (f),
werd

200. L. I. ad Bonifac, p. 273. comra Julian. L. I. p.

328. Opp. imperf, contra Julian. L. IV. p. 8pi. 7; X.

(*) L. c. L. I. p, 183. Ct) L. c. L. II. p. 214.
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lil werd joviNiANus, door overdadig te leven, zoo

BOEK jjjj, en vet, dat hij naaiiwlijks verftaanbaar fprckeiï

Hoofdft. kon* AUGUSTINUS (*), integendeel, zegt niets na-

na C. G. deeligs van hem , of zijn gedrag , maar wel merkt

10^^70 ^y ^^^^' ^^^ JOVINIANUS niet is getrouwd geweest,

„ noch heeft willen trouwen, niet, als of hij, door

een ongehuwd leven , zich bij God eene grooter be-

loning had willen verwerven, maar om de bezwa-

ren van het huwelijk te ontgaan. mëRONYMus geeft

ons ook van 's mans Geleerdheid en Weifprekend-

heid een zeer verachtlijk denkbeeld; en men moet

bekennen, dat in de plaats, door HiëRONYiNius aan-

gehaald, de ffijl gezwollen en duifier is. JNJaar ,

wie ftaat borg, dat deze plaats niet opzetlijk door

dezen Kerklceraar is uitgekozen? Aan kennis der

Heilige Schriften ontbrak het jovinianus zeker niet,

blijkens andere uit zijn werk ontleende plaatzcn. jo-»

VINIANUS vond te Rome toeval en had vele aanhan-

gers. Hij bewoog aldaar vele oudachtige vrouwen,

en mannen , die zich reeds aan den ongehuwden

ftaat gewijd hadden, om zich in het huwelijk te

begeven (f). Echter kon hij geen éénen Ouderlhig

of Priester , ( Sacerdos , ) op zijne zijde brengen*

siRicius, toenmalige Bisfchop vvca. Rome ^ liet, toen

zich eenige voorname Christenen over de ftellingeii

van JOVINIANUS bezwaarden , zijne Geestlijkheid

bijeenkomen, met welke hij gemeenfchaplijk de ftel-

lingen van jovinianus veroordeelde, die, gelijk gc-

woon-

(*) Z)^ Hteres. l. c.

(f) AUGUST, (k H^res. /. c. Ketrast, L. II. C. 22.
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Vvoonlijk 5 van den Duivel afkomflig verklarende , Ilf

en ze , onder zoo vele Ketterijen , van de oudrte ^^^^

tijden af, voor de nllerverleidelijkfte houdende. In Hoofdf!»

den Brief, waar in hij dit aan ambrosius en andere "^ ^' G.

Italiamtfche Bisfchoppen meldt ( * ) , vordert hij te-
^qJ.

^_^*

vens, dat'jpviNiANus en acht van zijne aanhangers, ——

—

die voor altijd uit de gemeenfchap der Roomfche

Kerk waren uitgefloten , ook bij hen dit lot onder-

gaan zullen. Intusfchen waren joviNiANus en zijne

Leerlingen naa Milaan gereisd , misfchien , om de

befchermhig van Keizer theodgsius, die zich hier

bevond, in te roepen. Maar, ambrosius had hen,

op het ontvangen van gemelden Brief, reeds in eene

Kerkvergadering veroordeeld, hetwelk hij aan siri-

cius (f) fchreef, hem tevens meldende, dat de

Keizer ook deze lieden vervloekt had , en dat ieder

cén hen fchuwde en vermijdde. Gevolgen van étn

Kerkdijken Ban! Sommigen hebben gedacht, dat

eene wet van Keizer honorius , van het Jaar

412 (§), dezen jovinianus betreft, in welke hij

beveelt, dat zekere jovinianus, die buiten Rome

verbodene Kerkelijke vergaderingen hield, eerst met

geesfels, met loden kogels verzien, {Plumbatce^^

gezweept , en vervolgends naa het Eiland Boa
, gelijk

zijne aanhangers naa andere Eilanden, zou geban-

nen

(*) ïn AMBROS. Opp. l. c, Episi. VI. pag. 145. en

HARDUIN. Act. Cov.cil. Toiu. I. pag. 852.

Xj\'^ Epht. Vn. Touu V. Opp. AMBKom pag. 14Ö,

HARDUIN. /. C. pag. 853.

C5) C. n. L. XVI. m. 5. de H^reticis l. 53.

VI. Deel. O
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III nen worden. Maar ,
jovinianus was reeds vóóf

^^^ het jaar 406 uit de wereld verhuisd (*), zoodat

Hoofdfl. de wet hem niet kan bedoelen , ten zij derzelver

na C. G. jaartekening bedorven ware. Onbehoorlijk fpot hicro-

^^^ I'nymus met 's mans dood; hij gaf niet zoo zeer den

i geest , zegt hij , maar braakte dien uit , onder faizan-

ten- en zwijnen-vleesch (f). Zoo veel is ondertusfchen

zeker, dat de aanhang van jovinianus fpoedig on-

derdrukt is geworden. Onder dezen telt men an-

ders ook nog twee Monniken sariniatio en bar^

BATIANUS , van welke ambrosius , omtrent het

jaar 396 , in eenen Brief aan de Gemeente te f^er-

cellen , gewaagt ( § ) , wier leer zekerlijk met die

van jovinianus overëenftemde , doch , alzoo ahi-

BROSius hem, bij deze gelegenheid, niet noemt, is

het wel mogelijk, dat deze Monniken, zonder door

JOVINIANUS daar toe aanleiding gekregen te hebben,

op die zelfde gedachten gekomen zijn. jovinianus is

door AUGUSTINUS, AMBROSIUS , CU HlëRONYMUS,We-

derlegd geworden, doch op eene wijze, welke deze

Kerkleeraaren bij onbevooroordeelde Richters weinig

eer aandoet. augustinus echter bewaart nog

eenigzins de welvoeglijkheid, enfchrijft vrij bedaard;

doch AMBROSIUS met hevigheid, verfoejende zulke

Dwaal-

(*) Men knn dit beduiten uit eene plants van hicro-

^'YMüS Qadvers, Vigilant. l. c. Opp. pag. 281.)

('t) Eene dergelijke lompe fcherts veroorlooft zich

ook , waarfchijnlijk op dit voorbeeld van HiëROMVMUs

,

een onbekend Priester paulus, bij gen^'adius de SS.

Eccltu C 75. CS) £a XXV. Opp. l. c. p. 187.'
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Dvvaalleeraaren , die de Kerk vermetel durven tegen- Ilt

ïpreken ; hicronymus eindelijk , laat zich door ^^^^

zijne ongeiluimigheid , die hem , bij alle zijne Hoofdft*

geleerdheid , zoo eigen was , tot gramfchap en "^ C. G.

fcheldvvoorden verleiden. Zijne wederlegging van ^^^^ ^^|*

joviNiANus behaagde zelfs weinig aan zijne •

vrienden te Rome, die oordeelden, dat dezelve ge-

noegzaam eene geheele verdordeeting van het huwe-

lijk beliclsde, zoodat zijn vriend pammachius hem
raadde, de affchriften van dit werk. weder op te

zoeken, en het werk uit de wereld te helpen. Daar

HïëRONVMUS dit onmogelijk vond , zond hij aan

PAMiMACHius eene breedvoerige verdediging van zijn

werk over ( * ) , waar in hij zich omtrent het huw-*

lijk nader verklaart, dat hij naamlijk hetzelve niet

geheel verwerpt , maar evenwel den Maagdelijken

Staat verre boven hetzelve verheft. Vooits zich ont-

fchuldigende , nopens eenige fterke plaatzen van zijn

voorgaande gefchrift, met het voorbeeld van andere

Kerkleeraaren , en bijzonder ook met deze aanmer-

'

Idng, dat men in twistfchriften meer vrijheid heeft 5

dan in leerftellige fchriften, en zich daar in van de

kunften der Redenrijkkunde , ja zelfs van eene foort

van vermomming, bedienen mag, om zijne partij te

ligter overhoop te werpen, augustinus , gewaar-^

fchuwd door het voorbeeld van HiëRONYMUS (f),

befloot, toen hij de overblijfzelen der Hellingen van

jo-

(*) Apologeticm ad Pammachium pro Libris contra

Jovinianum Opp. Tom. IV. P. M. pag. 229-243.

(f) Dit belijdt hij zelf Retract. L, II. C. 22.

O a
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III joviNiANüS wilde bevrijden, eerst aan den Huwlij-

BOEK jrgi^ Sfjiat recht te doen, maar dan vervolgends de

Hoofdft. eer van den Maagdelijken Staat te handhaven. Hij

na C. G. gaf dan een werk uit , over het goede van den ech-

£"4-6!^^'^ 6";^^^ (ide Bono conjugali) (*). Dit goede,

—— zegt hij, is veelerlei; vooreerst het gewinnen van

kinderen; ten tweeden de gezellige verkeering van

twee perfonen , van beide kunne , die , hoe beter zij

zijn , des te vroeger zich , met tvederzijdfche bewilli-

ging, van de echtelijke bijwoning onthouden, en

eene fteeds duurzame verëeniging van gemoederen

ftichten ; verders dat de vïeeschlijke lust , alhoewel

zij op zichzelve zondig is, door het oogmerk, om

kinderen te teelen , eerbaar wordt ; dat de begeerte

des vleesch daar door wordt ingebonden , en eeni-

germate fchaamachtiger opwelt, terwijl men denkt

Vader en Moeder te worden; eindelijk, dat de Ech-

telieden, zelfs in het bewijzen van den Huw/ijks-

pligt, alhoewel zij daar ook onmatig naar verlan-

gen , zekere trouw aan malkanderen verfchuldigd

zijn — De bijflaap van echte lieden, die enkel tot

voldoening der linten wordt geoefend, veroorzaakt

eene vergeeflijke fchuld , ( Venialis Ciilpa. ) De
huivlijksverbindtenis is iet zoo geheiligds

, (Ctij'us-

dam Sacramenti res est ^^ dat zij zelfs door de

fcheiding niet vernietigd wordt. Het huwlijk is op

zich zelf iet goeds; doch het behoort onder zulk

goed , hetwelk alleen goed is , om eenig ander goed

,

liet huwelijk naamlijk , uit hoofde van het verwekken

van

(*) Opp. Tom. VI. pag. 233.
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van kinderen. In dit opzicht is het wel goed te troii- III

wen, maar nog beter is het\ niet te trouwen. Op ^^^^

de bedenking , hoe het menschdom beflaan zou , in- Hoofdit.

dien alle menfchen zich van den bijflaap onthielden , "^ C. G.

roept AUGusTiNus uit: ó? willen zii allen dit doen, J\^^^S*' ' tot 470.
dan zou de Stad Gods veel fpoediger vervuld , en —^—
het einde der Wereld verhaast worden, waar toe

ook PAULUS opwekt
, ( i Kor. VU. 7 , 29. ) Het

verlangen naa kinderen zelf is iet vlecschlijks , al-

hoewel het bij de oude Vaderen gecstlijk was, om-
dat het voor de geheime betekenis, (Sacramentum

^

van hunnen tijd voegde. De wet toch zag ook ten

dezen op geheime betekenisfen en fchaduwen der

toekomende dingen. (^Sacramentttm et umbras futtt-

rorum.^ Ten flotte vat augustinus het goede van

(ïen Huwlijken Staat in drie flukken famen: Foor

elk menfchen^ in het verwekken van kinderen, en

in getrouM'e kuischheid ; maar voor de Christenen

nog bovendien in de heiligheid van het Sacrament^

welke niet toelaat, dat eene gefcheidene vrouw we-

der trouwt, zoo lang haar voorige man leeft; zelfs

niet om kinderen te winnen, augustinus bewijst

zich dus jegens den Echten Staat wel gunffiger dan

HiëRONYMus , hoewd bij jovinianus even zoo min

-genoegzaam wederlegde , als deze, maar hij deed

tevens veel nadeel met dit werk, alzoo hij daar in

den Christenen vele gemoedsbezwaren vermenigvul-

digde, en in de Latijnfche Kerk de gedachte voort-

plantte, dat het naauw mogelijk zij, den Huwlijks-

plicht zonder zonde te ver\'u}Ien, dewijl zulks niet

zonder begeerte en lust gefchicdcn kan, èio. een ge-

O 3 volg



ai4 KERKELIJKE
III volg en oorzaak der zonde is ; alhoewel men het en-

BOEK
jjei eene veigeeflijke zonde noemen moet. Het me-

VI
o J o

Hoofdft. nigvuldig, gedeeltelijk fpelend gebruik van het dub-

na C. G. belzinmg woord Sacrattmit
, gaf insgelijk aanlei-

10^^76' ^^^^ö» ^^ allengs het Huwlijk tot een Sacrament

*e — te maken, in den bepaaldflen en naauwften zin des

vvoords, nadat reeds de Oude Latijnfche Vertaaler,

Efez, V. 32, het vvooi'd /^u^y,^iov vertalende, het-

zelve Sacramentum genoemd had, augusti-

Nus voegde bij het bovengemelde werk een tweede

tot regelrechte aanprijzing van den Maagdelijken

Staat (*), ter wederlegging van jgvinianus, die

denzelven voor onverfchillig verklaarde. Ook heeft

hij nog in eenen langen Brief, fchoon deze niet ei-

genlijk tegen jovinianus gericht was
, gehandeld

over het goede van den WedimUjken Staat ^ (^d&

Bono Viduitatis ,) aan eene weduwe juliana (f),

Gedach- In alle deze fchriften ftelt augustinus de Jong-
tender vrouwe maria voor, als het volmaaktfte patroon

deren' ^an den Maagdelijken Staat. Ondertusfchen , gelijk

over de wij reeds gezien hebben, was hare verëering nog

^}Tf^ niet zoo hoog gedegen , als die der Martelaren. De
JuARlA.

oude Kerkleeraars hadden van haar gevoelens voorts

gebracht, welke deze verëering te zeer in den weg

Honden, tertullianus had haar van ongeloof be-

fchuldigd (§)j en origenes (**) , dat zij zich,

even als de Apostelen, aan het hjden van Chris-

tus

(*) Liber de Sancta Virginitate l. c. p. 249. fqq.

(^i) L. c. p. 2ji. fq. C5) -ö^ ^^^^""^ Ckriiti C. 7,

(**) Homii. XVI. in Lufmh
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Tus geërgerd had. basilius , chrysostomus enz. Ili

ontdekken insgelijks fouten en misflagen in haar; ^^^
doch de eerbied voor haar nam van tijd tot tijd toe, Hoofdft.

omdat alle vrienden van het ongehuwde leven een "^ ^- ^•

zoo uitmuntend voorbeeld in haar vonden , dat au- j^j .^5^

GusTiNus zelf, die anders zoo algemeen mogelijk "

leert, dat geen mensch, die op de gewone wijze

geboren is, zonder zonde is (*), en het met hem

overeenkomend oordeel van ambrosius daar toe

aanhaalt (f), evenwel in eene andere plaats be-

kent (§), dat hij, wanneer 'er van zonden gefpro-

ken wordt, ten aanzien van maria, ter eere des

Heeren, volftrekt niets gevraagd wil hebben. Want

haar, die waardig geacht was, om den genen te

ontvangen en te baaren , die geene zonde gekend

heeft, was zeker genade genoeg medegedeeld en ge-

fchonken, om de zonde van allen kant te kunnen

overwinnen.

joviNiANus had alleenlijk deze en gene bijzon- vigilan-

dere flukken van de Bijgelovigheid zijner Tijdgeno-
^^^^*

ten aangetast, vigilantius ging veel verder, was

ftouter in zijne berispingen, en tastte het Bijgeloof

in den grond aan; maar een geducht vijand, Hië-

RONYMUS, viel hem aan, en liet hem in de Kerk

niets overig dan den naam van Ketter, en eene al-

gemeene veifocijing. Ongelukkig zijn de fchriften

van

(*) Z)^ Peccator. insritis et remhf. Libi\ II. Cap. 7,

co , 35. Tom. X. Opp. pag. 29. fq,

(t) jD^ Niiptiis ei Conctiphc.L. I. C. 55. /. c.p. 200»

C$) De Natura et Gratia C. 3Ó. /. c. p. 9J.

O4



Mi5 K E R K E L rf K E

III -van zijnen vijand de eenigfle bronnen , uit welke wij

*??i^ iet van hem vernemen kunnen; en de Gefchiedenis

Hoofda. heeft de flrengfte onzijdigheyi nodig , om hem , on-

na C. G. (]£]. j^ef zwarte beeld , onder hetwelk hij daar in

tot 4'ó. voorkomt , eenigzins kenbaar te maken, vigilan-

•= s- Tius was uit Calagurris ^ 'm GaUi'én ^ of uit Cafe-

ris ^ in het tegenwoordig Graafichap Comengcs of

Comniinges ^ hetwelk tot Gascogne plagt gerekend te

worden, geboren. HiëaoNYMus noemt hem eenen

waard of herbergier , hij verwijt hem , den wijn ge-

proefd en vervalscht te hebben, en dat hij, bij de-

ze kostwinning, geen' tijd heeft gehad, om den zin

der Heilige Schrift te leeren verdaan (*). Het kan

zijn, dat de Vader van vigilantius deze kostwin-

ning aan de hand gehad, en de Zoon hem, in zij-

ne jonge jaren, behulpzaam geweest is, maar vigi-»

LANTius zelf had zich al vroeg aan den leerftand toe-

gewijd. In het jaar 395, werd hij door sulpicius

SEVERUS, aan paulinus, Bisfchop van Nola
, ge-

zonden ; maar naa zijn Vaderland terug gekeerd , ver-

kreeg hij daar het ambt van Presbijter ^ hetwelk

hij , niet lang daar na , te Barc'mo , thans Barcel-

ïona ^ in Spanje^ bekleedde. In het jaar 396, dQcd

hij eene reize naa Palizftina , werwaards paulinus

hem eenen Aanbevelingsbrief mcdcgaf aan hicro-»

NYMüS, die hem ook ongemeen wel onthaalde, ea

in zijn antwoord aan paulinus Cf), den Heili-^

(*) Epht. XXXVI. ad Vigilaiy. p. 277. Lih: ady^

Yigilaut. pag, 281. Tom. IV. Opp. P. II.

(1} Epist, XLIX. pag, 56.8.
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gen Presbijter vigilantius noemde, vvien hij eene IIT

proeve van zijne vriendfcliap gegeven liad ; doch van ^^^^

wiens overhaast veitrek hij , om niemand te bcledi- Hoofdft,

gen , de oorzaak niet onderzoeken wilde. Te we- "^ C* G*
Tont" oAo

ten
,

geduurende hunne korte verkeering met mal- {^^ .S
kanderen, waren tusfchen deze beide aanzienlijke

mannen de gronden tot vijandfchap en twisten reeds

gelegd. VIGILANTIUS geloofde te zien, dat mëRO-
NYMUS een al te flerk verëerer van origenes, en

een aanklcver van deszelfs dwalingen was. Alhoe-

wel HiëRONYMUs verzekert (*), dat vigilantius

hem , wegens dit vermoeden , vergiffenis verzocht

,

en bij hel aanhooren van zijne Predikatie, over de

Opflanding des Fleeschs , niet alleen met gebaarden

openlijk zijne goedkeuring betoond, maar ook over-

luid uitgeroepen hebbe , dat dit rechtzinnig was;

evenwel legde hij, ten aanzien van andere Hellingen,

zijnen argwaan niet af. Op zijne terugreize, zoo

verhaalt het HiëRONYMUS (f) , verfpreidde hij overal

deze befchuldigingen tegen hem , beroemde zich,

hem tot zwijgen gebracht te hebben, en gaf ver-

fcheidene fchriften tegen hem en zijne vrienden in

het licht. Thans fchreef HiëRONYMUS den meerge-

meld en Brief, waar in hij zich volkomen zuivert te-

gen de befchuldigingen , van aan de dwaUngen van

ORIGENES verkleefd te zijn. Maar te gelijk toont

zijn ftijl, dat hij, ééns getergd zijnde, aan zijne

driften geene palen wist te zetten. Hij geeft vigj^

LAN--

(*) Epist. XXXVI. pag. 27(J. fqq.

(t) L. c. pag. 277. Epist. XXXVII. pag. 279,

O5
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III LANTius wel nog den naam van Broeder^ en zegt,

BOEK j|^(. jjjj .^is eeff Christen met een' Christen wil fpre-

Hoofdft. ken, maar fcheldt hem te gelijk als een onnozel

na C. G. dom mensch , die, in plaats van vigilantius,

tot 476^^^'^ wakende,) liever dormitantius , (een flaa-

— per of dromer,) mogt heten; in welke laffe toelpe-

ling HiëRONYMUS vrij wat aartigheid moet gevonden

hebben, omdat hij ze in zijne overige fchriften te-

gen VIGILANTIUS meermalen herhaalt. In dezen

eerften twist, evenwel, ontdekt toch ook vigilan-

tius, indien men in alles op hicronymus, zijnen

vijiind , ftaat kan maken , den heerfchenden geest van

zijnen tijd , den geest van Kettermakerij ; maar van

een geheel anderen aart was de twist, die, weinige

jaren daar na , tusfchen hen op nieuw ontflond.

Omtrent het jaar 404 , fchreef vigilantius een

Boek, waar 'm hij verfcheidene foorten van Bijgelo-

vigheden, met eene koenheid, die tot nog toe zon-

der voorbeeld was, aantastte. Voornaamlijk kern-de

hij af de ver'éering der Martelaren en derzeher

overblijfzelen of relitjuim ; noemende , volgends Hië-

RONYMUS (*), de Christenen, welke daar deel aan

namen , AscJiIteden , ( Cinerarii , ) en Jfgodendie^

naars. „ Waar toe ," \Taagt hij in eene plaats

,

welke HiëRONYMUS bewaard heeft (f), „ is het

„ nodig, dat gij iet, ik weet niet wat, hetwelk gij

„ in eene kleine vaas rond draagt, niet alleen zoo

„ hoog vereert , maar zelfs aanbidt ? Waar toe

5, bidt

(*) Episi. XXXVII. /. c. pag. 278.

(t) Libr. adv, Vigilant, /. c, pog, 282.
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^, bidt gij het ftof, hetwelk in linnen gewonden is, III

„ aan^ en kust hetzelve?" Op eene andere plaats "?fJ^

beklaagt hij zich , dat men , onder voorwendzel van Hoofdft.

Godzaligheid , eene bijkans Heidenfche gejvoonte in "^ C. G.

de Kerken had ingevoerd, dat men, bij heller zon- 1^^'^ ^-^*

nefchijn , eene menigte waschkaarsfen aanfteekt , en '

«vaar flechts, ik weet niet wat, ftof in eene kost-

bare vaas, met lijnwaad omwonden, gevonden wordt,

hetzelve kust en aanbidt. „ Dezs menfchen ," ver-

volgt viGiLANTius, „ bewijzen toch den Zaligen

5, Martelaren eene groote eere, dat zij zich ver-

„ beelden, hen met eenige geringe waschkaarsfen te

„ verlichten , daar het Lam , hetwelk midden in den

„ troon is , hen , met al den glans zijner Majefleit

,

„ verlicht!" Maar, wanneer hicronymus 'er op

laat volgen: „ Hij beklaagt zich, dat de overblijf-

„ zelen der Martelaren in kostbare fpreiën gerold ,

5, maar niet in een laken of haairen Ideed gebonden en

„ op den misthoop geworpen worden, opdat men

„ den dronken en flaperigen vigilantius alleen

„ aanbidde , " dan is dit zeker niet anders , dan

eene gevolgtrekking , om hem haatlijk te maken.

Eer kan men als waarheid aannemen , wanneer HiëRo-'

MYMus ( * ) hem elders befchuldigt , dat hij ook

de Christenen afgehouden hebbe, om de Kerken,

aan de Martelaren gewijd, te bezoeken. De zielen

der Martelaren en Apostelen waren, volgends hem,

in den fchoot van abrahaini, of in eene plaats van

verkoeling, of onder den Altaar van God, en kon-

den

(*) Comment, in Jef, C. LXV. T. III. Opp. p. 48a,
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III den dus, al wilden 7AJ ook, bij hunne graven niet

^y]^ tegenwoordig zijn. Eindelijk dacht vigilantius ook

Hoofdfl. niet gunftig over de wonderwerken, welke in de

na C. G. Kerken der Martelaren gebeuren zouden (*). Zelfs
Taar"6'?.

tot 475! ^^^^^ ^Ü ^y ^^^^ hoofdaanvallen niet , maar ook

" verwierp hij cien Nachtgodsdienst in de Kerken ,

wegens de buitenfporigheden , welke daar bij voor-

vielen , alleen wilde hij de Pnasch - vigili'én uitzon-

deren. Hi| berispte het, dat men zijne bezittingen

verkocht^ en het geld aan den armen fchonk; als

ook dat men zoo vele aalmoesfen naa yerufalem

zond. Ook zag hij het vasten , waar op zich de

flrengheid der Monnikendeugd bijzonder verhief

,

met andere oogcn aan. Maar voornaamlijk verzette

hij zich tegen den Ongehuwden Staat ^ wekkende

de Geestelijken op , om te trouwen. Dus kon hij

ook geen vriend zijn van het Monnikenleven. In-

dien , vraagde hij , alle menfchen zicli willen opfliii-

ten, wie zal dan de Kerken bezoeken? AVie zal

wereldfche menfchen winnen? Wie zal de zonda-

ren tot deugd vermanen. Eindelijk wordt hij nog

befchuldigd, dat hij het zingen van het Halleluja

in de Kerken enkel tot Paasfchen bepaalde (*). Het

ontbrak vigilantius niet aan goedkeuring. De Bis-

fchop , onder wiens Kerspel hij hoorde , belette hem

ten miniten niet ; andere Bisfchoppen , waar over

HiëRONYMUs zich bitter beklaagt, werden zelfs deel-

nemers in zijne overtredingen, Maar ouder hea,

dio

(*) Advers. Vigilant. l. c. pag. 285.

(I ) Zr. ^. pag. 281 , 288. eet.
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die met zijne gevoelens kwalijlt te vrede waren, be- III

vonden . zich twee Ouderlingen , riparius en de- ^'^^^

siDERius , die daarom ook van dezelven eenig be- üoofdff.

richt aan HieRONYMus overgefchreven. Deze fchreef "^ C. G,

daar op in de eerfte hitte , die men bijkans woede
^^^ ^A'

zou kunnen noemen , eenen Brief aan riparius ,
i

Ouderling te Tarraco , in Spanje , in welken hij

de gevoelens van vigilantius , zoo ver zij tot zij-

ne kennis gekomen waren , wederlegt , volgends zij-

ne gewoonte , onder fchelden en raazen , ftijf en

fterk beweerende, dat de Christenen de overblijfze-

len der Martelaren wel vereerden maar niet aanba-

den. Hij noemt hem een' 'Jood en Samaritaan^ en

verwondert zich, dat zijn Bisfchop dit onnut vat

niet met de Apostolifche , ja met eene ijzeren roede.

verbrijzelt; dat hij hen niet overgeeft tot verderfdes

vleefches ^ opdat de geest behouden worde. „ Ik

kan, zegt hij, zoo groote ontheiliging niet gedul-

dig aanhooren. Ik heb de lans van pinehas , den

ernst van elias, den ijver van simon van Kana^

de ftrengheid van petrus, die ananias en sap-

fira doodde , en den flandvastigen moed van pau-

lus , die den Toveraar elymas , wanneer deze de

wegen des Heeren wederftond , gelezen. IJver voor

God is geene wreedheid!'''' enz. Daar deze Kerk-

leeraar dus duidelijk het vonnis uitfprak, dat vigi-

lantius verdiende, aan het leven geftraft te wor-

den, was het, in de daad, geheel overtolh'g, hem

te wederleggen. HiëRONYMus echter, die zijn uit-

gebreid aanzien , zijne bekwaamheid en (terkte in

het ovenvinnen van Ketters kende, ontbood de

fchrif-
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III fchriften van vigilantius , tegen vvien hij nog eene

BOEK Q^^Q yQ^Q j^jjj^ ggllj(r. ^yij gczicn hebbcH, ten einde

Hoofdft. dezelve opzettelijk te wederleggen. Dezelve in het

na C. G. jaaj. ^Q^ ontvangen hebbende , ftelde hij , in éénea

tot 476* n^^^^' ^^" gefchrift ter wederlegging op, waarom

MM- hij ook van deze beide Ouderlingen verzocht was (*),

en hetwelk niet min hevig en vol fchelden en fchim-

pen is, dan de bovengemelde Brief. In de eerfte

plaats wederlegt hij daar in 's mans gevoelen ovei*

hef huwlijk der geestlijkheid ^ maar breedvoeriger

zijne ftelling over de ver'éering der Martelaren en

derzelver Overhlijfzeien , alwaar hij wederom ont-

kent , dat de Christenen dezelve aanbidden. Ook

zegt hij , dat vigilantius lastert, wanneer hij

zegt, dat zij waschkaarsfen aanfleken op klaaren dag

voor de ISlartelaren. Zonder eenige betrekking tot

de Overblijfzelen derzelven , zegt hij , worden in

alle Oosterfche Gemeenten, wanneer het Euangelie

zal voorgelezen worden, bij zonnefchijn, lichten op-

gedoken; niet om de duiftemis te verdrijven, maar

tot kenmerken van vreugde, ó Monfter! roept hie-

RONYMUS uit, dat naa het uiterfte einde der aarde

behoorde gebannen te worden ! gij fpot met de

Overblijfzelen der Martelaren, en lastert de Gemeen-

te van Christus! Daar na verdedigt HiëRONYMus

den Godsdienst hij nacht ^ en wordt vuurig, als hij

komt tot het verdedigen der wonderwerken^ die in

de Kerken der Martelaren zullen gebeuren. Dat vi-

gilantius een vijand van het vasten was, verklaait

HIC-

(*) Libr. adv. Vigilant. ï. c. peg. 280.
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HlëRONYMUs daar uit, dewijl hij zal gevreesd heb- III

ben, dat, wanneer foberheid en onthouding in Gal- ^o^^

liên de overhand kregen , zijne herbergen en kroe- Hoofdft.

gen niets meer opbrengen , en dat de Nachtwakin- na C. G.

gen des Duivels , de dronkene zuippartijën , niet ^^^ |
|*

verder van hem zouden kunnen gehouden worden.

Op foortgelijke wijze wederlegde mëRONYMUS de

gevoelens van vigilantius , waar in wij, onder

anderen, wel met genoegen zien,- dat hij het aan^

bidden der Martelaren en derzelver Overblij'fzekn

verwerpt , maar daarom heeft hij nog niet bewezen

,

dat vigilantius geene redenen gehad hebbe, ónï

de verêering derzelven een aafihidden te noemen.

HiëRONYMUS had, niet met fchelden en fchimpen,

maar met bedaard onderzoek , moeten aantoonen

,

dat van zoodanig Bijgeloof de denkwijze der Chris»-

tenen van dien tijd algemeen vrij was, en dat niet

de daadlljke aanroeping der Heiligen en het Gods-

dienftig vertrouwen op hunne Overblijfzelen, niette-

genftaande alle tegengeftelde verklaringen van fom-

mige Leerjiaren , bij deze of gene gelegenheid , doOr

hunne toegevenheid , goedkeuring en voorbeeld, zoö

veel veld gewonnen hadden , dat ontkennen en fcheldéii

hier volftrekt niets baten konden. Veel meer fchrikte

hij nu, door zijne hevigheid, eiken deugdzamen Chris-

ten af, van alle onderzoek, daar, door zijn gezag en

handelwijze, vigilantius, van wien wij verders

niets meer lezen, zedert eeuwen lang, op de lijst

der Ketteren is geplaatst geworden , tot dat eene

laatere nakomelingfchap , met meer vrijheid en bil-

lijkheid, geoordeeld en den man recht gedaan heeft.

Wij
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lil Wij kunnen deze Gefchiedenis van den voortgang^

60EK ^^^ Bijgeloofs onder de Christenen, geduurende dit

Hoofdft. Tijdperk , niet fluiten , zonder nog eene en andere

na C. G. algemeene aanmerking hier bij te voegen. De eerfle
Tont* O ^"2,

tot
475' aanmerking is: Zedert de tijden der Kcrkhervor-

——— ming is de algemeene Gefchiedenis van het B^jge"

Algemee- j^^r onder de Christenen een voornaam twistpunt
re aan- -^

t- ^ -^ r, r,

merking geworden tusfchen de Proteflanten en Roomsch-'

over de Katholijken. Daai' beiden eene zeer ongemeene hoog-

denis van achting hadden voor de aanzienlijke Kerkleeraareii

het Bij ge- der vier of vijf eerfte eeuwen, viel het beiden be-
loof on-

2waarhjk te erkennen , dat het Bijgeloof door hen

Christe- ZOU gedragen, gebillijkt, en zelfs bevorderd zijn.

nen. Wat
j^^ Proteflanten deeden , om die reden , hun best

,

men voor
, , • 1 • , ,..,

Bijgeloof om , door zachter uitlegging , zoo veel mogelijk

,

tehouden
j^gt: aanflootlijke uit hunne fchriften te doen ver-

* dwijnen, en bepaalden zich voornaamlijk, om zulke

plaatzen uit hen te verzamelen, in welke zij zich

als getuigen der waarheid vertoonden , die alles aan-

wendden, om het verbasteren van den Godsdienst

door Bijgeloof tegen te werken. De Roomschge-

zinden integendeel willen, het geen de Proteflanten

als Bijgeloof aanmerken , niet daar voor erkennen

,

maar zien hetzelve veel meer aan als het oudfte en

onveranderd Christendom. Men ziet, dat hier veel

aankomt op de bepaling, wat men door Bijgeloof

te verfl:aan hebbe. Volgends augustinus (*), is

voor Bijgelovig te verklaren , „ alles , wat de men-

5, fchen ondernemen , om Afgoden te maken , of

5, te

( * ) Z)^ Doctr. Christ. Lihr. II. Cap. 20.
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y, te verëeren; of om aan eenig fchepzel, of een III

3, deel van het gefchapene, Godlijke eere te bewij- '^'^'i''

y, zen; of om zekere raadplegingen en verbindte- rioofdft.

„ nisfen met de booze Geesten aan te duiden (*)." "^- C. G,

Twee eeuwen vroeger had tertullianus (f) eene ^^^ ^S'
naauwkeuriger bepaling gegeven van Bijgeloof. Van —
bijgelovige en nutteloze gebruiken bij het gebed, (w-
cu<s obfervationes ,^ fprekende, zegt hij: Zij wet-"

den zonder eenig bevel van den Heere of de Apos-

telen verricht, en hij voegt 'er bij: „ Want zulke

9, dingen worden niet tot den Godsdienst^ maar tot

,, het Bijgeloof^ gerekend, nademaal zij gekunftelA

5, en gedwongen zijn, meer eenen vernuftigen dan

„ verftandigen en redelijken pligt uitmaken, en reeds

„ daarom moeten vermijd worden , omdat zij d&

^, Christenen aan de Heidenen gelijk maken.''^ Voor

den onpartijdigen beflist de onbevooroordeelde Ge-

fchiedenis genoeg, daar zij ons bericht, wanneef?

waar in ? en waarom ? de Christenen van de allerëer-

fte grondregelen en gewoonten in hunne Godsdienst-

oefeningen zijn afgeweken (5). Het

(*) joHAN BAPTIST A TmERS , Doctof der Godgeleerd-

heid en Pastoor te Fibraye, Traite des fuperftitions fe-

hn VEcriture fainte , les Beerets des Conciles ^ et les fen-

timens des faints Peres, et des Theologicns Parys i6jg.

vermeerderd en verbeterd 1697, in twee Deelen Octavo.

PETER LE BRUN , Pater van het Oratorium : Hhtoire Cri-

tique des Pratiqiies Superfiitieufes , qui out fédiiit les peu-

pies et embarrasfès les fcavans Amflerd. 1733. IV Dee-

len in 8. Ct) -D^ Oratione C. 12. T. IV. Opp. p. 14.

(§) JOANNES DALL/Eus, of DAiLLEE ndverfus Latino-

VI. Deel. P rum
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III Het gene tertullianus aanroert, van de gelijk-

BOEK
jjgj(j y^Yi zoodanige bijgelovige Christenen met de

Hoofdlh Heidenen, verdient in de tweede plaats onze aan-

na C. G. merking. Wij hebben reeds in ons IVde Deel^

tot 'l-ó.
^^^^~' ^4' ^^-ngcmerkt , hoe zedert de tijden van

KONSTANTYN den Gfootcn de Christenen de Heide-

^^f^' nen in de uitwendige pracht en ftaatlijkheid van den
eenkomst
van het Godsdienst hebben begonnen na te volgen; wij heb-

Christe- bg^ hetzelfde aangemerkt, ten aanzien van de verêe"

het Hei- ^^"S ^^^ Heiligen (*) , en derzelver Overblijfze-

densch len (f); over het algemeen hebben de Proteftant-

iJijgeloot
j-^i^g Schrijvers niet verzuimd , van deze aanmerking

gebruik te maken tegen de Roomschgezinden , dat

hunne Kerkplegtigheden van eenen Heidenfchen oor-

fprong zijn (5). Doch ook Aqzq zelve maken gee-

ne

rum de cultus religioji objecto traditionem , Disputatio

,

qua demonflratur ^ veiuftisfimis ad a. DCCC. Ckristianis

ignotos et inuptatoi fuisfe eos cultus , quos nun c in Ro-

tnana Communione folsnt Eucharistie , Sanctis , Relt'

quiis , Imaginibus et Crticibus drferre Geneva 1 664. 4*

Be Imaginibus Libri IV. Lugd. Bat. 1542. 8. jacob

basnage: Histoire de VEglife, Troifieme Partie^ conte-

tiant ce qui regarde fon culte Libr. XVIÏ -XXIII. Tom.

II. pag. 907- 1385.

(*) Boven Bladz. 169. (f) Bladz. 190.

(53 Hier toe behooren peter müssard, een Predi-

kant te London: Conformitès des Ceremonies modernes

avec les anciennes, cii Von prouve par des Autorités in-

contestables , que les Cérémonies de r Eglife Romaine

font empruntées des Paijens, 16/9. herdrukt Amfierdam

1744.
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he zwarigheid, deze flelling te erkennen, hoewel zij lil

het gevolg, door de Proteflanten daar uit afgeleid, ^^^'^

loochenen. Zoo hebben polydorus vergilius , Hoofdft.

DU CHOUL, BARONius , BONA , cn velc anderen , "^ C' ^*

geoordeeld
;

ja fommigen van hen gingen zelfs ver- [q,. ^75*

der, dan hunne fb-engflie partijen begeerden, met —
oogmerk, om hunne Kerkgebruiken het aanzien van

oudheid bij te zetten, alexander ab alexan-

DRO ( * ) , vond de eerlte fpooren van het misoffer

in het onbloedig ofer^ hetwellc numa poi*ipilius

onder de Romeinen invoerde, marolles ( f ) ver-

geleek met dit misoffer het geheiligd hrood ^ bij ti-

BULLUS (§) enz. du choul (**) ziet, in de gcr

woonte der Heidenfclie Priesters, bij de Romeinen,

die hunne zonden beleden , eer zij offerden , het

voorbeeld van de gewoonte der Roomsch - Katholijke

Geestelijken, om te biechten, vóór dat zij den Al-

taar naderen. De ftoutfte van allen onder de Roomsch-

gezinde Schrijvers , Z)ök claude de vERT,Generaal-

Vifitator der Orde van Clugny in Frankryk (ff) ge-

loof-

1744. 8vo. en conyers MmDLETON Doctor in de God-

geleerdheid en Bibliothekaris der Univerfiteit van Cam-

bridge: Lettre écrite de Rome.

(*) Genial. dier, Lihr. II. Cap. 22.

(f) Mémoires P. \. pag. 215.

(§} Libr. III. El. 4. V. 10. far piiim,

(**) De la reUgion des anciens Romains pag. 240.

(ft) In zijn Boek Explication jimple , litterale et

historique des Cérémonies de r Eglife , a Paris 1708 CU

i^-io. IV Deelen 8Vo.

P a
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III loofde, dat het gebruik, om hat Heilig Avondmaal
BOEK

^/^;^ ftervenden tot viaticum^ Qteerkost ^^ te geven,

Hoofdft. van denzelfden oorfprong zij, als het gebruik der

na C. G. Heidenen , om den overledenen een ftuk geld in den

»
!^ ^

l' mond te fteken i als ook dat de Christenen alleen
tot 476.

''

, daarom den wierook 'm den openbaren G«3dsdienst

hebben aangenomen, omdat de Heidenen daar door

den ftank , die van de off'erdieren ontftond ,
plagteii

•weg te nemen. De geleerde Bisfchop warbur-

TON ( * ) , heeft ondertusfchen tegen het gevoelen

,

dat zoodanige gebruiken en plegtigheden der Chris-

tenen van de Heidenen ooifpronglijk zouden wezen

,

eene algemeene en zeker niet ongegronde aanmer-

king gemaakt, te weten, dat men verkeerd de ge-

bruiken van het ééne volk van dergelijke bij een

ander volk zou afleiden, dewijl derzelver bron ia

foortgelijke omftandigheden , bij beiden gemeen, ge-

legen kan zijn; en dit zou, volgends hem, in het

tegenwoordig geval, te meer klemmen, nademaal het

Christelijk Bijgeloof eerst ontdaan zal zijn, eenige

eeuwen , nadat het Heidendom zijne kracht reeds

verloren had, om deze infchiklijkheid van de Chris-

tenen te verwachten (f). Hoe zeer echter zijne

hoofdaanmerking gegi-ond, en van verfcheidene ge-

bruiken en plegtigheden waar zij, dat zij onder de

Christenen aan verkeerde denkbeelden omtrent den

Godsdienst , aan heiligen lediggang , aan zucht voor

het

(*) Godlijke zer.ding van moses.

(f) MmoLETON heeft zijne bedenkingen beantwoord:

. Postfcript a la Lettre ds Rome, pag. 277-308.
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het zinUjke en geheimzinnige, zijn toe te fchrijven, III

evenwel kan men niet ontkennen , dat , bij zeer veel ^^^^

anderen , de Christenen ze van de Heidenen hebben Hoofdft.

overgenomen, het zij, dat zij ze uit het Heidendom, "^ C- ^»

bij hunne bekeering, behielden, of dat zij dezelve bij
(q^ ^-5*

hunnen Godsdienst heiligen, en als het ware, verbe-

teren wilden. Zoo erkent reeds eusebius (*), dat

KONSTANTYN5 ten einde den Christelijken Gods-

dienst aan de Heidenen fmaaklijk te maken, den

iiitwendigcn fieraad, met welken deze den Gods-

dienst bekleed hadden, op den Christelijken heeft

overgebracht. De zaak is ook in het algemeen zoo

klaar , dat , gelijk wij gezien hebben , Roomschge-

zinde Schrijvers ze niet hebben ontkend; wij be-

hoeven ook niet te herhalen, het gene ons in de

Gefchiedenis , ten aanzien van de Feesten der Mar-

telaren , en andere Fleiligen , derzelver ver'éeringen ,

de plegtige omgangen met hunne beenderen enz.,

reeds is voorgekomen, die ten minflen aan het

Christendom een Heidensch voorkomen gegeven, en

het in den grond veranderd hebben ; als of de God-

zaligheid in het waarnemen van zulke Feesten en

plegtigheden beftond. Tot in de vierde eeuw toe

hadden de Christenen eenen afkeer van het ontfte-

ken van wierook, bij Godsdienst -oefeningen, het-

welk zij, als iet Afgodisch , befchouwden. Maar

ten tijde van ambrosius vond men 'er geene zwa-

righeid meer in. Waarfchijnlijk hadden de Christe-^

nen , reeds ten tijde van tertullianus , van den

wie-

C^ De Vita Conpant. M. L. II. C. 37.

P3



C30 K E R K E L IJ K E

III wierook gebruik gemaakt, tot het zuiveren van de
BOEK ellendige vergaderplaatzen , in \A^clke zij zich moes-

Hoofdfl. ï£i^ behelpen (*), maar allengs gewenden zij zich,

na C. G, om het gebruik daar van als iet Godsdienftigs te be-
Tciir 'xó'^

tot l-ó'
Schouwen, en zij, zoo wel als de Heidenen, ont-

— flaken reukwerk voor de Standbeelden van kon-

STANTYN, gelijk FiLOSTORGius hun verwijt (f),
waarom ook de Jonge theodosius , in het Jaar

415, verbood (§), deze foort van verëering niet

meer aan de Beelden der Keizeren te bewijzen

,

maar alleen ter eere van God aan te wenden. Het

Heidensch Wij^vater was, nog ten tijde van Keizer

JULIANUS (**), voor de Christenen verfoeilijk, en

men leest wel in het leven van hilarion, door

HiëRONYMus Ctt)? van zeker wonderwater, doch

hetwelk met wijwater niet vermengd moet worden

,

even min als het water in bronnen of bakken, wel-

ke men in de Voorhoven der Kerken, tot was-

fching, naar het algemeen gebruik, in het Oosten

had (§§), maar in het vervolg is het wijwater 'm

gebruik gebracht, waaifcliijnlijk om het Heidensch

zuiverings - of wijwater door een ander te overtref-

fen , hetwelk, door het Christelijk gebed, gcheihgd

was.

( * ) !\IARTINI de Thuris in Vett. Christian. Sacris ufu

Ztpf. 1752. 4. (t) Ëp. H. E. L. II. C. 18.

(§) Cod. Theodos. Libr. XV. tit. 4. de Imaginibm

Jmperial. l. un. (**) Zie ons IV. Deel^ Bladz. 460.

(ft) Pap. 80. Opp. Tom. IV. P. II.

0§) EUSEB. Hist. Eccles, Libr. X. C. 4. chrysostom.

llomil. Lil. in Matth. T, I. Qomment. in f. f, p. 566.
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was. Het befluit, uit dit alles opgemaakt, zal dan m
wel zijn, dat men den oorfprong van vele latere ^^^-''

plegtighedcn der Christenen uit het Heidendom , in Hoofdfl-.

het algemeen, niet kan ontkennen, maar tevens, in na C. G.

bijzonderheden , een behoorlijk onderfcheid moet ma- '"^^ ^^l'

ken , alzoo anderen van de Jooden zijn overgeno- p .i.

men, anderen weder uit verkeerde Godsdienstbegi'ip-

pen en zinlijke vooröordeelen ontdaan zijn.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Godsdienst - Leer der Christenen. Geloofsbelijdenis van

de tiveede algemeeiie Kerkvergadering. Godsdien-

ftige verfchillen. Ketterijen, Berichten van aan-

zienlijke Kerkleeraaren. enz,

Jjij alle deze verbasteringen en afwijkingen van het m
oude eenvoudige Christendom, verbeeldden zich de boek

Katholijke Christenen , die thans boven de Ariaan-
Hoofdll.

fche bovendreven , dat zij niet anders te doen had- na C. G.

den, dan de Rechtzinnigheid der Godsdienst -Leere •'^^''^5''
' ^ tot 476.

te handhaven, en te bewaren; hetwelk hun, bij het ,

beflisfend gezag der Heilige Schriften , de onvenin- ^^er-

derlijke overëenftemming met de openbare Geloofs- fe^Gcxls-

belijdenisfen der Oude Kerk, en de uiterfte zorgvul- dienst-

digheid der meest geachte Leeraaren der Kerk, ge- r^^^t
''

maklijk voorkwam. nen.

Hoe zeer ook de Geloofsbelijdenis , op de alge- Oeloofs-

meene Kerkvergadering van Nice'è vastgefteld, door beüjdsnis

P 4 de
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III de Ari'danfche twisten en veifchillen was aange-

BOEic vochten, zij was bij de Katholijken als een dier-

Hoofclft. baar pand behouden , en werd in de tweede alge-

na C. G. meene Kerkvergadering, welke de eerfte te Konflan-

tot 4-6 tinopolen is, in het jaar 381, bevestigd. Deze Kerk-

• vergadering werd, in dat jaar, faamgeroepen door
der twee- ^^^ Keizer theodosius den Grooten, ten einde de
de P.1 •te-

rneene ri-^st en orde in de Kerk, die zedert eenigen tijd

Kerkver yeel geleden hadden, te herftellen; maar voornaam-
ffsderiniT.

deeerite' ^y^^9 om het geloof van Ntcea te bevestigen, ttnexi

te Kon Bisfchop voor Konftantinopokn te verkiezen, en de
Itantino

J^Jacedonianen ^ zoo veel niogeliik, met de Katho-
polen,

' 0.7
lijken te verëenigen (*). Op deze vergadering

kwamen 150 Katholijke en 3Ó Macedoui'danfche

Bisfchoppen bijéén , alle Oosterlingen , zijnde van het

Westersch Rijk , hetwelk thans door den Keizer gra-

TiANUS geregeerd werd, niemand tegenwoordig , mis-

fchien om den verren afftand, en dewijl de te be-

handelen onderwerpen meest de Oosterfche Kerken

beti-ofFen , hoewel de naarljver tusfchen den Bis-

fchop van Kome en Konflantinopolen 'er ook iet

kan toegebracht hebben. Wij hebben reeds, bij ge-

legenheid, gezien, wat deze Kerkvergadering al ver-

richt hebbe ( f ) , en zullen in het vervolg nog meer

van

(*) Men zie van dit laatfle breeder ons IVde Beel,

Bladz. 370.

(f) Men zie hare befluiten omtrent klagten tegen

eenen Bisfchop ingebracht, in ons Vde Deel, Bladz,

256. bij den oorfprong der Patriarchen ald. Bladz. 161,

en omtrent den rang van den Bisfchop van Konfiantinch

po-
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van hare verrichtingen moeten fpreken. Thans be- III

lOZ]

Vi
palen wij ons, tot het gene zij, rakende de leere, '^^''^

heeft vastgefteld. In haren eerden Canon of Kerk- HoofJfl.

regel (*), verordent zij, dat het Geloof, hetwelk "^ C- ^*

te Nicea was vastgefteld , onveranderd bewaard , en
i^^ „^^

alle zoo wel Ariiianfche als andere met hetzelve '

' -^

ftrijdende partijen met den Kerkeban geftraft zullen

worden. Maar in den zevenden Canon (f) bepaalt

de vergadering, hoe men zich bij het weder aanne-

men der Ketters, die de waare leere weder omhel-

zen
,
gedragen zal.

In het bijzonder heeft deze Kerkvergadering eene Geloofs-

Geloofsbeliidenis opgefteld , in welke wel de Ge- ^<^''Jdenis

dC'ZfcT

loofsbelijdenis van Nice'é ten grond gelegd , maar Kerkver-

evenwel hier uitgebreid, daar weder verkort werd(^): gadering,

5, Wij geloven, zegt de vergadering, in éénenGod^

5, den i.'\lmagtigen Vader, den Schepper van Hemel

5, en Aarde, van alle zichtbare en onzichtbare din-

5, gen; en in éênen Heer jesus Christus, den

„ eeniggeborenen Zoon van God, die uit den Va-

5, der vóór alle tijden geboren is; licht uit licht;

„ waarachtig God uit den waarachtigen God; ge-

„ boren, niet gemaakt; éénswezens wet den Vader
-^

„ door wien alles gemaakt is; die, om ons men-

5, fchen

,

polen, Bladz. 12.62. de vv^^g over hsre bekrachtiging

door den Bisfchop vsn Rome Bladz. 280,335.

(*) HARD. Jet. Conc. T. I. p. Sop. (t) L. c.p. 811.

(§) Zij is bewaard in de Handelingen der Kerkverga-

dering van Chalcedon, in het jaar 451, en ftaat bij har-

duin. Jet. Coneil. Tom, I. pag. 814.

P5
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Iir 5, fchen, en om onze zaligheid, van den Hemci is

^o'^'^ „ nedergedaald, en het vleesch aangenomen heeft,

Hoofdft. 55 ^lit t^cn Heiligen Geest en de Maagd maria, en

na C. G.
,j een mensch is geworden; die voor ons gekruist

10^1-6* " ^^ onder pontius pilatus, en geleden heeft,

( ,, is begraven, en ten derden dage opgeflaan, naar

,, de Schrift; die ten Hemel is gevaren, en zit aan

,, de rechtehand des Vaders; van waar hij zal we-

„ derkomen, met heerlijkheid, om levenden en doo-

,, den te oordeelen ; en in den Heiligen Geest , den

5, Heer ^ den Jevendmaker ; die van den Vader uit~

., gaat ; die met den Vader en den Zoon geween-

„ fchappelijk aangebeden en verheerlijkt moet nor-

„ den ; die door de Profeeien gefproken heeft. Eene

„ Heilige^ KathoUjke, en Apostolifche Kerk', wij

„ belijden éénen Doop tot vergeving der zonden;

„ wij verwachten eene Opffcanding der Dooden, en

„ een leven in de toekomende A^'ereld , Amen. "

Men ziet, hoe deze Geloofsbelijdenis breedvoeriger

is , dan die van ISiicea , in het leerfluk van den

Heiligen Geest ^ hetwelk thans tegen de Macedo-

nianen moest gehandhaafd worden. Eenige Schrij-

vers der Roomfche Kerk hebben verders de Grieken

van later tijd befchuldigd, dat zij achter de woor-

den: die uitgaat van den Vader ^ de woorden, en

van den Zoon, hebben uitgelaten, terwijl wij zien

zullen, hoe de Grieken den Latijnen, bijzonder na

de IXde eeuw, hebben verweten , dat zij dtze. woor-

den, en van den Zoon, 'er ingevuld hebben (*).

Over

(*) CHR. wiLH. FRANC. WALCH Bihl. Sywhol. vet, p. <?4.
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Over deze leere zelve van den uitgang des Heiligen III

Ceestes , waren ook de Griekfche Kerkleeraars , toen ^°^!^

deze Sijnode te Konftantimpolen gehouden werd, HoofdlI.

onderling niet ééns. epifanius (*) fchijnt, vol- "^ C. G.

gends jOANN. XVI. 14 , 15. onderfcheid te maken , {^^ ^7^*

fchrijvende: de Heilige Geest gaat uit van den Va- —

der ^ en neemt van den Zoon ^ maar anderen maken

geheel geen onderfcheid: cyrillus van Alexan-

dri'é (f), leert uitdruklijk , dat de Heilige Geest

zoo wel van den Zoon, als van den Vader, uit-

gaat, (7r^a^ê(7«l, TT^OSifT/. ) THEODORETUS (5)
wederom, noemt deze ftelling, dat de Heil, Geest

van den Zoon uitgaat , godloos en godslasterlijk

enz. In de Latijnfche Kerk twijfelde men niinder

aan de waarheid dezer leere (**>. ambrosius heeft

intusfchen het woord uitgaan gebruikt voor gezon-

den worden (ff).

De Kerkvergadering hare handelingen befloten heb- De Kerk-

bende, verzocht, in eenen Brief, die nog voorban- X^^ssde-

den is (§§) , den Keizer , dat hij alles , wat zij , op den Kei-

zijn bevel, verricht had, wilde goedkeuren, welke ^''^'" goed-

goedkeuring ook terflond volgde (***), waar doorfnai""^
'

(*) K^res. LXXIV. zij

(t) Catett. PP. in Joann. XVI. p. 394, en in eenen

Sijnodalen Brief bij harduin. Act. Concil. T. I. p. 1292.

(5) Reprehe^f, in XII. Capitt. Cyilli Anatheniatism,

IX. Tom. III. Opp. pag. 718.

(**) AUGUST, de Trinit. L. IV. p. 587. T. VIII. Opp.

(tt) De Spir.S. Libr. I. C. 11. 7. II. Opp. p. 625.

C5S) Bij HARDUIN. /. C. pag. 808.

(***)socRAT. H. E. L. V. 8.S0Z0M. H.E. L. VII. C. p.
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III zijeene algemcene^ (^Oecumenifche ^^ Kerkvergade-

^vff '^"^ w&nó. 5 wier befluiten in alle de Gemeenten kracht

Hoofdil. hadden, te weten, in de Oosterfche Kerken, want

na C. G. in het Westen, alwaar gratiüan regeerde, en van

tot A76 ^^"^^^ geene Bisfchoppen tegenwoordig waren , werd

haar gezag niet terftond erkend, te minder, omdat
eenealge- jg Bisfchoppen te Rome niet wel te vrede waren
meene
Kerkver- over den derden Regel of Canon , waar in de Kerkver-

gadering gadering aan den Bisfchop van Konftantinopolen den

rang terftond na den Bisfchop van Rome had toege-

kend ( *
) ; fpoedig evenwel werd zij ook in het ^Ves-

ten aangenomen , en zelfs gregorius I, Bisfchop

van Rome ^ rekent haar onder de algemeene (f).

Wetvnn In het Vde Deel ^ Bladz. 262. aant. hebben wij
Keizer oezegd , dat de Keizer tiieodosius de befluiten
THEODO- ö o '

siusom- dezer Kerkvergadering ten aanzien der Bisdommen
trentbet

j-j^gf,- bevestigd, doch het jaar te voren 380 had
^^^^

hij eene nog gewigtiger wet gegeven, om het Ka^

tho'

(*) Zie Vde Deel ^ BI. 780. Vergel. BL 330. volgg.

(f) In het Vde Deel, Bladz. 367. hebben wij het

ongunllig oordeel van gregor. Nazianz. over de Kerk-

vergaderingen , en dus ook over deze , medegedeeld.

Men zie verder de Gefchiedenis dezer Kerkvergadering

bij RicHER Hist. Concil. General. T. I. C. 5. pag. 169-

197. TlLLEMONT Memoifcs etc. T. IX. />. 471-500. ed.

Paris. Over de Geloofsleuze , (^Sljwbolum,^ onder den

nnam van \iQiNiceïfcIte of NiceUch-Kouftantinopolitaanick

bekend , en ook bij de Proceftanten in achting zie men j.

CASP. suiCER. Sijmbolum Nicxno Conjl. expofttiim etc Traj,

ad Rhcn. 1708. 410.
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.thoUjk geloof, lil zijn geheel gebied in het Oosten, m
het heerfchende te maken. „ Wij willen , " zegt ^^.^^

hij in deze wet, „ dat alle volken, welke onder HoofdH.

5, onze genadige regering (laan ^ zich aan dien "^ C. G.

„ Godsdienst houden, welks voortplanting tot op jl^j. ^^J
„ den tegenwoordigen tijd bewijst, dat de Godlijke

^, Apostel PETRUS de Romeinen daar. in onderwe- ^'•l"f'"°"'
^' ^

, , 1 ,1 derdauen.

„ zen heeft, van welken ook bekend is, dat de

„ Bisfchop DABiASus, en de Bisfchop van Aïexan^

5, dri'é^ PETRUS, een man van Apostolifche Hei-

5, Hgheid, dien volgt, opdat wij, naar aanwijzing

„ der Apostelen, en der Euiingelic- leere , de eeni-

„ ge Godheid des Vaders , des Zoons , en des H.

5, Geestes, onder dezelfde Majefteit, en Godzalige

„ Drieëenheid , mogen geloven. Die genen , welke

„ deze wet gehoorzamen , zullen den naam van

„ KathoHjke Christenen aannemen; maar de overi-

„ gen , die wij voor krankzinnigen en razenden

5, verklaren , zullen de fchande der Ketterfche leere

„ dragen: hunne onrechtmatige vergaderingen zul-

„ len geene Kerken heeten: en zij zullen eerstlijk

„ door de Godlijke wraak, maar vervolgends ook

„ door de ftrafFe, tot welke wij, naar den wille

„ Gods, befluiten mogten, geftraft worden (*)."

De Gefchiedfchrijver sozomenus , die deze wet ook

aanhaalt (f), voegt 'er bij, dat de Keizer, in het

begin zijner regering over het Oosten, te Thesfah-

ni'

(*) Cod. Theod. Libr. XVI. t. \. de fide Cathol. L 2.

C. lufl, L. I. /. I. de Summa Trinit. et fide Cathol»

leg. \, Ct) Hiit, Eccles. L. VII. C. 4.
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III nica^ de Hoofdllad van Illyricum^ ziek geworden,

*vif
^'^^^ ^^" Bisfchop dier plaats ascholius in het

Hoofdft. Christendom onderwezen en gedoopt, en daar op
na C. G. vveder gezond was geworden. Van dezen Bisfchop

tot ±-6. vernam de Keizer de groote tweedragt, die onder

de Christenen in het Oosten heerschte. Hij geloof-

de dcrhalven, dat het, ter bewerking van eensge-

zindheid, nodig ware, dat hij zijn eigen geloof aan

zijne onderdanen voordroeg, opdat het niet fchijnen

mogt, als of hij hun geweld wilde aandoen, indien

hij hun op eens voorfchreef, hoedanige Godsverëe-

ring zij hadden aan te nemen. Doch , wat hier

ook van ware, en hoe zeer de roem van rechtzin-

nigheid der Kerk van Rome medebracht , dat de

Christenen tot overeenftemming met dezelve in het

geloof werden opgewekt; en alhoewel het oogmerk

des Keizers duidiijk is , dat hij het gevoelen van

Nice'è wilde doen gelden , zulk eene wet was , met

dit alles, van een zorglijk uitzicht. De rechtzin-

nigheid in de leere afhanglijk te maken, van één

of twee Bisfchoppen, kon van ongelukkige gevol-

gen zijn voor den Godsdienst; de vrijheid van den-

ken werd binnen te enge palen befloten; en de

Christelijke zachtmoedigheid en redelijke verdraag-

zaamheid ftreden openlijk met de harde verklaring

en bedreiging van den Keizer; maar neemt iemand

den verregaanden ijver des Keizers , voor het gene

hij voor het waar geloof hield , alleen in aanmerking

,

dan moge baronius en zelfs gothofredus deze

wet eene gouden wet noemen.

Menig- En deze wet flaat niet ééns onder de zes en zeS'
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tig^ die van het jaar 326 tot 435, en dus uit een IIÏ

tijdvak van niet veel meer dan 100 jaren, in den ^°^^

Codex van theodosius, als Keizerlijke bevelen om- Hoofdft.

trent dt Ketters geplaatst zijn (*); zelfs behoeft "^ C. G.

men niet te denken , dat deze verzameling volledig J^j. ^J^
is ; daar 'er niet meer dan twee onder zijn van kon- •>

STANTYN den Grooten. geene enkele van zijne Zoo- v^^^^ig®

. „ ^
•' wetten

nen; maar van het jaar 372 at, zijn deze wetten tegen de

zoo menigvuldig, dat men 'er van theodosius (^^,7 Ketters.

Grooten alleen vijftien , van arkadius twaalf^ en

van HONORius achttien vindt. Uit deze wetten

heeft GOTHOFREDus (f) een lijst van meer dan

dertig Ketterfche gezindheden getrokken , welke daar

in gemeld worden.

Ten aanzien van deze wetten , verdient aangete- Van ge-

kend te worden, het denkbeeld^ wat een Ketter zii, ^'^f^^^'P-
, .

-^

' inhoud,m eene wet van arkadius van het jaar 395 (5),
dus opgegeven, dat men daar onder ook te begrij-

pen hebbe, C^ui vel levi argumento a judicio Ca-

tholicce religionis et tramite detecti fuerint deviare ,)

„ zulken, die ontdekt worden, zelfs in kleinighe-

„ den (**), van de leere en het pad van den Ka-

„ tholijken Godsdienst af te wijken." Te weten,

reeds

(*) Lihr. XVI. Cod. Th. t. 5. de Haretim.

(t) Paratitïon ad 4. tit. p. 116. T.Yl.V.l.ed.Ritt»

(5) L. c. l. 28. en gedeeltlijk Cod. hifi. L. I. /. 5.

de Hareticis et Manichcsh et Samaritis.

(**) Levi argumento zou ook kunnen zijn, met het

geringfte vermoeden , het geringfle blijk. Doch wij kie-

zen het zachtfte.
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III reeds in de derde eeuw begon men het oude on-

B-.ysK derfcheid tusFchen Ketter en Scheurmaker uit het
Vil

Uoofdft. oog ^^ laten, en beiden onder ééne Idasfe te rang-

na C. G. fchikken. De Kerkvergadering van KonftantinopoJen

J
'! 303- ^^^ ^ijf onderfcheid geheel weg. „ AMj noemen ,"

%.kjX. 476. _

a :i^ J J

- deze is de uitfpraak dier vergadering, „ die ge-

„ nen Ketters , die zoo wel voor dezen uit de

„ Kerk uitgefloten, als die door ons in den ban

„ gedaan zijn; maar bovendien ook die genen ^ wel'

5, ke zich wel vertonen^ als of zij het gezond ge^

5, loof beleden; maar die zich van ons gefcheiden

„ hebben , en tegen onze wettelijke Bisfchoppen ,

j, ([ x«vowK,ö<? YiyLuiv sri^KOTTotf
, ) vergaderingen hou-

,, den." Volgends dit befluit en de wet van ar-

KADius, liep dus elk, wie het waagde, eenige Gods-

dienstmening van Katholijke Bisfchoppen tegen te

fpreken , of eenig Kerkgebruik derzelven af te keu-

ren, gevaar, van op de Ketterlijst gefteld te wor-

den. Verklaart theodosil'S de Gr00 te, de Ketters

voor onzinnigen en vazenden , niet zachter zijn de

uitdrukldngen in andere wetten van dezen tijd; hun

wordt niet alleen dwaasheid , maar bovendien woede ,

godloosheid, trotmloze gezindheid, hardnekkigheid

^

QüXi fchandelijke en verfoeilijke Godsdienst , ontn ij-

ding van het heilige, en dergelijke meer, te last

gelegd. In eene wet van het jaar 381 , weet de

bovengemelde theodosius geene fcheldwoorden ge-

noeg uit te denken, om de Ketters zwart te ma-

ken: (^Photinianae lahis contagio, Ariani Sacrile-

gii venenum , Eunomia perfidios crimen , et nefan-

da , monftrojis nominihus auctorum
,
prodigia fecta-

rum.^
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fUm. ) Met deze en dergelijke haatJijke namen III

gingen ook wetten en ftraifen naar evenredigheid ^^^^

gepaard. Omtrent deze ilraffen, maakte theodo- [ioofdft.

sius de'-jFonge^ 'm eei]e wet van het jaar 428 (*), '-^ C* G.

de volgende bep-alingen , na ten grondllag gelegd te
^''^^ ^^*

hebben, dat niet alle Ketters met dezelfde fiireng m»

heid behoren geflraft te worden, {non omnes eddem

mifleritate plectendi fuut. ) Vooreerst gebood hij

,

dat de Ketters terftond alle de Kerken aan dePvecht-

zinnigen, Q Orthodoxis
^ ) zullen terug geven, die

zij hun ontnomen hadden. Verders legt hij hun

eene boete op van tien ponden gouds, indien zij

voor zich nog meer Geestelijken zouden inwijden.

Wat de vrijheid betreft, om Kerken te hebben: De
Aridnen^ Macedonianen ^ en Apollinaristen ^ zullen

'er volftrekt geene mogen hebben /// de fièden , om-

dat zij van de bron der waarheid leugon geloven.

De Novatianen en Sahbatidnen zullen zicii met de

gene, die zij thans hebben, vergenoegen, en geem

meime vermogen te bouwen. De Eunomidnen ^ Fd^

lentinidnen ^ Montanisten ^ of PrlscUlidnisten., (dus

genoemd naar de beruchte Montanistifche vrouw,

PRisciLLA
, ) de Frygiers , ( insgelijks eene bena-

ming der gemelde gezindte,) de Marcidnisten ^ of

liever Marci'óniten^ de Borboridnen ^ (eene Gnosti-

fche partij , ) de MasfiUanen , Euchiten of Enthu"

fidsten^ de Donathten^ Aud'idnen
., Hydroparasta--

ten , Askodrogiten , ( anders Taskodrugiten
, ) Foti^

nidnen , PauUdnen , MarcelUdnen , en de tot de

hoog-

(*) Libr. XVI. Cod. Th, t. 5. de ILeret. l, dj.

VI. Deel. Q
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III hoogfte ondeugendheid geftegene Manickeên , zullen

BOEK nergens in het Roomfche Rijk ^ vrijheid hebben,

Hoofdft. ^^ ^'^ gemeenfchappelijke vergaderingen te bidden^

na C. G. In het bijzonder behoorden de Manicheïn zelfs uit
Jaar 363.

^^ jig^Q^j verdreven te worden. Want dezen allen ,

.. zegt de Keizer , moet geene plaats gelaten wor-

den, waar den Elementen zelve ongelijk zou ge-

fchieden; (waarfchijnlijk door verontreiniging van

lucht en aarde, met Ketterfche gebruiken en pleg»

tigheden.) Verders verbiedt hij den Ketters allen

toegang tot openbare ambten en bedieningen, alleen

de lastposten en krijgsdienst uitgezonderd. (^Militia

Cohortaliana et Cafirenjts,') Zij zullen geene be-

giftigde geffichten kunnen oprichten y noch Testa-^

menten of uiterflen wil maken mogen. Tevens wor-

den alle de voorgaande wetten tegen de Ketters be-

vestigd ; en eindelijk hun verboden, geene vrijhe-

den, noch hunne lijfeigenen, tot hunne dwalingen

te verleiden , of hen in de uitöefèning van den Ka-

tholijken Godsdienst te verhinderen. Van de ove-

rige wetten in dit Tijdvak, tegen de Ketters uitge-

komen, zullen wij nog alleen aanmerken , dat theo-

Dosius de Groote^ in het jaar 381, den Ketters

verbood, eenige Kerken in de (leden te bezitten,

op ftraffe van ten lande uitgebannen te zullen wor-

den (*), dit bevestigde deze Keizer, in het jaar

383, met dit bijvoegzel, dat de Ketters zich niet

zul-

(*) Cod. Th. de fLeret. l. 6. Cod. lujl. de Summa

Trinit. etc. l. 2. Vergel. sozomen. Hht» Ecdei. £. VIL

C. 6. THEODORüT. H. E» L,Y, C, 160
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zullen verftoiiten 5 meer aanhangeliiigen te maken; III

dat zij zelfs in geene bijzondere huizen vergaderin- ^^^f
gen zullen houden ,• en dat ieder één , ingevalle zij Hoofdft,

hier tegen handelen , bevoegd zal zijn , hen uit één '^^ C. G.

Elk begrijpt ligtelijk , dat deze ijver der Keizeren

tegen de Ketters niet altijd uit eigene overtuiging J^ ^^^J^

voortgevloeid , maar door de Geestlijken is aange- zeren

vuurd geworden. De KathoUjke Bisfchoppen had- tange-

den thans ten Hove zoo veel invloed, als de ^^'^ door de
aanfche te vooren bij konstantius en valens , Bisfchop-

en bedienden zich van denzelven , om hunne par- P^°*

tijen onder te brengen. Wanneer de befluiten der

Kerkvergaderingen door de Ketters waren goedge-

keurd, fcheen het noodzaaklijk gevolg dezer goed-

keuring , dat zij door Keizerlijke wetten gehand-

haafd en bevestigd werden. Ja, hoe de Bisfchop-

pen zich van zeldzame middelen wisten te bedie-

nen, om hun oogmerk te bereiken, leert het vol-

gend gedrag van aimphilochus, Bisfchop van Ico-

niiim (f). Deze had theodosius den Grooten

verzocht, dat hij alle vergaderingen van Arianen

in de fteden vdlde verbieden ; als de Keizer dit

verzoek, hetwelk hem te hard fcheen, weigerde in

ie willigen, begaf de Bisfchop zich weder ten Ho-

ve, en bewees wel den behoorlijken eerbied aaa

den Keizer, maar geheel geenen aan des Keizers

Zoon, ARKADius, dien de Vader, kort te voren,

in

() C. Th. l. cl. II. sozoM. H. E. L. VII. C. 12.

Cf) SOZOM. //. E, L. VII. C. 6, THEOD. L. V. C.z6.

Q a
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III in het jaar .^^53, in den ouderdom van zes jaren,

^°'r^ den titel van Augustus of Keizer gegeven had, en

Hoofdft. die thans daar bij ftond; ten minftcn de Bisfchop

na C. G. behandelde en flreelde den Jongen Prins enkel als

tot 4-6 ^^" ^^^""^ ' ^" noemde hem zijn' Zoontjen. De Kei-

zer , zich hier door beledigd vindende , verweet den

Bisfchop zijne lompheid, maar ontving van denzel-

ven dit antwoord: ,, Gij ziet, ö Keizer, dat gij

„ de bcfchimping van uwen Zoon niet verdragen

„ kunt, zonder hevig boos te worden op hen ,

„ die ziel] tegen hem vergrünen. Geloof dus , dat

„ de AliTias,tige God in c^ lijks de genen verfoeit,

„ die ziinen eeniggeborenen Zoon lasteren, en dat

„ hii hen , als ondankbaren jegens hunnen Verlos-

„ fer en Weldoener, haat." De Keizer bewonder-

de het gedrag van den Bisfchop , en vaardigde ter-

ftond de wet uit, vvaar bij alle vergaderingen der

Ketteren verboden werden.

Gevoe- ^^ zoodanig gedrag der Bisfchoppen, en harde

lens der behandeling der Ketters, door de Opper -X^orften

,

H va.
be\Teemdr men zich, dal men bij den Kerkelijkeii

dien tijd, Gefchiedfchrijver SOCRATES (* : leest, d^t het de

over ver-
~^,p,^^^;;^ ^^r Rechtzinnige Ket k v.ict is , iemand t&

en ver- vervolgen. In de daad, men kan byna niet anaers

draag-
_ denken, of de KathoHjken moeten een geheel ander

^^^™ ^^
denkbeeld gemaakt hebben van vervolging^ wanneer

dezelve hen trof, en wanneer zij die den Ketters

aandeeden. Het zU zoo, dat fommigen van dezen

onrustige hoofden wra-cn , die verwarringen aanricht-

ten

(*) Hi-t. Eai'cs. hibi\ VII. Qop, 3.
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ten in de Kcrl: en den Stnar, en die daanjm ver- III

dienden in toom gehouden te worden, maar 'er wa- ^^^^^

ren 'er toch ook, 'die niets liever vvenschten, dan, noofdft.

zonder iemand te beledigen , God naar hunne denk- "^ C. G.

'beelden , in ftillen vrede , te verëeren , en in dat
^^^ ^-5]

^eval noemde toch socrates (*) zelf het eene

vervolging^ wanneer lieden , die gerirst en ftil le-

ven, op eenigerlei wijze geftoord worden. Waar-

lijk, zoodanige grondregels van onverdraagzaamheid

gaven ook aan de Ketters recht, wanneer zii in-

vloed verkregen ten Hove , om .^ op hunne beurt

,

tegen de Katholijken te handelen , die , in zulke ge-

vallen , van onrecht klaagden en fchreeuwdcn. Toen

de Christenen , in vroeger tijd , in het fchool van lij-

den geoefend werden, bad tertulllanus reeds (f)

den Heidenen verweten , dat zij eene fnoodhcid be-

dreven , wanneer zij den menfchen de vrijheid van

Godsdienst willen benemen , en hij toonde hun , dat

zij dus tegen het natuurlijke recht handelden, het-

welk allen menfchen toekwam (§). cyprianus

dringt insgelijks op i^ezQ vrijheid ten fterkilen aan,

en beroept zich ten dien einde op het voorbeeld

van JESUS zelven (**)• hilarius wist den Ari-

ïiansch - gezinden Keizer konstantius zeer gepast

te herinneren, dat God de Heer der Wereld geene

gedwongene geboorzaamheid behoeve . geene gedwon-

gene belijdenis begeere (ff). Op gelijke wijze, zegt

ATHA-

(*)/:. III. C. 12. (t) Apohgct. C. 24.

(§) AdScapuLC.2. C**)Ep.UX.p. 130. Ej>.lY.p. 9.

(ft) /Jd Conftantitwi Au^. L. I. p, 1221.

Q3



a46 K E R K E L IJ K E

III ATHANASius (*), dat het niet alleen onbetaamlijk

,

BOEK
ujj^ar ook een bewijs is van lieden, die hunne ei-

Hoofdft. ge"e zaak wantrouwen, dwang en geweld in Gods-

na C. G. dienst -zaken te gebruilcen; en (f), dat het aan

\^^ ^ti' den Godsdienst eigen is, niei te dwingen^ maarte

- overreden. Hier kan men nog ambrosius bijvoe-

gen, die, ten ernfligften, infchci-pt, dat Christus,

bij de uitbreiding van zijnen Godsdienst, geenen

dwang, maar alleenlijk zacht onderwijs gebruikt wil

hebben (§). Alle deze Schrijvers hadden zich toen,

over de verdrukkingen der Avidnen, hunne tijdge-

noten, te beklagen. Derhalven was het voor hunnen

geest duidlijk , dat geweld en dwang de echte Christ-

lijke middelen niet waren , door welke het waar geloof

geffcaafd, en de dwalingen beflreden moesten worden.

Vervolg. Maar deze zelfde Leeraars, en anderen van hun-

nen tijd, waren toch niet ongenegen, om zich van

zulke dwangmiddelen tegen- de Ketters te bedienen,

wanneer zij de magt in handen hadden, terwijl zij

hen zelfs geene burgerlijke verdraagzaamheid waar-

dig keurden. In deze gevallen ziet men hen zich

op allerhande wijze keeren en wenden, om de te-

genftrijdigheid met zich zelven af te weeren , welke

de nakomelingfchap , niettegenftaande alle hunne po-

gingen, nogthans in hen ontdekt. Zoo leerde gre-

GORius van Nazianzus (**) , dat men moedig voor

den

(* ) Hiit. Arian. ad Monack. T. I. P. I. Opp. p. 363.

(t) Ibid.pag. 384.

(5) Comm. in Luc, L. VII. C. 10. 7. HL Opp. p. ioq»

(**) Orat. XIV. Tom. I. Opp, pag. 220.
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oen Godsdienst moet firijden, doch met gronden, III

niet met wapenen. Nog duidelijker drukt hij zich
^°^J

elders uit (*): „ Volgends onze wet zal niemand Hoofdft.

„ met geweld geleid of gedwongen worden , maar na C. G.

„ elk behoort vrijwilHg te gaan." Elders (f) bidt IZ^lyf^
hij hartlijk voor de Ketters, dat de Heilige Drieëen-

heid hen allen eindelijk bekeerrn moge, al zou hij

zelf daar door eenig verlies lijden aan de Godlijke

genade. Met deze zijne liefde jegens de Ketters,

moet echter overëenftemmen zijn verzoek aan eenen

Keizerlijken Bevelhebber , om de /^pollinaristen ,

Ketters, die, tegen de wetten, zich eenen Bisfchop

verkozen hadden, ten minden zacht, te (Iraffen (§).

Hij bewees ook aan nektarius , Bisfchop vaa

KonftanünopQÏen , dat door zijne toegevendheid voor

de gemelde gezindte, welke zich aangematigd had,

Godsdienflige vergaderingen te houden , het grootfte

ongeluk voor de Kerk ontftaan was (**).

AUGUSTiNUS was cenigeu tijd lang op eenen goe- Gevoe-

den weg. Hij geloofde in het eerst, gelijk hij zelf, '^"van

in het jaar 408 , bekent (ff;) , dat men niemand tot n^s over

de éénheid met chp.istus dwingen mogt; dat men dever-

zich van het Woord bedienen , met redentwisten
^asmheid

ftrijden , met gronden overwinnen moest , wilde men omtrent

van openbare Ketters geene geveinsde Rechtzinnigen deKecter*

maken. Maar, vervolgt hij , zijne ambtgenoten

hadden hem het voorbeeld van de flad, v/aar hij

Bis-

( * ) Orat. VUL p. 148 - 149. (t) Orat, XIII. />. 202.

<S) £^LXXVII./>.83i./. <:. C*)0''^^.XLVI./'.72l.

<tt) E-piit. XCIII. Tom. II. Opp. pag, i§o.

Q 4
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^' Bislchop was, tegengeweld, welke voor dezen ge»

VII heel Donatistisch geweest was; maar naderhand,

Hoofdit. uit vreeze voor de Keizerlijke wetten, zoo volko-

jg *^ ' men tot de Katholijke Kerk overgegaan was, dat

tot 47Ó. men denken zou, dat zij nooit buiten dezelve ge-
"

weest was enz. En nu berteedde augustinus, in

den langen Brief, uit welken het voorgaande ont-

leend is, ïille zijne fcherpzinnigheid , om de gewel-

dige handelingen tegen de etters te rechtvaardigen.

Indien men tegen zulke voormalige wreede vijanden

niets doen , maar hen dulden wilde , zou men in de

daad kwaad met kwaad vergelden. Door ftrengheid

behouden, zullen zij ons te hartlijker danken, hoe

meer zij gevoeld hebben, dat zij niet verfchoond

zijn geworden. Vervolgends haalt hii veifcheidene

plaatzen der Heilige Schrift aan, onder anderen het

zeggen in het Euangelie: Dwingt ze om in te ko-

»;;."«. De Apostelen gaven zulken
' over aan de magt

dcs Satans. Ja, bij zulken, die, onder den naam

van CHRISTUS, als verleidde fchapen, omdwalen,

wordt eene gematigde ftrengheid en eene zachtmoe-

digheid waargenomen^ opdat zij door verhajining

uit het land, en vele boeten^ vermaand worden,

te leeren , de Heilige Schrift boven menschlijke

verlialen en lasteringen te ftellen. Tegen de Heiden--

fchc Afgoderijen hebben de Keizerlijke wetten de

doodflrafFe gefield^ maar de kastijdingen der Ketters

zlin zoo zacht , dat zij meer vermaand worden,

hunne dwalingen te verlaten, dan dat zij de ver.-

diende ftraffen ondergaan; alhoewel die genen onder

hen, welke tegen de erkende waarheid flrijden, er-
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ger zijn dan de Afgodendienaars. Eenigen tijd daar III

na vond hij, in liet jaar 417, nieuwe gelegenheid, ''^"^

om deze gewaande gronden te herhalen , en te ver- Hoofdd.

fterken. 'Er waren nog altijd KathoUjken , die ge- "'' C- ^''

loofden , dat men niet met Keizerlijke wetten en \^^ J"^^

dwangmiddelen tegen de Doiwtisten te werk moest

gaan. Deze laatstgemelden wierpen ook aan ^ hunne

vijanden tegen, dat men niemand met recht vervol-

gen kon^ en dat deze de waare Kerk is, niet , die

vervolging oefent , maar , die vervolging lijdt. Hier

tegen fchreef augustinus eenen langen Brief (*),

die ook het opfchrift draagt van de verbetering der

Donatisten , ( de Correctione Donatistarum
, ) in

welken hij even ijverig aandringt, dat de Kerk de

verlorene zonen mag en moet dwingen, tot derzel-

ver behoud, om terug te keeren (f).

Andere Kerkleeraars van dezen tijd gaven zich Haat en

niet déns zoo veel moeite,- om bewijzen of ver-
P'''!""^'^'^'

heidte-
fchoningen voor de onverdraagzaamheid tegen de g-en de

Ketters op te zoeken , maar floegen een' veel korter Ketters

weg in , door van dezelven fteeds met de hoogfte ^elt,

verfoejing te fpreken. Alles wat van de Ketters

kwam , was fnoodheid , vijandfchap tegen God en

den Godsdienst , oorfpronglijk van den Duivel , meer

dan

(*) Epht. CLXXXV. 7^07;/. II. Opp. pag. 489.

(f) Men vergelijke hier de annmerkingen van bayle

Comm. Philof. fiir les paroles de J. C. Contraim les

d* entrer P. III. pag. 9. fqq. en barbeyrac Traite de la

Morale de Peres de F Eglife Cap, XII. pag, 190. Cap,

XVI. pag, 303. fqq.
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ÏII dan Duivehch ongeloof (*). Kerkvergaderingen

^^^ zelve verklaarden, dat zij geene Chrisienen waren,

Hoofdft. -n men vermaande de Katholijken de verkering met

na C. G. ^Q Ketters , zoo veel mogelijk , te mijden : en dus

cot 475! werden haat en partijdigheid den Christenen tegen

' de Ketters ingeboezemd. Daar nu fomtijds, gelijk

v\'ij boven zagen, aan elk éénen vrijgelaten werd,

hunne vergaderingen te ftooren, daar tegen verfchei-

den foorten van Ketters , of wel tegen allen , zekere

gerechtelijke onderzoekers , ( Inquifitores , ) en door

de Overheid zelve aangemoedigde aanbrengers, (De-

latores , ) befteld werden ( f ) , werd in de daad alle

geleerd of Christelijk gematigd wederleggen van de-

zelve overbodig. De magthebbende of heerfchende.

Kerk ^ {y\ yi^<x.T^ca. ExxA»j(r«a, EccJefia Dominans^^

zoo als zij van de Gefchiedfchrijvers met nadruk

genoemd wordt, die na de dood van Keizer va-

lens , in bet jaar 378 , fteeds de overhand aan het

Hof behield, had veel krachtiger middelen bij de

hand, om de Ketters te beteugelen, dan wederleg-

gingen en twistfchriften. Men bracht ook , gelijk

wij reeds zeiden, thans Scheurmakers en Ketters

onder ééne klasfe. Al wie in de Kerk van Chris-

tus eene ongezinde en flechte denkwijze aannam,

( morbidum oliqutd pravumque fapiunt , ) indien

zij, niettegenftaande de pogingen, om hen te ver-

beteren, hardnekkig bij hunne fchadelijke leerftellin-

gen

() Zoo drukt zich gregoriüs van Nazianzus uit,

Orat. XLII. pag. 695. Tom. I. Opp,

(t) C. Th. tit. de Baret. /. 9« ï5> 3i » 35-
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gen bleven, (^pestifera et mortifera dogmata ^^ wa- llï

ren Ketters^ en behoorden onder de uitwendige vij- ^^""^

anden der Kerk (*). Niet beter is het, wanneer Hoofdft.

HiëiiONYMUs fchrijft : „ Wie de Schrift anders na C. G.

5, verllaat, dan de zin des Heiligen Geestes, in Jq^Lö*
„ welken zij gefchreven is, vordert, die kan, al-—

—

„ hoewel hij zich niet van de Kerk gefcheiden

„ heeft, een Ketter genoemd worden, en doet de

„ werken des vleefches , nademaal hij het ergfte ver-

„ kiest Cf)." Deze zin des Geestes zou toch wel

in vele gevallen geen andere zijn, dan dien de Ka"

tholijke Leeraars hadden aangenomen ; en hunne

uitlegging van den Bijbel te verlaten, zou dus reeds

Ketterij wezen. Op eene andere plaats (5) fchrijft

hij: „ Men maakt tusfchen Ketterij en Scheuring

„ dit onderfcheid, dat Ketterij eene valfche kers-

5, bevat; maar Scheuring eene fcheiding van de

„ Kerk door on'èenigheid tusfchen de Bisfchoppen^

5, (^propter episcopakm disfenjionem ^^ veroorzaakt,

5, Dit kan ook in het eerst, gedeeltlijk, dus ver-

5, (taan worden. Maar elke Scheuring bedenkt zich

„ zekere Ketterij ^ opdat het den fchijn hebbe, als

„ of zij zich , met recht , van de Kerk gefcheiden

„ had." Als men bedenkt, hoe ligt elke verdeeld-

heid, op dezen voet, tot Ketterij gemaakt kon wor-^

den, begrijpt men van zelf, hoe de Kathoïijken

heb«

(•) AUGUST, de Civitate Bei L. XVIII. C. 51.

(t) Comment. in Epist. ad Cal. Tom, IV. Opp. Cap,

5. P. I. pag. 302.

C5) Comment. in E-p, ad Tit. C. 3. j>. 43p, /. <-,
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ÏTI hebben kunnen vastftellen, dat elke afwljlving van

BOEK hunne leerftellingen ,
gebruiken, en Bisfchoppen,

Hoofdfl. Ketterij was ; en hoe zij geweldige middelen

,

na C. G. ter beteugeling der Ketters, ter hand konden nemen.*

Jaar 303. ^^ Katbolijken hadden echter ook zachter mid-
tot 47"*

delen, welke zij gebruikten, bij het wederUaan en

Zachter beiirijden der Ketteren. De Heilige Schrift bleef,

delen te-
""^ ™^^^ ^^^^ minflen, het hoofdmiddel, maar zij,

gen de die 'er gebruik van maakten , vonden ligtefuk hunne

D?\Ts g-'^'^i'^ï'^ns in dezelve, omdat zij hunne vooröordee-

het gezpg len en opgevatte meningen daar in brachten , en die

dsrKerk, ^^^^ freheimzinnige en leeiifpreukige uitleggingen
het o(-'z^si'

der Kerk- weder uit de Schrift aPici.lcn ; op dezelfde wijze gm-

leeraaren. gg,-, ook niet zeMcn de zoogenoemde Ketters te

werk , en de flrijd bleef dus onbeflist. Een , ander

bolwerk vonden de KathoUjken voor zich in het ge-

zag der Kerk , of in de menigte , en eikanderen op-

volgende reeks van oude en eerwaardige Leeraaren ^

die deels afzonderlijk, deels op Kerkvergaderingen

vergaderd, het geloof hadden voortgeplant, waar

tegen de Ketters flechts weinige nieuwe Leeraars

konden ftellen. En dit gezag der Kerk en Leeraa-

ren fcheen zoo veel te gevvigtiger, omdat men dit

menschlijk gezag niet onüfhanglijk wilde gemaakt

hebben van het gezag der Heilige Schrift, voor zoo

ver de Kerk onderdeld werd , het geloof der Apos-

telen onveranderlijk bewaard te hebben. Ondertus-'

fchen fcheidde men fpoedig het één van het ander,

alzoo men zich , in dit goed vertrouwen , verge-

noegde, met bet getuige}ns en de uitfpraak der

Kerkleeraaren alleen aan te halen , of juist dien 2/«

der
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der Heilige Schriften alleen wilde erkennen, welken m
deze Leeraaren-^ daar aan seffevcn hadden. Onder ^^^'^

VII
de regering van theodosius, in het jaar 383, werd Hoofdft.

.eene proeve genomen (*), om dit gezag der Ka- 'i^ C. G.

tkolijke Leeraarett ^ tot befchaming der Ketters, te l^f'^^^l*

gebruiken. Men ontnam , ten dien tijde , den Jria- .

f7en^ in verfcheidene (leden, niet zonder onrustige

bewegingen , hunne Kerken. De Keizer van deze

opfchuddingen éérs, vooral een einde willende ma-

ken , deed de Bi.sfchoppen van alle de partiiën tot

een mondgefprek te- Konftantinopohn bijeenkomen,

en raadpleegde met nectariüs , ^(^\\ Bisfchop de-

zer Hoofdftad, om, door een naauvvkeurig onder-

zoek der waarheid , eindelijk den vrede in de Kerk te

herftellen. Deze , hier over verlegen, deelde des

Keizers voorftel mede aan agelius, Bisfchop der

Novatianen te Konflantinopolen^ die met hem in de

geloofsleere overeenkwam. INiaar deze vrome man,

wien het aan bekwaamheid en vaardigheid haperde,

om over den Godsdienst te zintvvisten , droeg deze

zaak aan zijnen Voorlezer sisinnius op, een' kun-

dig, welbefpraakt , en in de uidegging der Heilige

Schrift en Wiisbegeerte geoefend man. sisinnius,

overtuigd , dat , door zoodanige gefprekken , de twis-

ten niet beflisr, maar dat de Ketters nog eer daar

door twistzieker werden , bedacht een ander middel.

Werende, dat de oude Kerkleeraars aan den Zoon

van God geen begin van beftaan toefchreven, maar

hem altijd eeuwig, gelijk den Vader, genoemd had-

den ,

(*) soCRAT. Hht, Eccles. L. V, C. 10.
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ni den, raadde hij nectarius zich, in plaats van

BOEK
jjjie redentwisten, op het getuigenis der oude Kerk-

Hoofdll. leeraaren te beroepen, en den Keizer aan de hoof-

na C. G. den der verfchillende partijen de vraag te laten voor-

l^l^'^yl' leggen, wdkQ achiing zij hadden voor die Kerk^

. I ,

'. leeraaren, die vóór het ontftaan der KerkUjke ver'

fchilïen geleefd hadden? Deze raad vverkflellig ge-

maakt zijnde , verklaarden zij allen hunne achting voor

dezelven; maar nader gevraagd, of zij hen ook als

geloofwaardige getuigen der Christelijke leere wilden

aannemen? verdeelden zich de partijen , en velen

vonden zwarigheid , zich daaromtrent rondbor-

£Hg te verklaren. Hier op nam de Keizer andere

maatregelen. Hij gebood, dat alle de partijen hem

hunne Geloofsbelijdenis fchriftelijk zouden overleve-

ren, gelijk zulks dan ook door nectarius en age-

Lius , als ook door de Ariaanfche , Eunomiaan-

fche, en Macedoniaanfchs Bisfchoppen, gefchiedde.

De Keizer deze opftellen aangenomen hebbende

,

floot zich in een vertrek, en bad God, dat hij

hem, in het beöordeelen der waarheid, wilde bij-

ftaan. Vervolgends las hij alle deze fchriften, ver-

wierp of fcheurde alle, in welken de Drieëenheid

gefcheiden werd, en verklaarde zich eenvoudig voor

het geloof van hun , die de eenswezenheid des Zoons

met den Vader beweerden, waarom hij ook de AV
vatianen in het bezit hunner Kerken bevestigde.

Wanneer de Bisfchoppen der andere partijen door

hunne aanhangers berispt werden wegens hunne

onëensgezindheid , keerden zij wel treurig terug

,

maar vertroosttea hunne aanhangers nogthans bij ge-

fchrif-



GESCHIEDENIS. 2S5

fchrifte, omdat van hun zoo vele tot de Katho- m
lijken overgingen, met de woorden: dat 'er velen ^^^'^

geroepen , maar weinigen uitverkozen waren. Dus Hoofdlï,

luidt het verhaal van socrates. Hoe het zij , ons na C. G.

blijkt hier uit, hoe de Katholijken den kortften enJ^J"^^^!]

voor hun zekerften weg vonden , in het getuigenis

der oude Kerkleeraaren , terwijl de andere partijen

mtsfchien voorzagen, dat de Katholijken alleen zul-

ke Kerkvaders zouden laten gelden, die met het

kerflelzel van Nice'è overëenflemden , met verwer-

ping van anderen, zoo als, bij voorbeeld, orige-

NES, waarom zij huiverig waren, zich aan zooda-

nig getuigenis der oude Kerkleeraaren te onder-

werpen.

In ons nide Deel^ Bladz, 157, hebben wij eenwijzevao

uitmuntend voorbeeld, van eene edele wijze van re-f^den-

dentwisten met dwalenden , verhaald , van dionysius , t^^en de
Bisfchop van Alexandri'è ; hoe ver men, in deze Ketters,

tyden, van dit uitmuntend voorbeeld zij afgeweken,
^^°^^^^

leert de Gefchiedenis , die ons reeds bericht heeft,

op welke wijze de Rechtzinnigen zich , met openharin-

gen , wonderwerken , en heilige overblijfzelen , tegen

de Ari'dnen geloofden te mogen behelpen; deze wa-

ren echter flechts een gedeelte van eene wijze ^ om
den Godsdienst te verdedigen^ welke thans de over-

hand nam. In de onderftelling , dat men de recht-

zinnigheid onbetwistbaar aan zijne zijde had, en dat

alle middelen geoorloofd waren, om een goed oog-

merk te bereiken, ontzag men zich niet van drog-

redenen , verdrajingen , onwaarheden , en van alle

kunden der Redenrijkkunde, om partijen in verle-

gen-
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III genheiJ en verwarring te brengen, te bedienert*

BOEK
n^jgj^ noemde dit met den naam van oikovo/jix^ huis^

Hooïd^i. houding ^ fchikking^ infchik'ijk ondtrwijs. Deze
na C. G. leerwijze was , zoo min als derzelvcr benaming,

tot ATÓ ^^'^^ uitvinding der Christenen. De Wijsgeren ,

m. biizonder de Sofisten der Grieken en Romeinen,

kenden en gebruikten de zaak reeds lang, en Keizer

MARKUS AURELius (*) noemt het eene c;K,0Kj^<<ae

,

wanneer iet , met een ander oogmerk , ondernomen

en gedaan wordt, dan in den eerflen opflag fchijnt,

zonder dat men ecliter behoeft te beweeren , dat de

Christenen deze leerwijze , zoo min als andere vro-

me bedriegerijen , Qpice fraudes , ) uit deze bron

alleen geput hebbén (f). Deze Christenen zochten

eene verdediging van deze handelwlize , in het voor-

beeld zelf van christus en de Apostelen, die, gc-

liik zij zich verbeelden , ten minften eenigermate

daar van gebruik gemaakt hadden, door zich naar

de Jooden te fchikken (§). Zij beriepen zich, ten

dien einde , op de plaatzen matth. XXIV. 36.

MARK. XIII. 36. waar in christus zegt, dat hij

den tijd van het laatfte Oordeel niet wist. Tüto omo-

vfljMï*; „ dus wendt hij voor ^ om onzer zwakheid

wille," zegt basilius (**). iiilarius (ff) noemt

het

() D^ rehm fuis L. XI. §. 18. Conf. gatakeu. r/d

h. /. p' 330' (t) Vergel. ons Ilde Deel, Bk/dz. pc.

(§) CLEMENS van Alexandrië Stram. Libn VI. ^ag.

6r$. TERTULLlAN. de Prafcript. Cap. 48.

(**) Epist. VIII. Tom. III. Opp. pag. 8.

Clt) Be Trir.it. Uhr, IX. pag. 1022-1034.
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hfet dïspenfat'io ^ (eene wijze fchikking,) en poogt te m
bewijzen , dat ^tzt eene geheimnisvolle onwetendheid ^^^^

van den Zaligmaker geweest zij, (^Sacramentum ne- HoofdfT.

fciendi ^^ eene fchikking van zwijgen, Q dispenfatio na C. G.

tacendi,^ opdat naamlijk anderen den tijd des laat- lorirl*
ften Oordeels van hem niet verder zouden begeeren 1—

te weten. HiëRONYMus en augustinus hebben

onderling Brieven gewisfeld, over de beftraffing van

PETRUS door PAULUS, welke mëRONYMUs uit deze

leerwijze verklaard had , willende , dat petrus

flechts in fchijn zich van de Heidenen had onttrok-

ken, om den Jooden te behagen, terwijl paulus

daartegen zijnen Mede -Apostel flechts /;/ fchijn

beftrafte, om de Heidenen te voldoen, ten einde

beide Joden en Heidenen behouden werden (*). au-

gustinus, wien deze uitlegging niet geviel, fchreef

daar over éénen anderen Brief aan HiëRONVMUs

,

hem aanwijzende, dat zijne verzachtende infchik-

lijkheid der Apostelen , ( dispenfatio , ) in den grond

niet anders was dan een gedienftige leugen, (^officio-

ftim mendacium. ) hicronymus wilde hem ten

laatflen niet meer antwoorden, opdat, gelijk hij

hem kort daar na fchreef (f), hunne benijders, en

in-

(*) Comment. in Epist. ad Gal. Cap. 2. T. IV. P.

I. Opp. pag. 242. AüGUSTiN. £/>. XL. T. II. Opp. pag.

6Z' Het antwoord van HiëRONYMus ftaat ibid. Epist.

LXXV. pag. 427. en in HiëRONYM. Opp. Tom. IV. P.

II. pag. 6ij. En het wederantwoord van aügusti?;us

in zijne Opp. /. c. Ep. LXXXII. ook in mëRON. Opp. /.

c p. 629. (t) Ep. LXXIX. Opp. l. c. p. 644.

VI. Deel. R
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lil inzonderheid de Ketters, niet mogten zeggen, dat'

BOEK 2ij beiden als vijanden met malkanderen twisteden.

Hoofdft. ^elfs omtrent tien jaren daar na, omtrent het jaar

naC. G. 41^^ fchijnt hij zijne denkwijze omtrent het gedrag

£0^ l-ó ^^^ Apostelen veranderd te hebben ( * ). HiëRONY-

MUS zelf gebruikte ondertusfchen deze leerwijze zon-

der bedenken, wanneer hij tegen de Ketters kampte.

Hij fclH*ijft zelf, iu zijn verdedigingsfchrift aan pam-

MACHius, dat hij van aristoteles en gorgias

geleerd heeft, dat 'er veifcheidene foorten van voor-

dragt zijn; onder anderen zij het geheel iet anders,

naar de gewoonte van het Kampfchool ^ (^yuyLvct^l-

xwf , ) of op de wijze van eenen Leer'dar , ( Joy^«-

rww?,) te fchrijven. Op de eerstgemelde wijze,

zwerft men, bij het antwoorden van partij, rond;

men brengt dan dit, dan wat anders, voor den

dag; men behandelt de bewijzen naar goeddunken;

men [preekt anders , en doet anders ; enz. Maar

in de andere wijze is zekere oprechtheid nodig, en

een ongedekt hoofd. Het is toch iet anders , te on-

dervragen, iet anders, te bepalen; in het eerde ge-

val moet men twisten, maar hier ondersvijzen. Op
gelijke wijze verdedigt basilius (f) gregorius

den Wonderdoener^ tegen zekere Ketters, die uit

zijne Verklaring des Geloofs de ftelling afleidden

:

dat de Vader en de Zoon ^ wel in het denkbeeld of

begrip^ QiTrmoK»,') twee", maar in perfoon, (^utto'

^etffu , ) Jleckts één zijn» „ Zij hebben ,
" zegt

iiij »

(*) Libr. I. Diaiogi adverfus Pelagianos T. IV. Opp»

P. II. pag. 498. Cr) Ep. CCX. T, III. Opp, p. 316.
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hij, „ niet bedacht, dat gregorius dit niet in jit

5, ^tx\. ftre}7gften Jeerflijl ^ (^SoyfAxriKu^^') maar zoo ^^^^

,<, als het voor zijnen twist met ^lianus voegde , Hoofdft*

„ (aymi^iKcoi- ,^ gezegd heeft." Op dezelfde wijze "^ C. 0«

heeft ATHANASius ook DiONYSius van ^lexandrit J^f' -\'
tot <}^ o.

verdedigd , tegen betichtingen van onrechtzinnig- .— .
^'

heid, met de aanmerking, dat hij dit kut' oiKovopttxv

gefchreven had '(*)• Meermalen en breedvoerig

fpreekt voornaamlijk chrysostomus, van deze leer-

wijze, welke hij zelfs in eene Kerkleerreden , onder

den naam van eene nederlating ^ (^cvyK<x,rxfBv.a-i? ^^
verklaart, en daar uit de ééne eii andere handeling

van God, die in den Bijbel voorkomen, tracht op

te helderen (*)»

Wanneer men, ten aanzien van deze leerwijze, Bcóof*

alles behoorlijk overweegt, zal het blijken, dat men deeiing

een fchrander en wijs fchikken , naar de geringer leerwiizg

kundigheden, vooröordeelen , en neigingen der men*

fchen, of naar zekere omltandigheden van tijd en

perfonen, hetwelk met de onpartijdigfte v/aarheids-

liefde beftaan kan , te ver getrokken heeft; wnar

door men der waarheid en den Godsdienst onge-

looflijk veel nadeels toebracht. Wanneer, bij voor-

beeld, HiëRONYMUS fchrijft, dat ORIGENES j METHO-

Dius, EUSEBius , en APOLLiNARis , zich genood-

zaakt

(*) ATHANAS. de Sententia Bimp. Alexandr. T. L

Opp. P. I. p(7g. 243.

( j ) HonjiL III. in Ep. ad Tim, T. VI. Conm. in N,

T. p. 537. in Cap. I. ad Gal. T. V. /. c. p. 781. Verg.

iie Sacerdotio L, I. T, IV. Opuscul. p. 12»

R a
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III zaakt hadden gezien, om tegen celsus en porfY-
BOEK j^ju3 J3ij te brengen , niet het gene zij dachten y

Hoofdrt. ''^^^^ ^^^ S^^^^ ? '^^S^'^ hunne tegenweipingen , gezegd

na C. G. moest worden , kunnen wij nog heden uit het werk
Jaar 363. qrigenes tegen celsus , als ook uit andere
tot 4/0. "

— oude verdedigers van het Christendom, die HiëRO-

NYMUS hier insgelijks noemt, oordeelen, hoe ver

het hun met deze kunstftreken gelukt zij, den Gods-

dienst waar voordeel te doen. Men gebruikte, ge-

lijk wij zagen, deze leerwijze bijzonder ook, om

de plaatzen en gezegden van ouder Leeraaren te

redden, en die met de Rechtzinnigheid overeen te

brengen. Beter had men gedaan, indien men erkend

had, dat zij, door misflag of overhaasting, of ge-

brek aan Wijsbegeerte, hier en daar hadden gefeild.

Trouwens , noch bij die ouderen , noch bij dezen

,

uit de IVde eeuw, zijn tegenftrijdigheden iet zeld-

zaams; allerminst bij eenen mëaoNYMUs, die zoo

zeer gewoon is, het eerst het beste, hetwelk hem

ziin geheugen, zijne verbeeldingskracht, zijne drift

of gramfchap, ingaven, op te fchrijven. Ondertus-

fchen moeten wij niet denken, dat deze Kerkleeraars

altijd zich van deze leer^vijze bediend hebben, zoo-

dat wn] nooit zeker zouden kunnen zijn, welke de

vvaare gevoelens van hun hart waren; even min als

wij alle hunne daadlijke misflagen, welke zij, in het

verdedigen van den Godsdienst, begaan mogten heb-

ben, aan het gebruik dezer leerwijze moeten toe-

fchrijven. Zij beriepen zich, bij voorbeeld, op

onechte en ondergefchovene fchriften; daar uit nog-

thans moeten wij niet befluiten, dat zij> wetens en

wil-
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willens, hunne Lezers daar mede wilden bedriegen. III

Ligtgelovigheid en gebrek aan oordeelkunde misleid- "°^^
Vil

den hen zelven meermalen , en dan dwaalden zij ter Hoofdft.

goeder trouw (*). na C. G.

Nooit was, in de voorgaande eeuwen, zoo veel ^^^^^^1*

als thans, over den Godsdienst getwist. Oude Ket-

> terfche en Scheurzieke gezindheden, die reeds vroe- ^'^^"'Ste

-,

"-
van twis-

ger ontltaan waren, en nieuwe, welke van tijd tot ten over

tijd opkwamen; twisten over het Geloof en de ^^^^^^e.

Rechtzinnigheid van overledene en nog levende

Leeraaren ; gewigtige Leerflukken , die vervalscht

zouden zijn ; Kerkgebruiken en Godzalige oefenin-

gen , welke beftreden werden ; Heidenen en Jooden

,

doch veel minder dan Christenen, aan welke men
dwalingen of aanftootlijke gevoelens toefchreef , hiel-

den de Leeraaren van dezen tijd onophoudelijk be-

zig; terwijl de lust, om Ketterijen te ontdekken,

of te vermenigvuldigen , te wederleggen , en te ver-

nietigen, de heerfchende was. Bij dit alles onder-

ftelde men, dut de Rechtzinnigheid der KathoUjke

Kerk volkomen onberispelijk en ontegenfpreeklijk ge-

vestigd was, hier door werd alle bedaard onderzoek

en toenemen in de kennis der waarheid geftremd,

en de Geloofsleere fteeds afhanglijk gehouden van

de Godgeleerde twisten der Leeraaien. In Geloofs-

ftuk-

(*) Men zie verder over deze leerwijze js. casaub.

in Not. ad Greg. Njsf. Ep. ad Eujlathiam etc. p. 75 ,

93. DALL/Eüs de Ufu pp. C. VI. p. 150. Disput, adv.

Latinor. Tradit. etc. p. 568. suicer. Thes. Eccles. T. II,

V. Oiy.ovJiM'/Mf et V. Suyj£»7at/Si*5"if. enz.
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lïl {lukken, die nog door geene Ketters waren aange-

'^^'^ tast, fchoon zii als wezenlijke deelen van het Chris-
Vll 9 J

Hoofdft. tendom geleerd werden, heerschte meer vrijheid en

na C. G. minder eenparigheid in de wijze van derzelver voor-

tori-ö ^^^^ ^^ verklaring. Men dacht nog niet aan een

<e. volledig famanfiel der GodsdienstJeere en Zedenkun-t

de^ alleen eene volledige Wederhggende Godgeleerd'

heidy zoo verre de twisten onder de Christenen zich

hadden uitgebreid, beftond reeds eenigermate. Met

dit alles, kon deze overhellende neiging tot twisten

en de ijver, om alle vorige dwalingen in den Gods-

dienst te kennen, eenig goed flichten.

Ge- Trouwens, aan welbehandelde verfchillen, is de

ichied-
vvaarheid niet zelden hare uitbreiding verfchuldigd

,

kundige . , , ...

berichten ook begon men zich , ten dezen tijde , toe te leg-

omtrent .gen> oni gefchiedkundige berichten te verzamelen,
de Ket-

tcra
van den ooifprong en voortgang van oude dwaluir

gen en Ketterijen. Zedert het bericht van de Ket-

terijen der twee eerde eeuwen, waarfchijnlijk van

eene latere hand, gevoegd achter het werk van

TERTULLiANUS , Q de prafcriptio7iibus haretieo-.

rum^^ was geen gefchrift van dezen inhoud ver-

fchenen. Maar omtrent het einde der vierde eeuw,

fkelden epifanius in de Griekfche, en filastrius

In de Latijnfche Kerk, zoodanige Ketterlijsten op,

uit weilce AUGUSTiNUS , omtrent het Jaar 428 , een

Uittrekzel maakte. Onder dezen is het werk van

epifanius het oudfte, wijdlopigfte, en geleerdile,

Maar filastrius verwierf zich grooter invloed

,

{loor zijne volledigheid, daar niemand onder de on-»

Öe |^eeraa?«n het in de Kettermakerij zoo ver ge-
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bracht heeft. Een beknopt verflag van hem en zijn Ui

werk zal hier niet overtollig zijn, dewijl hij niet al-
^^^J

leen, als rechtzinnig Bisfchop en wonderdoener, ^^» Hoofdft.

Heilige geworden is, maar ook, omdat zijn werkj^aC. G.

hoe vol bêuzelingen en gebreken ook , het geliefdfte J^^^
^

|*

Handboek in later tijd bij de Latijnfche Kerk voor

de Ketter -Gefchie^enis geworden is, zoodat men,

Bog duizend jaren na zijne dood, elk gevoelen, het

welk op zijne geduchte lijst Itond , zonder eenige te-

genfpraak, voor Ketterij hield.

FILASTRIUS, of PILASTER, ( misfchicn uit het FILAS-

Latijnfche Filiaster^ een Stiefzoon ^'^ was uit een
"^^^^^

onbekend Gewest in het Westersch Keizerrijk ge-

boren. Tot Presbijter
, ( Priester , ) gewijd , deed

hij lange reizen door het grootfte gedeelte des Ro-

meinfchen Rijks, op welke hij Heidenen en Joo-

den, maar nog meer de Ketters, inzonderheid de

Ari'dnen^ zocht te bekeeren; waarom hij ook dik-

wijls geflagen en mishandeld werd. Te MedioJa-

Ttitm^ (^ Mi/aan,^ verzette hij zich tegen den y/r/-

aanfchen Bisfchop auxentius, en te Rome haalde

hij , door zijne twistredenen , velen tot het Ka-

tholijk geloof over. Eindelijk, werd hij Bisfchop

te Brixia, (thans Brescia ^ in het Venetiaanfche ^^

en overleed , omtrent het jaar 387 , of wat laater.

GAUDENTius , zijn opvolgcr in het Bisdom, van

wien wij de meesten dezer bijzonderheden hebben,

roemt in eene Lofreden, op zijnen gedenkdag ge-

houden, zijnen ijver voor den Godsdienst, verach-

ting der wereld, minzaamheid, milddadigheid, ge-

duld-, en andere deugden, in welke hij heeft uitge-

R 4 munt.
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III munt. Hij noemt hem reeds den befchermer der

BOEK gemeente , {patronus tioster

;

) maar , omtrent het

Hoofdft. midden der IXde eeuw, wist een ander Bisfchop

na C. G.
(lezer flad , rampertus , die ziin lijk in eene an-

tot 475.' d^re Kerk liet bijzetten, ook verfcheidene wonderen

te verhalen , welke , bij deze gelegenheid , en nader-

hand, op zijne voorbede, zouden gefchied zijn.

Zijn bericht , en dat van gaudentius , flaan voor

de uitgave van filastrius, door fabricius. Ze-

dert is deze Bisfchop één der Befchennheiligen van

Brescia.

Zijn werk Zijn werk over de Ketterijen ^ t^Llher de Hdre-
over de

fibus ^') is in twee hoofdafdeelingen , als het ware,

rijen. verdeeld. De eerfle bevat in 28 Hoofdftukken de

Ketterfche gezindheden vóór Christus komst, en

de andere die na Christus, in 122 andere Hoofd(luk-

ken. Ondertusfchen verftaat hij , door christus

Jiomst , zijn lijden , en verwart voorts de tijden

zoo onder één, dat men niet weet, wat men van

zijne kennis in de Gefchiedkundc maken zal. Dus
plaatst hij in de eerlle plaats de Ophitce ^ Serpenti-

m , ( Slangenbroeders , ) die in de Ilde Christen-

eeuw thuis hooren, gelijk wij, op zijne plaats, ge-

zien hebben. Op dezen laat hij de Cajanen en Se^

thi'dnen volgen , twee andere gezindten van Gnoitkr.

ken. De vierde Ketter is dositheus, een Jood,

te onderfcheiden , en ouder dan dositheus , die

ons insgelijks reeds onder de Ketters is voorgeko-

men. Tot leerling van dezen dositheus, maakt

hij SADDOK, van wien de Saddiiceën, die hij met

de EpikureH vergelijkt, en tegen welke de Fari-r
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feën overflafin. De Samaritanen hebben dezen naam III

van den Koning samarius , of van ecnen Zoon van "^"^^'^

KANAJiN. De Ketterij der Nazareën neemt de Wet HoofdH.

en de Profeeten aan, maar fielt de rechtvaardiffma- "^ ^'- ^*

king alleen in ecne vlceschlijke vervulling der gebo- to^ ^-^i

den. De Esfenen hebben eene levenswijze vanMon- ^
niken.

Eenige volgende Ketters zijn aan filastrius al-

leen eigen, en in de daad zeldzaam genoeg. De
Heli'ögnosti

^ QZon -aanbidders ^') die ook Devictiaci

genoemd worden , ( een onverflaanbare naam , waar

voor Cotelier HeUactiaci leest ,) aanbaden , volgends

hem, de Zon. — Andere Ketters zijn de Kikvor-

fchsn -vereerers ^ (^Ranariim Cultores ^') die de Kik-

voifehen aanbaden , met welke God vóór dezen

Egypte ftrafte. — De Muizen - vereerers
, QMufbri-

/<^,) aanbaden de Muizen, met welke de Filifiij-

nen geplaagd werden. — Verders zijn 'er ver'éerers

van de Vlieg - Accaron
, ( Miisca'dcaronitce

, ) in de

Had Ekron. — Troglodyten zijn Joodfche Ketters

,

die in verborgene holen woonden , en den Afgoden

wierookten. — Eene andere gezindte diende de Ko-

mngin of Lukgodin des Hemels , die in Afrika de

Hemelfche heette: (^Regina ^ Fortuna CoeJi ^ Coeles-

iis,') Nog telt onze Schrijver tot de Ketterfche

aanhangen onder de Jooden de Baaliten , de AJïa-

riten ^ die baal , eenen Koning van Tyrus ^ en

eenen man astar, en den chamos vereerden; de

aanbidders van moloch en remfan , en die aan

zekeren tofel, in het Dal des Zoons ennon, hun-

ne kinderen opofferden. Zeldzame Ketters zijn do,

R 5 ^^-
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III Puteoritce ^ die diepgegravene putten eerbiedigden,

BOEK welke de Schrijver uit de woorden bij jeremia ge-

Hoofdft. fnieed heeft: Zij verlaten mij ^ de bron van levend

na C. G. water, en houwen zich zelven putten of hakken uit ^
Toot" Q/C'^

tot A.76
^^^ S^^'^

water houden, (^puteos of lacus detritos, )

> Nog vindt hij vóór Christus de Ketterij der ge-

• ren , die de koperen flang aanbaden ; der zeventig

Joodfche Oudflen, bij EZECHiëL, die aan Afgods-

beelden rookten; van vrouwen, die den Egijptifchen

Vorst THAMüs beweenden ; de Beliten , verëerers

van (Jen Koning belus ; anderen , die den valfchen

Profeet bileam eerbied bewezen ; Ketters , die van

eene waarzegfter Godfpraken verwachtten , gelijk

SAUL van de Tooveresfe te Endor; zulken, die

ASTAR en ASTAUOTH dienden, en eindelijk de Hero-

dianen, die in herodes den imessias verwachtten.

Na deze Ketterijen van die oude tijden, in welke de

Duivel 5
gelijk hij zich uitdrukt , als een veldhoen , vol-

gends de vergelijking bij jeremia , vreemde eijeren

,

als zijne eigene , uitbroedde , plaatst hij die , welke na

de komst van CHRISTUS ontflaan zijn. De eerfte ftich-

ters derzelven zijn simon Blagus , of de Toveraar,

MENANDRUS , SATURNINUS CU BASILIDES , hier VOlgt

hij EPiFANius , naar wien hij ook nicolaus van An~

ti'óchië befchrijft. Eene andere Ketterij is, die het

verraad van judas een goed werk noemt , waar

door ons het heil van jesus dood bezorgd is. Hier

op volgen CARPOCRAS, CERINTHUS , HEBION, VA-

LENTINUS, PTOLEM^US, SECUNDUS, HERACLIÖN,

MARCUS , COLORBASUS , CERDON , MARCIÖN , LU-

CANUS, APELLES, CH TATIANUS.

Da
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De naaste Ketters in deze reeks zijn de Cata- lil

phrygers, — theodotus van Byzantiurn — die, ^^^^

welke een Milxyyuyio? ftaande liielden, of dat de Hoofdft

Zoon in den Vader, gelijk een kleiner vat in een "^ C. G.

grooter, gaat; — de verëerers van melchisedek
, J^J.''" ^

|*

als 'eene groote kracht Gods ; — de No'èti'dnen

SABELLius , van wien de Sabellianen , Patripasfia-

nen^ Praxi'dnen ^ en Hermogeni'dnen ^ afflammen; —
SELENEus en HERMLis, (eigenlijk hermogenes,
tegen wien tertullianus gefchreven heeft,) die

God ligchaamlijk , en de (toffe met God even eeu-

wig maakten enz. — De ProcUaniten en Hermi'ó-

riten, die onder anderen de komst van chrtstus

in het vleesch loochenden, en geene opfianding of

laatlle oordeel verwachtten. — De Floridnen of

Karpocratidnen , ook " M'tUtes , omdat zij uit den

foldatenftand waren , die in hunne vergaderingen

,

na het licht uitgeblazen te hebben , zich vleeschlijk

met malkanderen vermengden, om de woorden te

vervullen: wast en vermenigvuldigt.

Daar op maakt hij gewag van de Ketterij over

het Pafcha, waar bij fommigen beweerden , dat men
dit altijd op den I4den van Nifan of Blaart vie-

ren moest. — De Ketterij der Chili'ónetiten leert,

dat wij, na de wederkomst van Christus, weder,

gelijk thans, duizend Jaren, vleeschlijk zullen le-

ven, kinderen teelen en eten. — Andere Ketters

verwerpen het Eudngelie en de Openbaring van jq-

ANNES, en fchrijven die aan cerinthus toe. —

.

De naastvolgende zijn de Manicheèn^ naar manes,
pf TURBO 3 een Twister^ want dit zal de betekenis

zijtl
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III zijn van het Perfisch woord Mani ^ den naam heb-

^^^ bende , en die ook in Spanje zich verfchuilen. — De

Hoofdd. Patrici'dnen ^ wier aanvoerer zekere patricius te

na C. G. Jiome was , beweerden , dat het menschlijk ligchaam

tot 475.' ^^'^ ^^^ Duivel gemaakt was. — De Symmachiers

- zijn leerlingen van sym;machus , en verwachten ook

geen oordeel. — paultjs van Samofata ; foti]\'üs;

dtArianen; Semi- Arianen ^ die hij befchrijft, ge-

lijk andere oude Schrijvers de Macedonianen doen;

en de Eunomiamn ^ wier ftichter hij eenen leerling

van ARius noemt.

Zonder een' bijzonderen fectcnnaam, haalt hij thans

die genen aan, welke den Verlosfer eene waare re-

delijke menschlijke ziel ontzeiden; een gevoelen van

vele Ari'dnen; maar bijzonder ook der ApoUinaris'

ten. — Tropiten noemt hij zulke Ketters, die, in

plaats eener verëeniging der Godlijke en menschlijke

natuur in christus , veel meer eene verandering

der eerfle in de laatfte verdichtten (*). — Nog

heeft FiLASTRius eene Ketterij van zulken , die zei-

den, dat CHRISTUS, bij zijn lijden, de menschlijke

natuur afgelegd heeft, en dus niet met dezelve op-

geftaan, en ten Hemel gevaren is (f). — Verders

verhaalt hij van de Aèri'èn , naar zekeren acrius ,

die in Pamfyli'é zeer talrijk waren, en naar himne

ont-

(*) Dit gevoelen heeft tertullianus reeds weder-

legd. de Carne Ckristi Cap. X.

(f) Dit heeft hij wa^rfchiinlijk weder genomen u?t

TERTULLiANUs , die /. c. Cap, XXIV. dit gevoelen insr-

gelijks wederlegd heeft.
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onthouding , ook Enkratiten heeten. — Van de III

Borhorianen ^ zegt hij, dat zij zeer Godloze Ketters ^^^*

waren , die , het toekomend oordeel niet gelovende , Hoofdü.

zich in het flijk , ( /2of,Sofoy , ) der zonden wentel- "^ C. G.

<len. — De naam van Artoty'óniten ^ in Ga/aijë^l^^ ^_J*

-duidt reeds Ketters aan , die brood en kaas , in het -«

Heilig Avondmaal, gebruikten. — In het zelfde

land waren ook Askod7-ogiten , die eenen opgeblaze-

nen lederzak, («jrxof,) in hunne Kerk zetten, dien

toedekken, en rond denzelven drinkende, en woe-

lende, gelijk de Heidenen op de Bacchus-VQtsiQ.\-\^

rondgaan, omdat zij de woorden van den Heiland,

dat men niemven wijn in nieuwe hderzakken doet ^

niet verfcaan. — De Pasfalorynchiten leggen den

vinger in den neus , op den mond en de lippen , om
•een beflendig fülzwijgen aan te duiden, en david

na te volgen, daar hij bidt, dat God zijn' mond

en lippen wil bewaaren. {Pf. XLI. 3.) Hij zegt

niet , dat deze naam afkomt van -ncticocxog
, ( een

prop
, ) en fvyy^o? , ( een fnuit. ) — De /Iquariën ,

( Waterdrinkers , } bedienen zich , in het H. Avond-

maal, van water ^ in plaats van wijn. — Andere Ket-

ters beweeren , dat 'er nog heden Profeeten en Profee-

tien zijn. — De Colluthianen ^ in Egypte^ hebben

hunnen naam van zekeren collythus, en leercn,

dat het kwaad in de Wereld niet van God befchikt

wordt , omdat zij niet weten , dat het door zijne

toelating gefchiedt, en dat het voor de menfchen

nuttig is. — Eene andere Ketterij gelooft, dat de

Wereld niet verandert , maar altijd in denzelfden

ftaat blijft. — De Barrevoeters
, ( Excalcsati ,') wil-

len
,



£7o K E Pv K E L rj Iv E

III len, dat de menfcheii met bloote voeten moeten
BO£K gaan, omdat God tegen moses zeide: Trek uwe

llQ()f^i\^ /ckoenen uit ! enz» — De Novatimen hebben van
na C. G. zekeren novatus den naam — Montanisten

, (waar-
Toot" oK^'>

tot 476.' Schijnlijk voor Montenfes , ) zijn zulken , die de ge-
"

nen herdoopen, die van de Katholijken tot hen

overliomen; zij heeten van donatus, in Afrika^

Donati'dnen^ en van eenen parivienio, Parmenia-

nen. — De Onthoudenden ^ (^Ahflinentes ^^ in Gal-

U'è en Spanje , ( hij bedoelt de Priscillianisten
,

)

nemen gedeeltelijk de leerftellingen der Gnostieken

en Manicheën aan, en verwerpen het huwlijk. —
De Circuitores ^ (anders Circumcelliones .^^ noodza-

ken anderen, om hun het leven te benemen, opdat

zij Martelaars mogen heeten; of zij brengen zich-

zelven om. — 'Er zijn anderen, die niet^ gemeen-

fchappelijk, met de menfchen eten ^ en die den H.

Geest voor een gefchapen wezen houden. — Daar

op roert hij nog ééns de Ketterij aan, wellce het

Pafcha met de Jooden gevierd wil hebben.

Onder den naam Hcerejïs Apocrypha, Secreta^

begrijpt filastrius de dwaling van verfcheidene

Xetters, die niet de Scliriften van het Oude en

Nieuwe Testament, maar enkel Apokryfe aannek

jnen. — De JMelitianen , (of Mekti'dnen ^^ wor-

den befchreven, als eene gezindte, die dan met de

Ari'dnen^ dan met de Katholijken^ dan met bei-

den , Kerkgemeenfchap hield. — Zoo zal 'er in

Egypte eene gezindte geweest zijn, RhetorVèrs ^ naar

zekeren rhetorius, die alle Ketterijen prees, en

van allen zeide, dat zij iet goeds hadden. fabrI-
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ciüs gist hier eene dwaling van den goeden epi- III

FANiu», die van den vermaarden Rhetor of Rede- ^^^
naar themistius , die eene onverfchilligheid van Hoofdft;

Godsdiensten leerde , eenen Ketter rhetorius ge- "^ C. G.

maakt heeft. — Daar op gaat hij over tot eene [q^ .J^

Ketterij , die leerde , dat de Godheid zelve geleden •

heeft ^ toen de met haar verëenigde menschlijke na-

tuur aan het Kruis leed. — Eene andere maakt

God , als het ware , drievormig , ( triformis ,' ) zoo-

dat de Vader een deel der Godheid, de Zoon een

ander, en de Heilige Geest weder een ander deel

derzelve zij.

Thans volgt van het 94(16 Hoofdftuk af een vrij

groot aantal van Ketterijen, die zoo min belangrijk

zijn, of als dwalingen befchouwd kunnen worden,

dat hier de geest van filastrius zich openbaar

vertoont, die enkel 'er op uit was, om vele Ket-

terijen te vinden, en alles tot Ketterij te maken,

wat van zijn gevoelen verfchilde. Zulke Ketterij is

,

die twijfelt aan het beftaan van verfcheidene Heme-

len» — Eene andere onderftelt niet meer dan ééns

Aarde, — Nog eene andere neemt het valsch ge-

voelen aan, dat het water niet van God gefcha-

pen is. — De Ketterij, dat het ligchaam van den

mensch eer gefchapen is dan de ziel; en dat het

beeld van God niet in de ziel, maar in het lig-

chaam gezocht moet worden, wordt wijdlopig vve-

derlegd. — Dat de ziel eene inblazing, Qinfpira-

tio,') is, en dat 'er niet eene inblazing in de ziel

gefchiedt, is ook Ketterij. — Verders wordt het

Platonisch gevoelen, ook door origenes aangeno-

men.
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III men , hier toe gebracht , dat de ziel eerst onder deri

^^^^ naam van verftand in den Hemel geweest is; maaf

Hoofdd. onderhand ^ omdat zij naar het aardfche verlangde ,

na C. G. op aarde gekomen , en toen eerst zkl genoemd is. —
lot. 1-6 ^^^^^ *^P komt voor het gevoelen van de Blanichem

'

en Gnostieken , Heidenfehe Dichters en Sto'ifche

Wijsgeren , dat de heesten even zoo wel Verfland

en Rede hebben, als de menfchen. — De Ketterij,

dat hooze Koningen en Vorflen , zulks niet door

hunnen eigenen wil, maar door Gods bevel
,
geweesS

zijn, — die-, volgends welke de aardbevingen uit

natuurlijke oorzaken ontftaan. — De ijdelheid van

HERMES TRiSMEGiSTus, cn fommige Dichters, die

aan de geftarnten namen durven geven. — De Ket-

terij, weike vóór de fpraakverwarring van Bahel

maar ééne taal erkent. — De Ketterij , dat de Jood-

fche of eene Heidenfehe taal , ( waarfchijnlijk de

Griekfche,') de eer(ie van allen geweest is. — De
Ketterij , dat van de komst van christus , tot het

einde der Wereld, niet meer dan driehonderd vijf

en zestig jaren verlopen zullen. — Eene andere,

dat de Reuzen vóór den Zondvloed uit de vermen-

ging der Engelen met vrouwen ontftaan zijn. —

—

Wat gewigtiger fchijnt de loSfte Ketterij te zijn,

ingevolge van welke de Heidenfehe Godsdienst van

God zelven oorfpronglijk zal wezen. — Nog uit-

voeriger wederlegt hij de Ketterij, dat de Christen

nen een jonger Godsdienst - Genootfchap zouden zijn

dan de gooden en Heidenen. — Zoo fielt hij ook

het gevoelen als Kcttersch voor, dat de zielen niet

daaglijks van God door christus gefclianen; maar

op
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^ eene natuurlijke wijze voortgeplant yvorden. • ' III

Eene andere Ketterij gelooft , dat het getal der jaa- ^^^^

ren , die zedert het begin der Wereld verlopen zijn , Hoofdft.

onzeker is. — Insgelijks eene, volgends welke de "'^ ^- G.

dapen hunne namen ^ naar de Planeten ^(Solis .Lunaï^'f^.A'

etc^^ met de Schepping der Wereld van Godzelven '

ontvangen hebben — het gevoelen van ontallijke

Werelden — eene andere, volgends welke adam en

EV'A blind zouden geweest zijn ^ vóórdat zij van

den Ferboden Boom geproefd hadden. — Eene Ket-

terij uit Exod. IV. 124. ontdaan, welke de fchuld

der kinderen op de ouders terug brengt. — Een
verkeerd begrip van het vijfde Boek van moses ,

als of daar in niet herhaald werd , het gene in de

vier eerfte Boeken begrepen is. — En nog eene

dwaling, afgeleid uit Pf. LI. 7. dat david in die

plaats een wettig huwelijk onrecht en zonde ge-

noemd zal hebben.

Bij de 118de Ketterij, heeft men moeite, om ern-

flig te blijven. Hier zijn de Ketters zij, die niet

gelooven^ dat NOaCH de aarde ^ na den Zondvloed^

€nder zijne drie Zonen verdeeld heeft. — Na deze

volgen de Ketters, die de overfcoming onder deu-

KALioN en PYRRHA oudcr maken dan den Zondvloed

van NoacH. — Anderen leeren, dat de menfchen

volgends de XTC Tekenen van den Dierenkring ge-

horen worden ; of dat men met de Starrenwichela-

ren de lotgevallen der menfchen uit de plaatzing

der geftamten moet afleiden, onder welke zij gebo-

ren worden. — Thans volgt de dwaling, dat de

zielen van woekeraars , en andere Booswichten , in

VI. Deel. S hoO'
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III booze geesten y wilde dieren ^ en jlangen overgaan. —

•

BoEic Yïtx. .gevoelen, dat christus ttï Helle nedersedaald

,

VII
o > Ö 5

Hoofdft. ^"^^ ^^" ^^^ menfchen , zich na de dood daar

na C. G. bevindende , verkondigd heeft, dat zij zalig zouden
J "^ i' worden , indien zij hunne zonden beleden. — Ins-
tot 476.

' •'

gelijks de valfche verbeelding , aangaande de menschlijke

ziel, van de oude Wijsgeeren, dat zij of uit vuur,

of uit water , of uit nevels , of uit eene grove (tof-

fe, of uit eene bron, of uit Atomen, of uit de

lucht ontdaan, en niet van God uit niet gefcha-

pen is. —
Dus vaart filastrius , in het onderéénmengen

van belangrijke dwalingen, met de nietsbeduidendfte

invallen, vooit, tot het einde van zijn Boek toe.

Dus is de i24fl:e Ketterij, welke hij heeft kunnen

opfpooren, dat de Verlosfer eerst hij den Vader

geweest is, en naderhand eerst gegenereerd is ge-

zvorden. — Daar op gewaagt hij van andere Ket-

ters, die geloofden, dat farao waarlijk van God
verhard is geweest. Hier fpreekt hij vrij duidelijk

van eenen vrijen wil des menfchen , fchoon hij

daar bij die nederigheid aanprijst, dat ^i'ij het groot'

(ie van God verwachten moeten. Niemand mag dus

zeggen: Ik kan een Martelaar, ik kan een Apos-

tel worden ! hij moet 'er altijd bijvoegen: Indien

God het wil! — De Ketterij der Maniche'én, Gnos-

tieken, en Nikola'iten , die niet wiUen erkennen,

dat DAVID een Profeet van christus is. — Ook

is het eene gewigtige Ketterij , ( error non modieus

,

)

dat fommigen niet alle de Pfalmen aan david toe-

jchrijven , en dat zij zich aan de fchlkking der

PfaU
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ffalfnen flooten^ omdat die niet naar de tijds-op-" ïïl

volging der gebeurenisfen gefield is. — Andere Ket- ^^^^

ters verklaarden de plaats, waar God tot PwViNzegt, Uoofdft,

dat hij over zijne booze gedachten behoorde te heer- "^ C. G,

fchen , valschlijk zoo , hii behoorde over zijnen if "^

i'•' J tot 47^-»
Broeder te heerfchen. — Even dus verftonden ve- »
len eene andere plaats van kaÏn verkeerd, als of

hij gezegd had .* Ik zal harder geflraft worden , ah
ik losgelaten zal worden. — Men vond ook Ket-

ters 5 die geloofden , dat de Starren aan den Hemel

vastgemaakt waren, en niet uit hare rijke bewaar-

plaatzen van God daaglijks worden opgeroepen.

Twee andere Ketterijen waren tegen Bijbelboeken,

gericht, waar van de ééne den Prediker van Sa-

lomo , — de andere het Hooglied verwierp. — Som-

migen droegen het Kettersch gevoelen voor, dat de

Godsdienst der Aardsvaderen geene achting ver-

dient. — Ook waren 'er Ketters, die zich op het

Evenbeeld Gods veel lieten voorftaan. ~ Andere Ket-

ters wierpen de vraag op: Waarom God niet aU
tijd op dezelfde wijze ^ maar op zoo veïerleië wij-

ze , en in zoo verfcheidene talen , tot de menfchen

gefproken heeft? — De Ketterij, welke door de vier

dieren in de Profeeten wezenlijke dieren^ van aller-

hande gedaante, verfiond, die God geloofd en ge^

prezen zouden hebben , fcheen den Schrijver ook

€ene wederlegging waardig. — Nog uitvoeriger we-

«lerlegt hij de dwaling, als of de Ceremoniëele wet

enkel vleeschlijk verjiaan moet worden.

Niet min dan vijf Ketterijen haalt filastrius

aan, enkel over de Griekfche Vertalingen van het

S 2 Ou*



2/5 KERKELIJKE
III Oude Verhond, Eerst noemt hij Ketters , die dei

BOEK Overzetting der tn-ee'énzeventig heilige en hoogst"

Hoofdft. ^^'ijze mannen verachten, — Dan volgen Ketters,

na C. G. ciie ^^ Overzetting van XXX mannen verkiezen.

10^ 4-0! Wat hij daar mede wil , is naauwlijks te gisfen ^

, misfchien heeft hij daar mede gemeend de Overzet-,

ting der LXX , door lücianus nagezien , welke

door de letter A in de Handfchriften wordt aange-

duid, welke letter tevens het getal XXX aanwijst»

door eenen onnozelen misflag (*). Even lomp is

zijil misflag, ten aanzien der zesde Griekfche Over-

zetting^ die ORIGENES te Nikopoïis gevonden had,

wanneer hij van eene Ketterij fpreekt, die eene Over-

zetting van zes mannen gebruikt hebbe, en van

het Katholijke Geloof zal afgeweken zijn : Dat an-

deren aan de Veitalingen van- theödotiön en sym-

MACHUS de voorkeuze gaven boven die oudfte ,

welke in de Katholijke Kerk geëerd wordt ^ is bij

hem insgelijks Ketterij. Eindelijk heet ook Kette-

rij, wanneer fommigcn van eene Griekfche Over-

zetting , die in een vat gevonden was , ( hij be-

doelt die , welke origenes te Jericho ontdek-

te , ) gebruik maakten , in plaats va,n de Alexan-

drynfche,

. Onder de acht overige Ketterijen van deze zoo

hnge lijst , wordt de I43fl:e daar in gefield , dat

fommigen, tot groot nadeel van hunne zaligheid,

geloofden , dat in de plaats Exod. XXII. sS. ver-

boden wordt, dat men de vreemde Goden niet vloe-

ken

(*) Vergel. hody de Bibl. text. Origg. p, 632.
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1(en zal. — Eene andere Ketterij verftond het letter- III

ïijk, wanneer van rielchizedek gelezen wordt, ^^^^

dat hij zonder Vader en zonder Moeder was. Hoofdfl.

Uit een verkeerd verflaan van zach. VIII. 19. waar "^ ^- G»
Toot* o/C^

van vier Jckodfche vastendagen in zoo vele maanden
j.q^

^"^*

gefproken wordt, was men tot de dwaling verleid,———
dat men geheele weeken , of vele maanden achter

één , vasten moest. — De volgende Ketterij hield

het voor letterlijk waar, dat salojmo, volgends

Hoogl. VI, 8. zestig Koninginnen en tachtig Bij-

svijven en Maagden zonder getal gehad zal hebben.

Andere Ketters gelooven , dat het inademen of in-

blazen^ hetwelk aan adam gebeurde, hetzelfde ge-

weest zij, waar mede Christus zijne Apostelen,

na zijne Opflanding, begunftigde. — Verders was

'er eene Ketterij, welke het meetfnoer zach. IL i.

met hetwelk de Engel Jerufalem mat , woordelijk

verftaau wilde hebben. ^— De befchrijving der Che-

rubim ien Serafim jes. W. 1. gaf ook nog aanlei-

ding tot eene bijzondere Ketterij. — Eindelijk houdt

hij zich nog lang bezig met het Kettersch gevoelen,

dat. één der Engelen jes. VI. 6. den Profeet je-

SAiA, met de gloejende kool., waar mede hij des-

zelfs mond aanraakte, werklijk gereinigd heeft.

In de daad , men heeft flechts zeer weinig kun- Beöor-

digheden nodig , om de verwarring van denkbeel- deeling

den, tijden, en gebeurenisfen , de menigvuldigfte
^^ve"rk van

proeven van onkunde , de jammerlijkfle verdrajing fjlas-

der Heilige Schrift , zoo vele hersfenfchimmen van
^^^"^'

Ketterijen, en bovenal het bijna geheel gebrek van

oordeel, te erkennen, welke in dit geheele gefchrift

S 3 van



2^§ KERKELIJKE
III vaii FiLASTRius uitblinken; en dit alles in eenen

BOEK flechten Latijnfchen ftijl; zonder dat men het één

Hoofdft. en ander genoegzaam met den geest van zijnen tijd

na C. G. kan verfchonen , of met zijnen ijver en goeden wil.

J^'J"^ ^f^- Jammer is het, dat wij een zoo flecht gefchreven

- .
' werk , tot de Gefchiedenis der Godsdiensttwisten,

nodig hebben, en nog zou hij zijne Lijst hebben kun-

nen vermeerderen, indien hij 'er de dwalingen , welke

m^n aan origenes toefchreef , en eenige anderen had

bijgevoegd, doch welke hij misichien niet voor dwa-

lingen aangezien, of 'er geene kennis van gehad zai

hebben, augustinus, die, met eenige voorzich-

tigheid, niet weinig uit filastrius ontleend heeft,

oordeelt zeer gematigd van hem , „ dat hij , in

„ geleerdheid , veel te kort fchiet bij epif^vnius ;

„ doch dat beiden over de vraag: Wat is Ketterij?

„ niet op dezelfde wijze gedacht hebben; gelijk het

„ ook moeilijk is, dit te bepalen (*)."

EPiFA- De andere Kerkleeraar, van wien wij hier eenig

jsius, nader bericht moeten geven, omdat men, bij hem

en in zijne fchriften, alles bij één vindt, wat men

op het einde der IVde, en het begin derVde eeuw,

goed en flecht , in de Polemiek , of ftrijdvoerende

,

wederleggende. Godgeleerdheid der Christenen had,

is EPiFANius; die zich, door zijnen ijver voor de

xechtzinnigheid , de heiligheid van leven, zijne ge-

leerdheid en verdienften, eenen naam in de gantfche

Kerk verworven heeft, welken zijne groote fouten

en zelfs nog zijne laatfte verrichtingen niet in (laat

wa-

(*) £/»;5/. CCXXII. Tom. II. Opp. pag. 52S.
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u'aren te verminderen, hicronymus en augusti- III

Nus waren , ten dezen tijde , in de Westerfche Kerk
^'^^f

vermaard , als verdeJigers van den Godsdienst , maar Hoofdft.

het was zoo ver af, dat zij zijnen roem verduifter- "^ ^* ^»

den , dat zij , door liem , als den voomaamflen ^q^ .
^^j)

voorganger in Godgeleerde twisten, aan te prijzen, -

dien te meer verbreidden.

EPiFANius werd, tusfchen de jaaren 310 en 320, Berich-

te Befanduke , een vlek in het gebied der ftad Eleu- '^? ^^!?
•^ ' ^ zijne Le«

theropoïis , in Palaftina , geboren. Als men eene vensge-

oude Levensbefchrijving van hem , die petavius ichiede-

het eerst in de Griekfche Taal heeft uitgegeven (*),

kon gelooven, zou men van hem veel zonderlings

kunnen verhalen, daar niemand van zijne tijdgeno-

ten, en kort na hem geleefd hebbende Schrijvers,

iet van vermelden. Doch, alhoewel twee vrienden

en reisgenoten van epifanius, als Schrijvers van

dezelve, genoemd worden, is zij zoo vol van on-

waarfchijnlijke , openbaar valfche , of ongerijmde

wonderverhalen , dat zelfs het waare , hetwelk zij

mogt bevatten , daar door geheel onbruikbaar

wordt (f). Met meer zekerheid kan men zijne

Gefchiedenis ontlenen , uit zijne eigene fchriften , uit

verfcheidene plaatzen van HiëRONYMUs (§) , uit so-

CRA-

(*) EPiFAiX. Opp. Tom. II. png. 318.

( f ) TiLLEMONT Mémoircs Tom. X. Notes fttr St. Epl-

phane pag. 803. Hiit. et la vie de St. Epiphane 0: Pn-

ris 1738. 4to. wnnr van de Abt jac. gervais voor Schrij-

ver gehouden wordt.

(5) Z)ff Firis Illtijlr. Cap. 114. et in Ephtolis,
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III CRATES (*), sozoMENUs (f), en andere Schrij-

BOEK ygj-g y^^-^ (lie tiideii, zonder dat men echter ver^e-
VII j ^ »

Hoofdfl. ten niag, omtrent berichten, die het bovennatuur-

na C. G. jiji^e jils iet heel gewoons aanhalen , op zijne hoede

tml-ó' ^^ vvezen. Reeds vóór zijn tvvintigfte jaar was hij

» een Monnik , en leefde als zoodanig zeer ftreng,

bij/2onder in Eg-^ptc ^ alwaar antonius , hun ver-

_^ maard voorbeeld, nog in leven was. Daar is ook

waarfchijnlijk gebeurd, het gene hij zelf verhaalt (§),

dat de Gnostieken hem door vrouwsperfjnen van

hunne partij zochten te verleiden, doch vergeefs.

Hij bracht daartegen deze Ketters bij den Bisfchop

aldaar aan , die hen fpoedig uit die (lad dreef. We-

dergekeerd naa PaUftina , omtrent het jaar 330

,

(lichtte hij, niet ver van zijne geboorteplaats, een

Klooster, waar van hij de opfleller was, en waar

in hij meer dan 30 jaren in ïvlonniken- Godsvrucht

leefde; wordende in deze levenswijze te meer ver-

fterkt door zijne vriendfchap met iiilarion, den

algemeenen Vader der Kluizenaars en Monniken in

Paheflina. Ook werd hij in dit Klooster tot Pres-

bijter^ Ouderling of Priester, gewijd (**), Naar-

dien zijn Bisfchop te EleutheropoUs een vriend der

ArVdnen was, terwijl hij voor het Katkolijk geloof

ijverde , brak hij de Kerkelijke gemeenfchap met

denzelven af, en verbond zich nader met andere,

door

(*) Hist. Eccles. Libr. VI. Cap. To, 12.

(f) /7. E. L. VI. C. 32. L. VU. C. 27. L. VIII.

C. 14, 15. C§) ^'^'•- XXVI. T. I. Opp. p. pp. fqq.

(**) HiëRON. Ep. XXXIX. T. IV. P. II. Opp. p. 337.
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door de Arianen vervolgde Bisfchoppen. Behalven III

de werken van Godsvrucht, hield hij zich, in zijn ^°^^

Klooster , ook onledig met de Godgeleerdheid , en Hoofdft.

las de Schriften der Christen -Leeraarcn, met allen "^ C. G.

vlijt. Eindelijk werd hij, in het jaar 367, door de
^^^ ^_^*

gezamenlijke Bisfchoppen van het Eiland Cyprus^ »

tot Bisfchop der Hoofdftad Konftantia , het oude

Salamis , verkozen. Zijn oude vriend hilarion

bracht toen zijne laatfle dagen in Cyprus eenzaam

door. Een oud bericht, hoewel niet volkomen ge-

loofwaardig (*), van een bezoek dezer beide vrien-

den, verdient hier, om deszelfs leerzaamheid, eene

plaats. IMen zette hun op den disch vogels voor;

maar hilarion weigerde daar van te eten, omdat

hij, zedert het begin van zijn Asketisch leven, niets

gegeten -had, hetwelk leven ontvangen had. En ik,

gaf EPiFANius, waarfchijnlijk ora de aanwezende

Geestelijken te onderwijzen , ten antwoord , heb
,

zoo lang ik deze levenswijze volg, nooit toegelaten^

dat iemand y^ die iet tegen mij op het hart had^

zich te jlapen legde ; zoo als ik zelf nooit ben gaan

ftapen , wanneer ik twist met een^ ander had, — Mijn
Vader l riep hilarion uit, de regel, welken gij

hebt waargenomen, is voortreflijker , dan de mijne,

EPIFANIUS bleef ook als Bisfchop zijn voormalig

Kloosterleven achtervolgen, maar werd fpoedig ont-

waar, dat de zwakheid van zijn ligchaam , deze

harde levenswijze niet langer verdragen kon, nog-

thans beguniligde hij dezelve op zijn Eiland zoo

fterk,

(*) In Vith PP. per Rosweidum L. V. C. 4. p, ^6^,
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III fterk, dat het met Monniken en Kloosters verviilcl

lOEic vverd. Ook plantte hij het Christelijk Geloof met
VII f,

Hoofdlh ^11^'^ ijver voort , zelfs buiten Cyprus , in andere

na C. G. Landen , waar toe hem de kennis der Syrifche , zij-

l^l^ ^ ^' ne iVIoedertaal , der Hebreeuvvfche , Es:iiptifche ,tot 470. '
^

? s jr 9

. Griekfche, en eenigermate ook der Latijnfche Talen

niet weinig behulpzaam was. Zes en dertig jaaren

bekleedde hij het Bisfchoplijk ambt, met zoo veel

waardigheid , dat men hem wondervermogens , en

Godlijke openbaringen , toefchreef. Hij was jegens de

armen zoo milddaadig, dat hij ééns alle de inkom-

ften zijner Kerk ^ die zeer rijk was, had weggc-

fchonken; maar toen 'er nu aan alles gebrek was,

zegt sozoMENus , bracht een onbekende aan den

Deurwaarder der Kerk een zak met goudftukken;

zoo voorzag God onmidlijk in dezen nood. Een

geval van twee bedelaars , van welken de één zich

dood veinsde, terwijl de ander epifanius om eene

gifte aanfprak, om zijnen makker te begraven, doch

welke nu in de daad overleden was, is ons insge-

lijks voorgekomen van gregorius den Wonderdoe-

ner (*), evenwel zegt sozomenus weder, is dit

van EPIFANIUS daarom niet ongelooflijk. ïn de ver-

zameling van de levens der Vaderen (f}, ftaat nog

een voorbeeld van de buitengewone begrippen , wel-

ke men zich van epifanius gemaakt heeft. Twee

Egijptifche Monniken, die zich zelven, uit een

misverftand van jesus gezegde , ontmand had-

den

(*) Zie ons lilde Deel, Bladz, 227.

(t) f^ii' PP' Lü'r, V. C^p. 15. P^g' ^2p.
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den (*), waren door den Aardsbisfchop vmi A/ex- Ui

andrié uit de Kerkgemeenfchap gefloten; zij, zich ^^^*^

hier over bezwarende, brachten hun beklag in bij Hoofdlh

de Bisfchoppen van Jerufalem , Antiöchië , en Ro- ^^ ^- <'•

•-^ (.01 A/ O»

befloten zij zich bij epifanius te vervoegen , als
'—^

bij eenen Profeet, bij wien geen aanzien des per-

foons plaats had. Doch, toen zij zijne ftad nader-

den, openbaarde God hem, wie zij waren; waar

op hij hun liet aanzeggen, dat zij niet in de ftad

zouden komen. De uitfpraak van .zulken man
bracht hen eindelijk tot berouw en verootmoedi-

ging. Ook dit maakte God aan epifanius bekend;

die hun nu verlof gaf, om bij hem te komen; hen

in de Kerkgemeenfchap weder aannamen , en ook

tm hunnen behoeve aan den Aardsbisfchop van

Alexandri'è fchreef , om hun als zijne kinderen ins-

gelijks vergiffenis te fchenken. In zoo hoog aan-

zien ftond EPIFANIUS , maar niet geringer dacht

men van zijne geleerdheid en bekwaamheid, om het

Rechtzinnig Geloof tegen de Ketters te verdedigen.

Men bevveegde hem daarom , door verzoeken en

bidden , omtrent het jaar 374 , tegen hen gefchriften in

het hcht te geven. Reeds vroeger had hij eene ge-

zindte van Tegenflrevers der Maagd maria fchrif-

telijk beflxeden , en met hen en de Collyridiiinen ge«

twist (t). Zijne werken maakten eenen algemee-

nen

(*) Dit deden ten dezen tijde verfcheidenen vsn de-

ze!ven EPiFAN. Expof. fid. Cathol, C. 13. />. lop5. Toji}»

I. Opp. (t) Boven Bladz, 185,
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III iien opgang, ook werd hij zelfs daadlijk werkza-

BOEK
j^j^gj. ^QQj. 2ijiie deelneming in de openbare belangen

Hoofdft. <^er Kerk, en in bijzondere verfchillen; gelijk wij,

m C. G. in het vervolg, op zijne plaats zien zullen. Om-

tot 4-6 ^^"'^"^ ^^^^ i^'^^ 37^ '
"^^^^ ^^^J ^^"^ ^^'^^ "^^ ^ntw-

, chië, om de onëenigheid te llillen, welke daar over

de leerftellingen van apoi^linaris ontdaan was; en

in het jaar 382 was hij lid der talrijke Kerkvergade-

ring , welke toen te Rome gehouden werd , over de

Meletiaanfche fcheiiring te Anti'óchi'é, Hier te Ro-

me kreeg hij kennis aan de oude paula , die hem

in ftrengheid van Ascetifche levenswijs nog over-

trof. Ten laatften wikkelde hij zich diep in de

twisten , die over origenes waren uitgeborften. Ze-

dert het jaar 394 verklaarde hij zich openlijk tegen

verfcheidene leerftellingen van dezen Kerkvader; ge-

raakte daar over in verdrietelijke verfchillen met jo-

ANNES, Bisfchop van yerufalem^ en thêofilus,

Bisfchop van Akxandri'è'^ hij verzoende zich wel

in het jaar 401 met theofilus, maar verbond zich

toen , tot zijne fchande , met dezen Bisfchop , dénen

der onwaardigften , die dit ambt bekleedden, tegen

éénen der eerwaardigften , joannes chrysostomus,

Bisfchop te Konftantinopokn ^ omdat deze de leer-

ftellingen van ORIGENES niet wilde veröordeelen

;

zelfs reisde hij in perfoon , in het jaar 402 , naa

de gemelde Hoofdftad, om hem, eenigermate, tot

verandering in zijne denkwijze te noodzaken ;

hier gedroeg hij zich, in verfcheidene opzichten ,

zeer onbetaamlijk en onvoegzaam , tot hij , op

zijne terugreize , in het jaar 403 , \\\ den ouder^

dom
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dom van meer dan 90 jaren, zijn leven op zee III

verloor. ^oek
VII

Deze zwakheden van zijne laater jaren , indien Hoofdfl,

deze naam niet te zacht is voor dezelve , vermin- "^ C. G#

derden nogthans zijne achting en roem niet. Bran-
^^^J

^^'

dende ijver tegen Ketters en Dwalingen , vooral

wanneer deze gepaard ging , met den fchijn van ^'J"p

Godvruchtige zelfsverloocheniiig, was, in dien tijd , èn beöor-

genoegzaam , om alle misllappen en verkeerdheden delingvan

te bedekken. HiëRONYMUs, een vriend en vercerer j.jjLgj.'

van EPiFANius , dien hij eenen vriend van bijna alle

Bisfchoppen, en een overblijfzel der oude heiligheid

noemt (*), verzekert ook (f), dat men hem al-

leen verfchoonde, alhoewel de Arianen in het ge-

heele Rijk de overhand hadden , en dat de regerende

Ketterfche Vorften zich zouden gefchaamd hebben,

ziüken man te vervolgen. Als hij édns te Jerufa-

hm met den Bisfchop aldaar langs ftraat ging, drong

het volk rondom hem, en bracht hem de kinderen,

om die te zegenen, fneed hem ftukjens van den

zoom van zijn kleed, en wachtte in de Kerk tot

's avonds, om hem te hooren prediken (§). Na
zijne dood liep 'er zelfs een gerucht, dat bij zijn

graf Duivelen uitgedreven, en vele ziekten genezen

werden (**). Men kan derhalven geene vrije be-

oordeeling omtrent hem , uit zijnen leeftijd , verwach-

ten. Alleen socrates misfchien uitgezonderd, die

be-

(*) Epiit. XXXVIII. Tom. IV. Opp. P. II. pag. 313.

(t) Pag. 308. fq. (S) L. c. pag. 312.

(**} sozoMEN. Lihr, VII. Cap, 27.



aS5 K E Pv K E L IJ K E

III bekent (*), dat liij even eenvoudig als Godvruch=>
BOEK

j.jg ^ Qf }jgj. |-g bedriegen geweest is. In het gemeen

HoofdÜ. lieten zich de Asceten op deze eenvoudigheid van

na C. G. hart en zeden veel voorftaan, en meenden, dat uit-

\'\ ^JV ftekende Godsdienstkennis en deugd hier mede zeep
tot 4^ o. "

wel kon gepaard gaan. Ondertusfchen kan men

niemand kwalijk nemen, dat hij twijfelt, of zulk^

foort van menfchen alles recht gezien, gehoord, of

ondervonden hebbe, wat zij voor waar hielden, en

verhaalden. De goedhartigfte man kent de wereld

en de menfchen het minst, en kan dus ligtelijk be-

drogen, en door vooröordeelen weggefleept worden;

en waarlijk epifanius heeft in zijne fchriften en

handelingen meer dan te veel blijken van zulke hoe-

danigheden gegeven.

Ziine Zijn eerfte gewigrige werk fchreef epifanius, in

fchriften.
]^e|- -^^^^ n^^

^ op begeerte van vele Leeraaren in

Pieat- Pamfyli'é^ PJïdi'é, en Egypte^ die van hem een on-

anker, denvijs en een behoedmiddel tegen de zich meer en

meer verbreidende Ari'danfche en Macedoniaanfche

gevoelens verlangden te hebben. Dit werk noemde

hij Ayjcufwrö?, oï het Pkgt - anker ^ „omdat hij,"

gelijk bij zelf elders zegt (f), „ daar in, uit da

„ geheele Heilige Schrift, de waarachtige leereGods

5, verzameld, en het Heilig Apostolisch en Prcfce-

5, tisch Geloof der Vaderen, hetwelk, van het be-

5, gin af, tot op zijnen tijd toe, in de Heil. Kerk

,5 van God gepredikt is geworden, als het ware,

„ als

C*) Libr. VI. Ccp. 10. H. E.

Cf) Panar. Hares. LXIX. T. L Opp. pag. 751.
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„ als een anker voor die genen, welke 'er gebruik III

„ van wilden maken , duidlijk voorgedragen had, ^^^"^

„ om hunne gemoederen te fchragen en te bevesti- Hoofdft.

5, gen , ten einde zij niet , door de uitvindingen na C. G.

„ des Duivels , rondgedreven worden , en door de
^^^^ ^^1*

5, onfluimige baaren , welke de Ketterijen in de We- .
j, reld zoo menigvuldig opruijen ,' fchade lijden

„ mogten. " Hoofdzaaklijk echter was zijn oog-

merk, de leere der Godlijke Drieëenheid, die toen

het meest werd aangevochten, met eenige andere

Geloofsleeringen , tegen derzelver tegenftrevers te

handhaven (*). Hij begint, met de bepaling,

5, dat één God de Vader, en de eenige waare God

„ is, nademaal de eenige eeniggeborene uit den

„ eenigen, en de eenige Heilige Geest uit even den-

,, zelfden; maar in het algemeen de Drieheid in de

5, Eenheid , en één God , Vader , Zoon en Heilige

5, Geest is; elk is waariichtig God, en de Drieheid

5, wordt in éénen Geest geteld. — De Zoon is al-

„ tijd, niet met den Vader vermengd; noch deszelfs

„ Broeder; maar de echte Zoon van den Vader ge-

„ teeld; de natuurlijke Zoon, en geen aangenome-

„ ne. De Zoon is éénswezens met den Vader;

„ niet nevens, met zijn wezen, (cryj/j^ö-ior,) maar

„ eenswezens, dat is, niet buiten den Vader ge-

„ teeld: en het is een band van het Geloof, dit

„ woord, (c/^osö-ior,) van hem te gebruiken. Het

5, flaat de kracht van sabellius te neder; waar

„ dit woord plaats vindt, daar toont het één we-

(*) Jncoratus pag. 5-125. Tatn. II. Opp.
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III „ zen, (uTTös-acis-,) aan; en dat in dit wezen de

BOEK
^^ Vader is, de Zoon is , de Heilige Geest is;

Hoofdft. « ( gi'-JTroyoJo?
, ) het dnikt maar ééne Godheid uit;

m C. G.
^^ zoodat , van even dezelfde , God , uit God , de

Jaar 363.
^^ ^^^^^ ^ ^^^ q^^ ^^ Heilige Geest , maar niet meer

.

'

,, Goden zijn. Wij zeggen, God de Vader, God

„ de Zoon, en God de Heilige Geest; en niet

„ Goden. — De Zoon is de Eengeborene, waar-

,, achtig God uit den waarachtigen God, die niet

„ den naam des Vaders heeft, maar ook voor den

„ Vader niet vreemd is. — En een eenige, (/aovo-

„ yivif ,
) Heilige Geest , die noch den naam des

„ Zoons , noch de benaming des Vaders heeft ;

„ maar de Heilige Geest genoemd wordt, en voor

„ den Vader niet vreemd is." — Op deze wijze

vult hij de twa^/f ecr^ïe Hoofdftukken van dit werk,

hetwelk , in het geheel , uit honderd één en in-hi'

tig Hoofdftukken beftaat. De verdediging van de

Godheid van den Heiligen Geest geeft hem nu aan-

leiding, om niet alleen de tegenflrijdige dwalingen

te wederleggen, maar tevens a//e zoogenoemde Ket-

terijen^ van de eerfle tijden der Wereld af, tot op

zijnen tijd toe, in clasfen verdeeld, aan te haaien:

eene lijst, welke met zijn werk over de Ketterijen

gevoeglijk zal kunnen vergeleken worden. Vervol-

gends keert hij weder tot de verdediging der boven-

o-emelde leere der Drieëenheid terug. Vervolgends

komt hij bijzonder, tot eene verdediging der God-

heid van CHRISTUS, tegen de Ari'dnen. Daar na

fpreekt hij van Allegorlfche Verklaringen, bij voor-

beeld, van het Paradijs^ en vvederlegt origenes,

die
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die beweerde , dat 'er volflrekt geen Paradijs op ii\

Aarde is. Hij fpreekt van het Beeld van God: ^^'''^

j5 De mensch," zegt hij, „ werd zekerlijk naar ^^ofjl^^

5, het Beeld Gods gefchapen: alleen wij willen de na C. G.

„ Godlijke genadegaven niet te nieuwsgierig door- .'^j^^_|*

„ fnuffelen , en dus ook niet onderzoeken , hoe de .

„ menfchen het Evenbeeld Gods ontvangen hebben,

„ Wij zeggen niet, dat het ligchaam naar dat Beeld

„ gevormd is; wij (lellen het ook niet in de ziel

^

5, of in het verftand ^ of in de deugd. Nogthans

„ zeggen wij ook niet , dat het ligchaam of de ziel

,, niet het Beeld Gods is. Dus is wel dat gene

„ in den mensch, hetwelk naar dit Beeld is; maar

„ hoe, dat weet God alleen." — Van het Beeld

Gods komt hij weder op het Paradijs^ en verklaart

hetzelve letterlijk, ten welken einde hij de vier ri-

vieren van hetzelve aanwijst; onder dezen zegt hij

van den Phifon^ dat deze, „ de Ganges is, bij

5, de Grieken Indus genoemd, die het groote en

,, kleine Evilat , of het Land der Elyme'èrs , door-

„ loopt, het groote Ethiopië doorkruist , en naa

,, het Zuiden gaat, maar eindelijk, omftreeks Ga-

5, des., zich in den grooten Oceaan ontlast. „De
„ tweede rivier

,
" vervolgt hij , „ de Cheon , is

„ even zichtbaar en niet Allegorisch; het is de

« Ay? gelyk men uit jes. U. 18. ziet, enz." —
„ Indien 'er geen wezenlijk Paradijs was , dan

5, is 'er ook geene van deze Rivieren geweest; dan

„ was 'er geen adam en eva; dan zijn 'er in het

5, geheel geene menfchen. Maar nu zijn wij toch

5, allen van adam oorfpronglijk." .— Om dit laatfte

VJ. Deel. T te



a9ö KEFlKELIJKE
III te bewijzen , brengt hij het Geflachü'egister bij van

BOES ADAM tot CHRISTUS, cn Verhaalt ons van josef,

Hoofdft. cien Man van jmaria , dat hij , bij zijne eerfle

iia C. G. Vrouw , vier Zoenen, jakobus, judas, simon,
Janr363.

^^^ tqannes, als ook twee Dochters, anna en sa-
tot 470. J ^

LOiME, verwekt heeft. Van de gevoelens van ori*

GENES, en Van "ii^u gvzcgde van dezen Schrijver,

dat de Zoon den Vader, de Heilige Geest den

Zoon, en de Engelen den Heiligen Geest zoo min

zien kunnen, ais deze van de menfchen gezien wor-

den, gaat epifanius op nieuw over tot het bewij-

zen van deze leere , dat in den Vader , Zoon ^ en

Heiligen Geesi ^ niets verfcheideus , maar dat de

Heilige Drie'éenheid van denzelfden rang en wezen

is, ten welken einde hij een aantal plaatzen uit de

Heilige Schrift aanhaalt, en op zijne wijze ophel-

dert. En hier mede gelooft de Schrijver deze leere,

ten nutte der Gelovigen , en tot wederlegging der

Ketteren , voldoende bewezen te hebben. Maar

,

vervolgt hij, dewijl de vastigheid van ons Geloof,

op de vaste belijdenis van de Menschwnrding van

onzen Heiland, als ook op de zekere hoop van d*;

Opllanding der Dooden en onze wedergeboorte

,

rust: zoo brengt hij nu een dergelijk bewijs bij voor

deze leerftukken. De Heer zelf, zegt hij, de Hei-

lige, die zich in het Godlijk wezen bevindt, (syu~

TTO'^uiof,) de Heilige Verlosfer kwam van den He-

mel, en verwaardigde de werkplaats der Maagd,

om ons heil te voltoojen. Van haar geboren , en

van den Heiligen Geest ontvangen , nam hij het

i'Jeesck aan , zonder zijne Natuur te veranderen ;

maar
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maar hij nam de menschheid, vleesch en ziel, tot m
de Godheid op , naardien hij volkomen van den Va- ^^^^

VII
der was. IMaar hij vormde zich ooli tot eencn vol- Hoofdft.

komenen mensch uit de Godsbaarjïer
^

(^goTOJcsf ,) na C. G.

MARIA, door den Heiligen Geest. — Van de Op-
JoJ'"?,.^*

(landing der Dooden , handelende , bericht hij , dat —
eerst vóór korten tijd, fommigen, die in Egypte

^

en andere Landen, bij de Asceten bijval vonden,

even als de Hi'éraciten^ geleerd hadden , dat niet

ons vleesch , maar een ander , //; deszelfs plaats zal

opftaan. Tegen dezen , de mogelijkheid der Opflan-

ding aanwijzende , haalt epifanics ook den Vo-

gel FENix aan, die zich na vijf honderd jaaren ver-

brant, en uit zijne asfche weder herrijst. — Ein-

delijk komt hij tot een befluit, met het oplosfen

van eenige tegenwerpingen der Maniche'én en Mar^
cwniten^ tegen de Heilige Schrift, bij voorbeeld,

dat dezelve God fomtijds naar iet laat vragen, ^n

dus zijne Alwetendheid beperkt; over de beroving

der Egyptenaren door de Israèliten ; over der Isra'é-

liten recht op het Land Kanaan. De Arianen en

Sabellianen betwistten wel de verborgenheden der

Heilige Kerk, maar, tot wederlegging der laatften, ,

is reeds de vcrfchjjning der Drieëenheid bij den Doop

van CHRISTUS genoegzaam; en de eerllen behoeft

men alleen te wijzen tot de plaats joann. IX. 10.

Eindelijk , zijn tegen de genen , die de Godheid van

den Heiligen Geest loochenen, de bewijzen uit het

Gebed der drie mannen in den gloejenden oven,

die den Zoon en den Heiligen Geest niet op de lijst

van fcliepzelen plaatftcn; uit het driemaal Pleilig der

T z En-
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iri Engelen, en uit Handel. V. 3,4. i Korinth. II.

BOEK jQ^ yjii^ kraclit ei/ ^enoeffzaam. Na eene vermaninsc
VII

00 »

Iloofdd. 3^1"^ de Leeraaren , om dit Geloof, hetwelk de

na C. G. Maagd Gods , de Kerk , van de Apostelen ontvan-

tot A-ö" §^" heeft, te bewaaren , voegt epifanius hier de

. Niceifche Geloofsbelijdenis ^ en nog eene andere bij,

welke hij, met alle Rechtzinnige Leeraaren, en de

geheele Katholijke Kerk, overëenftemmend met het

voorheengemelde , inzonderheid aan de Doopelingen,

tot een behoedmiddel tegen nieuw ontdane Dwaal-

leringen , overgeeft. Deze laatfte Geloofsbelijdenis,

(^Sijmbolum ,^ bevat duidelijk de grondtrekken van

die zoo vermaarde , welke zeven jaaren daarna door

de Kerkvergadering te Konftantinopolen is aangeno-

men, en welke wij hier voor hebben bijgebracht.'

Ondertusfchen is het niet gelooflijk, dat men hier

in de aanleiding van epifanius alleen gevolgd is.

De Niceifche Geloofsbelijdenis ^ welke de Konflanti'

nopoUtaanfche vergadering vermeerderde , was , in

den grond , uit de Geloofsbelijdenis der Katechume'

fjen , bij hunnen Doop , ontfraan. Zedert hadden

voornaamlijk de Macedonianen zulke Leerftellingen

voorgedragen, welke, in de leere van den Heiligen

Geest, noodzaaklijk, nader bepaalde bijvoegzelen bij

deze Geloofsbelijdenis vorderden. Nii kunnen ver-

fcheidene Bisfchoppen, zoodanige nadere bepalingen,

ten behoeve der Doopelingen, gemaakt hebben, en

daaromtrent overeengekomen zijn , zoodat de Kerk-

vergadering des te minder zwarigheid vond, om ze

in de Niceifche Geloofsbelijdenis in te lasfchen.

Uit dit beknopt bericht van dit werk van epifa-

NI-
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Nius, kan men ligt belliiiten, hoe omflacbtig, hoe II!

verward, en hoe vol van overtollige bijvoegzelen, ^^^^

hetzelve is , terwijl de uitleggingen van Bijbelplaat- Hoofdft.

zen, in hetzeh-e voorkomende, veelal onnozel zijn. "^ C. G.

Bijkans nergens wordt ééne nieuwe baan tot onderzoek
foj. ^-5*

hier geopend, en waar de Schrijver iet ongewoons ——

—

wil zeggen, flruikelt hij doorgaands.

Evenwel werd epifanius, kort na het voltojen Zijnwerk

van dit werk, door acacius en paulus, twee P/^'*^'^
Ketce-

Ouderlingen en Kloostervoogden of Abten , Q A^^^i- rijen,

/Axv^filxi,') bovenmaten nederig, als een ti ieuiv Apos-

tel , en een anderejoan'NES , wiens voorbidding bij God
hen en alle Monniken ongemeen verfterken zou, ver-

zocht, nadat zij de namen der Ketteren van hem
gehoord hadden, om hun ook de leere van eiken

derzelven bekend te maken. In zijn antwoord aan

hen, geeft hij eerst reden, waarom hij dit van hun

begeerde werk ttxvx^iov, ( Apothekars - kistjen , of

Genees -kistjen,) noemt; te weten, omdat daar in

de geneesmiddelen tegen den vergiftigen fteek der

Ketterfche Slangen bijëengezameld vvai'en. Vervol-

gends verzoekt hij alle goedgunftige Lezers , dat zij

het hem vergeven , indien hij , bij zijnen ijver tegen de

Ketters, harde woorden, als Bedriegers, en derge-

lijke meer, gebruikt hebbe; want, dit zij bij hunne

beflrijding noodzaaklijk geweest, en trekt ook an-

deren gemaklijker van hunne gemeenfchap af. Dit

werk, het uitvoerigfle en merkwaardigfte , hetwelk

in de oude Kerk , tot het kennen , en te gelijk tot

wederlegging der Ketterijen gefchreven is (*), is

(*) T. I. Opp. EPiF. />. i-iioi^. door

T3
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lïl door den Schrijver zclven in drie Boeken verdeeld,

BOEK gj^ (je2e weder te famcn in zeven Jfdeelingen» 'Er

Hoofdft. worden tachtig Ketterijen in befchreven en beflre-

na C. G. den. Trnntig van dezen behooren tot de tijden

I-ar 363.
^^^^^, CHRISTUS ffeboorte. Daar onder worden als

tol ^/0>
— I Hoofdfoorten opgegeven, het Barbarismus , ScythiS'

mus, Hellenismus , yudaismus en Samaritanismus

,

liebbende den Schrijver deze verdeling en benamin-

gen ontleend uit Kolosf. IK. 11. alwaar Griek en

'ijood ^ Barbaar en Scyth, genoemd worden. Uit

deze leidt hij de XV overigen af, als onderfoor-

ten of takken. De zestig Ketterijen na christus ,

worden zonder eenige rangfchikking zoo onder één

gemengd en doorgelopen, dat de Simoniunen de eer-

fte plaats, en de Masfalianen de laatfte beflaan.

Men ziet reeds uit deze opgave, dat behoorlijk

bepaalde denkbeelden, en over het geheel eene riip-

liik overdachte wijze van voordragt, geheel niet de

zaak van dezen Schrijver geweest is. — Ketterij is

bij hem alles, wat van de heerfchende Godsdienst-

leere van zijnen tijd afweek, het zij zulks van

Christelijken ,
Joodfclien, of Heidenfchen oorfprong

ware. In een' tijd, wanneer men zich van alle

kanten met Ketters omringd meende te zien, had

men behoorlijk dienen te fchiften en onderfchei-

den , wat te vooren gebeurd was, welke Kette-

riïën thans in vergetelheid gebracht, welke van geen

belang of welke meer gewigtig waren. Men had

fnisvattingen van d'vaüngen^ welraencnde voorflagen

van verbetering van moedwillig vervalfchen van

het Geloof, armhartige woordentwisten van daadlijke

aan-
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aanvallen op Hoofdleerflukken , moeten onderfchei- III

den. Twisten en veifchillen over de Kerkentucht , ^^^^^

over de rechten en pJigten der Leer'daren , over Hoofdft.

den uitwendigen Godsdienst en oefeningen der God- na C. G.

zaligheid , en zelts vele uitlegkundige verfchillcn , ; ^_^*

hadden niet in ééne klasfe behoren geplaatst te vvor 1—

den, met de leerfleUige of zedenlijke ^ zoo ver deze

wezenlijke deelen van den Godsdienst waren. JMen

had de bron der dwalingen , en de wijze , op welke

zij daar uit waren voortgevloeid , behoren te onder-

zoeken , indien men ze ons gefchiedkundig had wil-

len leeren kennen — want van eene wederlegging

fpreken wij hier niet. — Maar van dit alles heeft

EPiFANius heel weinig, en van een groot gedeelte

van hetzelve niets gedaan.

De eerftc van alle Ketterijen is , bij epifanius ,

het Barbarismus ^ of de ftaat van wildheid en on-

befchaafdheid , van aDx\m tot NoacH, geduurende

tien mcnfchengeflachten of leeftijden. ]\jen had toen

geenen naam van eene Ketterij^ de menfchen had-

den geencn voorganger, maar elk maakte zich zij-

nen eigenen wil ten vooifchrift. Door het Scythis-

VIus verftaat hij den toefland der Wereld , van

NoiicH , tot een weinig na den Torenbouw van

Babel, of tot aan phaleg en regu ; doch ook

toen was 'er geene eigenlijk gezegde Ketterij , maar

alleen Godzaligheid of Godloosheid. Daartegen be-

gint de Schrijver het Hellenismus met serug, of

de Afgoderij , welke van andere volken tot de Grie-

hen gekomen, onder hen bijzondere partijen, (a/^i-

rg<r,) heef: doen ontdaan. Van dezen befchrijft.

T 4 EPI-



fi9Ö K E R K E L IJ K E

III RPiFANius 'er vier: ^o. Pythagoreèrs ^ï Peripatetici

i

^^^ de Platonifche ; de Stoifchen , en de Epikure'èn,

Hoofdft. Doch de geheele befchrijving is te kort en onnauw-

na C. G. keurig. Hij beftrijdt enkele van liiinne bijzondere

tot 476* leerftellingen , zoo als de zielsverhuizing, en het

noodlot der Stoïcynen. Maar , in plaats van behoor-

lijke wederlegging, haalt hij allerhande bijzonderhe-

den aan uit het Oude Testament. — Dus komt hij

tot de Ketterij der Samaritanen , die hij , na de

Opdanding der Dooden tegen hen verdedigd te heb-

ben, in vier partijen verdeelt; de Esfenen ^ de .S*^-

hueers ^ en de Gorthenen. De Dofithe'èrs weeken

meest van de andere Samaritanen af, doordien zij

de Opflanding der Dooden geloofden , en een ftreng

leven leidden. Thans eerst volgt het Juda'ismm,

of 'Joodendom ^ alhoewel onze Schrijver de Samari-

tanen reeds uit het Joodendom had afgeleid. In

hetzelve vindt hij zeven gezindten. De Sadduceen^

de Schriftgeleerden of Schrift -uitleggers ^ de Fari-

fe'èn. De Hemerohaptisten ^ die hunnen naam heb-

ben, omdat zij zich, daaglijks^ tot zuivering van

zonden, gewoon waren, te wasfchen. De Naza^

reen , deze zullen Jooden geweest zijn , uit het

Overjordaanfche ^ die beweerden , dat de gevvoone

vijf Boeken van moses onecht waren , maar dat zij

de echte bezaten. De Osfenen^ dat is, Stouten

^

vasten , verwierpen de meeste Schriften der Oude

Profeeten. Met hen verëenigde zich, ten tijde van

trajanus, een Bedrieger, elxai, naar wien zij

Elcefalten genoemd werden, en die hun allerhande

zeldzame denkbeelden van christus en van den.

Gods*
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Godsdienst inboezemde (*). De zevende Joodfche III

partij waren de Herodi'dnen , die herodes voor den ^l^^^

MESSias hielden. Hoofdft.

Vervolgends begint hij de Gefchiedenis der Chrh- o^^ C. G.
Ton** O^ï

teJijke Ketterijen , met een bericht van Christus ^^^ J^
en de apostelen , en loopt in de tweede Afdeeling

des eerflen Boeks ^ de volgenden gezindten door: de

SimoNidnen , Menandridnen , Saturnilidnen , Bajïli^

didnen^ Nikolaiten^ Gnostiken , Carpokratiêrs , Ce-

rinthidnen , Nazare'én , Ehi'óne'èn , Valentinidnen ,

Secundidnen ^ en Ptolemditen, Tot een voorbeeld,

hoe hij zich , in het wederleggen van ^tzt en an-

dere Ketterijen , gewoon is te gedragen , willen wij

het volgende, bij verkorting, overnemen. Dus fielt

hij, tegen het voorgeven der Saturnilidnen ^ dat de

Wereld , zonder Gods bewilliging , door de Engelen

gefchapen is, dezen grond, dat, dewijl God dit ge-

maklijk had kunnen verhinderen, men veeleer de

Schepping der Wereld aan hem moet toefcbrijven.

Bij BASiLiDES merkt hij wel heel goed aan, dat

deszelfs aanhang ontdaan zij, door aanleiding der

vraag : Van waar het kwaad zijnen oorfprong heeft ?

Maar hij vergenoegt zich , daartegen aan te merken

,

dat in het begin alk-s goed geweest is; dat de

mensch wel kwaad doen kon, en ook gedaan heeft;

maar dat men daarom geenszins aan een zelfftandig

boos wezen denken mag. In de befchrijving van de

Gnostieken is zoo veel verwarring, dat daar door

voornaamlijk het vooroordeel bevestigd is, als of

de

(*} Zie ons III. Deel, Bladz. 53.

T5
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III de Gnostieken eene bijzondere gezindte geweest \va-

^^"^ ren, niet, dat men dezen gemenen naam aan vele

Hoofdft. gezindheden gegeven had. Integendeel leidt hij de
na C. G. Gmsiieken van den fJchter der Nicoïa'iten af, bij

tot 4-6. ^°^ verzekerende , dat zijne berichten van hen des

*- te zekerer vt^aren, omdat hij zelf in gevaar geweest

was, door de Gnostieken verleid te worden. Bij

gelegenheid der Carpocrati'dnen verhalende , dat ten

tijde van den Bisichop anicetus, te Rome, een

vrouwsperfoon aldaar velen tot die gezindte had

overgehaald , laat hij eene lijst volgen van de Room-

fche Bisfchoppen, van petrus en paulus af, wel-

ke beiden aldaar die waardigheid zullen bekleed heb-

ben. CERINTHUS laat hij op carpocrates volgen,

en maakt hem eenen tijdgenoot van den Apostel pau-

lus. Terwijl hij het met zich zelven niet eens is,

of CERINTHUS de Opflanding der Dooden geloochend

hebbe, gelooft hij toch, dat paulus dit leerftuk ,

1 Kor, XV. tegen hem beweerd heeft, maar ook

zal PAULUS daar nog eene andere dwaling hebben

wederlegd, van die genen, die wel de Opflanding

van CHRISTUS, maar niet van andere Dooden^ ge-

loofden. Zulke lieden vond men in Afi'é ^ inzonder-

heid in Galati'è, Sommigen van dezen ftiervcn zon-

der gedoopt te zijn , welken doop anderen voor hen

op zich namen , opdat zij maar niet , indien zij

ééns opflonden , onder de heerfchapplj des Wereld-

fcheppers zouden vervallen. En hier op, naar eene

mondelijke overlevering , zal doelen , het gene de Apos-

tel fchrijft van een Doopen over de Dooden. — De

Nazoreën onderfcheidt hij van dw bovengemelde Na*
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zareen^ en van de Christenen^ die anders ook wel III

dezen naam voeren. Bij deze gelegenlieid onder- ^^^
zoekt hij de vraag, waarom Christus, een nako- Hoofdft.

meling van david , deszelfs troon niet bezeten na C. Q.

heeft ? en beweert , dat deze troon eigenlijk het \^^ .-5]

priesterdom der Heilige Kerk is; ;^, dat Christus —
het Rijk van david , te gelijk met het Priesterdom ,

aan de Hoogepriesterj der KathoUjke Kerk genadig

overgelaten heeft. — Uitvoerig en hevig behandelt

hij de Ehioniten , tegen welke hij bewijst , dat

CHRISTUS geen bloot mensch gCAveest is, uit Jef.

VIL 14. LXVI. 6. Jer, XVII. 9. Ltik. I. 35.

enz. "— Met de Valentinianen ^ bijzonder met se-

cundus en PTOLEMEus, welke uit deze gezindte

kwamen, houdt hij zich insgelijks lang op.

In de derde ^fdceling des eerften Boeks , houdt

zich de Schrijver met nog andere Gnostieken par-

tijen onledig; met de Marcofianen ^ Colorbajianen

^

Heracle'óniten , Ofiten , Cajanen , Sethianen , y^r-

chontiken^ Cerdomanen , Marci'ónisten , LiicianiS'

ten , Apelïianen , Severianen , en Tatianen» Onder

de bijzonderheden, welke in deze Afdeeling voor-

komen, is ^^7^0.^ dat hij, ^ooy dt tachtig Bijwijven

'm het Hooglied , tachtig Ketterijen verftaat ; als ook

,

dat de Duivel, vóór de komst van christus in

de Wereld, nooit tegen dezen zijnen Heer lasterin-

gen uitgeworpen heeft , of oproerig geweest is ; om-

dat hij uit de Profeeten wist, dat zondaren, die

zich bekeeren, door christus verlosfing zouden

ontvangen; maar toen hij zag, dat hij bij den Vcr-

losfer geene barmhartigheid te hoopen had , toen

heeft
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III heeft hij niet alleen hem gelasterd, maar ook de

^j^ menfchen daar toe verleid, om in plaats van den

Hoofdfl. waaren God eenen Nietgod te zoeken. Ook heeft

na C. G.
j^jj jji ^£26 i\fdeelin?, de veranderingen, welke

Jaar 363. • i, . tt
^

;•
"^

. .

lot 4-6. MARCION , in net Luangehe van lukas , en m tien

- Brieven van paulus , welke hij alleen voor echt

erkennen wilde, gemaakt heeft, vlijtig bijeenverza-

meld enz.

In de eerfie Afdeeling des tweeden Boeh ^ volgt

een andere reeks van Ketters : de Enkratiten ,• de

Frygiërs , of Montauisten , of Taskodrugiten ; de

QuintilUafien , Pepuzianen , PriscilUanen , en Ar-

totyriten , ( alle bijzondere namen der Montanhten ,•

)

de Tesfareskaidekariten , of Oiiartadecumanen ; de

Aiogen ; de Adamianen ; de, Sampfeen , of Elki"

fe'èn ; de Theödotianen ; de Meïchizedekianen ; de

Bardefianisten; de Noétlanen, De Valeft'èn ^ (naar

eenen valens, van wien epifanius erkent, niet te

hebben kunnen ontdekken, waar hij zich opgehou-

den , of wat hij geleerd heeft
; ) de Katharen ; ge-

fticht door nabatus, (novatus;) de Ange/ici

,

van welken hij, insgelijks, alleen den naam aan-

voert , zonder te weten , waarom zij dus genoemd

,

of welke hunne dwalingen geweest zijn; de Apos-

toUci of Apotaktiten ; de Sabeilianen , en tweeder-

leië Origenianen. Men ziet dus ook uit deze Af-

deeling, dat de Schrijver zich bijzonder beijverd

heeft , om het getal der Ketterijen te vergroten. On-

der de bijzonderheden dezer Afdeeling behoort, dat

hij als zeker ftelt, dat de dag van jesus lijden de

twintig/ie Maart geweest is , voorts geeft liij , als

het
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het sfeboortejaar van christus op, het twee en ^^^

f -, . ... BOEK
veertigfte jaar van augustus , en zijn geboorte- yil

dag, den zesden januarij enz, Hoofdff.

De tweede Afdeeling van het tweede Boek bevat Taaró^,*

flechts vijf Ketterijen : die van paulus van Samo- tot 476.

fate ; de Manicheifche , de Hi'èracitifche , de Mele-
^

ti'danfche Scheuring , en het Aridnismus , welk

laatfte epifanius, bijzonder wijdlopig, wederlegt.

Vervolgends geeft hij in de eerfte Afdeeling van

het derde Boek, een Gefchiedkundig en Wederleg-

gend verflag van de Audidnen , Fotinidnen, Mar-

cellidnen , Semi - Aridnen , de Pneumatomachen ,

( of Macedomdnen , ) de Aeridnen en A'ètidnen.

De laatfte Afdeeling van dit werk, of de tweede

van het derde Boek , bevat de Demoriten , welke

anders Apollinaristen genoemd worden; de Antidi-

komariduiten en KoUyididnen, en eindelijk deif/^^-

falidnen.

Hier komt eene zeldzame toepasfing voor van de

plaats Hooglied VI. 8. in welke de 7:£stig Koningin-

nen zullen zijn , die zielen , welke reeds voor dezen

in de GeflachtUjsten genoemd zijn, of de 61 Ge-

flachten van adam op christus. De tachtig Bij'

wijven zijn zoo vele Ketterijen ; en de Maagden

zonder getal de veilcheidene Wijsgeerige gezindten

en levenswijzen. Hier geeft epifanius eene lijst op

van flichters van Wijsgeerige fecten, van thales

af tot op EPiKURUS , wier leerftelfels hij kortelijk

bcfchrijft. Tot de Maagden zonder getal rekent

hij ook de zonderlingen onder de Christenen , voor-

naamlijk onder de Monniken. Sommigen, zegt hij,

heb-
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ÏII hebben zich zelven een ftreng leven voorgefchreven

,

BOEK
ej^ gaafi openlijk met lange haairen rond ; andere

Hoofdft. heilige Broeders blijven in zak en asfche te huis;

na C. G. nog anderen bereiken de volkomenheid door boven-

wt 1-6 ^^^^^S vasten en lijden om Gods wille ; maar 'er

zijn 'er ook, die uit jeugdige ligtvaardigheid tegen

de waarheid handelen. Zoo wachtte zich zekere

ZACHEus , die onlangs in den bergachtigen oord

van JernfaJem overleed, dat hij nooit met iemand

gemeenichappelijk bad, en hoewel hij niet meer dan

€en Leek was , wijdde hij het Avondmaal in. Twee

anderen , bij den berg Sinai , en in Egypte , verftoutten

zich , het ambt van eenen Bisfchop waar te nemen.

Vele anderen ontmannen zich tegen de wet, uit

jeugdige roekeloosheid. Wederom zijn 'er anderen

van de Katholljke partij, die zich onderwinden, bij-

zondere fnmenkomften te houden , en zonder last

van eene algemccne Kerkvergadering, die genen nog

'^e'ns te doopen , die van de ArVdnen tot hen over-

kwamen. Anderen dragen kluisters tegen het gebod

der Kerk: en wat dergelijke cigendunklijke hande-

lingen meer zijn. Maar de eenige Dulve ^ en Hei-

lige Maagd ^ zoo gaat epifanius voort, belijdt

God, den Vader, Zoon en Heiligen Geest, eiken

als volmaakt; eene Driehcid van hetzelfde wezen,

en die niet vemiengd is; maar den uit den Vader

waarachtig geborenen Zoon en den Heiligen Geest,

die voor den Vader en den Zoon niet vreemd is;

eene Drieheid , welke altijd was , geen toevoegzel

i>ehocft, niets minder in zich bevat, en tot ééne

Eenheid, en é6ien oorfprong Gods, en des Va-

ders ,
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ders, terug geleid wordt. — Met één woord, hij III

haalt hier weder eene vrij uitvoerige, ook met Bij-
^^^-'^

belfche bewiizen , op zijne wijze , voorziene Ge- Hoofdfl.

loofsbelijdenis der Kntholijke Kerk , hoofdzaaklijk «a C. G.

over de Drieëenheid en over Christus, aan,j^f'^^3*' ' tot 470»
welke met dergelijke plaatzcn uit zijne Schriften ^—

-

naauwkeurig overëenftemt,

- Eindelijk oordeelt epifakius het nog dienftig , Wetten

het één en ander ten befluit te zeggen , van de ^." "'"<;""

, „ ,
tingender

wetten en inrichtingen der Rechtzhinige Kerk , rechtzin-

vvaar van wij nog verflag moeten doen, omdat men "'S^^^'"'^

hier bij hem meer bij één vindt , dan bij eenig ander epifa"

Schrijver van dezen tijd. De grondflag , dus begint nius.

hij, en als het ware, de hoogde trap in de Kerk,

is het Maagdelijk leven ^ hetwelk van velen geoe-

fend en geprezen wordt. Op dit volgt terftond het

eenzaam leven , ( iifAovólKf , ) hetwelk eene menigte

van de beide kunnen leidt. Na dit is de onthouding

tot dezelfde loopbaan gegrond. Daar op komt de

IFedmvlijke Staat. Ook de kuifche Hmvlijke Staat

heeft na deze (landen plaats , en geniet groote eere •

voornaamlijk het huwelijk^ hetwelk niet herhaald

wordt, en zich naarde voorfchriften fchikt. Even-

wel, wanneer een getrouwd man, na de dood zij-

ner vi'oaw, of eene vrouw, na de dood van haren

man, ten tv/eedemale wil trouwen, is hun zulks

geoorloofd. Doch , de kroon en moeder van dit

alles is het Priesterfchap , hetwelk grootendeeis uit

Maagdelijke Perfonen^ of ten minflen uit eenzaam

levenden beftaat: en, wanneer daar toe geene ge-

fchikte Monniken gevonden worden , zoo verkiest

men
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III men zulken, die zich^ of van hunne echte vrouwen

^^^^ onthouden^ of, nadat zij éénmaal in huwlijk ge-

Hoofdft, lecfd hebben, weduwnaar gebleven zijn. Daartegen

na C. G. j^an die gene, die zich in een tweede huwlijk be-

lot 4-6.*^^"^*^' noch Bisfchop , noch Preshijter^ (Priester

' of Ouderling , ) noch Diakon, oï Subdiakon, wor-

den; alfchoon hij zich ook van zijne vrouw ont-

hield, of weduwnaar zij. Alleen de Fborlezers hm-
nen zoo wel uit ongehuwde perfonen , als uit Mon-

niken , Onthoudenden , Weduwen , kuifche getrouw-

de mannen , ja zelfs , wanneer het de nood ver-

eischt, uit zulken genomen worden, die , na de

dood hunner eerde vrouw , weder getrouwd zijn.

Want een Voorlezer is geen Priester; maar als het

ware enkel een Schrijver van het Godlijk woord.

De Diakonesfen zijn enkel tot bezorging der vrou-

wen aangefteld, om der eerbaarheid wille, wanneer

zij , of bij den Doop , of bij het befchouwen van

derzelverLigchamen (*), gebruikt worden. Zij moe-

ten flechts eenmaal getrouwd en onthoudend zijn;

of na het eerfle huwlijk W^eduwen , of aanhoudend

Maagd wezen. Op alle deze rangen volgen de

Exorcisten en Hermeneuten , die zoo wel bij de

Voorlezingen, als Kerkleerredenen, uit de ééne taal

in de andere overzetten ; de Kopiaten , die voor het

ter aarde beftellen der lijken zorgen; insgelijks de

Deunvachters , en alle verdere beambten , om de

goede orde te onderhouden, ingefteld.

Van

(•) In zieklijke omdandigheden , gelijk men uit eene

mdere plaats Hieres. LXXIX. C. 3. p. loöo. ziet.



GESCHIEDENIS. 305

Van de ondeifcheidene ftanden der Christenen lïl

gaat EPiFANius over tot hunne Godsdïenfiige Fer- ^^^^

gaderingen. Hier meldt hij vooreerst , dat dezelve Hoofdft.

door de ^pasteien zelven op den vierden en zesden na C. G.

dag der week, en op den Zondags vastgefteld wa-|^^^^„|*

ren (*). •

EPIFANIUS befchrijft vervolgends het vasten van

zijne Christelijke Tijdgenoten. Op den vierden en

op

(*) PETAVius (^Jnimadvers. ad Expopt. FideiTom, II.

Opp. Epiphan. pag. 354O twijfelt met recht aan de

waarheid van dit bericht. Maar fchijnt min gelukkig te

Zijn, in het beweeren, (/. c. pag. 352.) dat de Chris-

tenen , geduurende de groote vasten vóór Paasfchen , hec

Heilig Avondmaal, uitgezonderd Zondags en ZatUrdags,

niet openlijk met malkanderen gebruikt hebben; maar

nog ongelukkiger is hij, in het beweeren , (/. c. p. 355.)

dat de eerde Christenen , niet altijd , wanneer het Avond*

maal gevierd werd, aan hetzelve deel hebben genomen.

Het zij zoo , dat casaudonus de woorden iTtXKinv rtjf

*"X*^'5''*5' bij EUSEB. QHisf. Eccles. Libr. VII. C. 9.)

verkeerd verklaard heeft, van het gebruiken des Heiligen

Avondmaals , maar zij betekenen toch, het aanhooren

yan het Dankgebed , na het Avondmaal , waar op de

geheele Gemeente overluid Amen zeide. Vruchteloos

beroept hij zich ook op HiëRONYMus , die zijnen toeho-

rer vermaant qiiotidie audiat Misfam , hetwelk hij ver-

taalt, het Heilig Avondmaal, daaglijkï te hooren, maar

PETAVIUS wist immers , dat Misfa toen niet enkel het H.

Avondmaal, maar ook dan geheelen Godsdienst^ of ook

andere hoofJdcclen van den Godsdienst aanduidde, më-

VI. Deel. V ro-
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IlI op den zesden dag der week, fchrijft hij, wordt

BOEK daarom tot de negende uur gevast, omdat de Heere

Hoofdft. ^P ^^" eerstgemelden gevangen, maat op dezen ge-

nn C. G. Imiist is geworden. Dit vasten wordt het geheeJe

Jaar 363
. j^^^j. ^^^^ waargenomen ; uitgezonderd in de 50 da-

I gen tusfchen Paasfchen en Pinklteren, geduurende

welke , niet gevast , en het Gebed niet knielend ge-

daan wordt. Maar, in plaats der vergaderingen,

welke op de gemelde twee dagen, tot om negen

uuren gehouden worden, houdt men die dan, even

als op Zondag, des morgens. Ook is het op het

Feest Epifaiiia^ toen de Heer in het vleesch gebo-

ren is, niet geoorloofd, te vasten, al valt het op

den vierden of zesden dag der week. Evenwel plegen

de genen, die zich, vrijwillig, met een goed voor-

nemen , oefenen , ten allen tijde , alleen Zondags en

in de genoemde vijftig dagen , uitgezonderd , te vasten

en te waaken. Want , het is ongerijmd , op Zondag

,

welken de Kerk met vroÜjkheid gevierd wil hebben

,

te vasten. Daarom neemt ook de Kerk het veer-

tigdaagfche vasten vóór de zeven vierdagen van

Paafchen waar; maar niet op de daartoe behoorende

Zondagen. De zes laatfte dagen vóór dit Feest

brengt elk dén door, met droog eten, (|>;focpayi* ;)

dat is, hij gebruikt Hechts tegen den avond brood,

zout,

RONYMUS zegt ook onraidlijk daar op, dat zijne hoor-

ders in de zesdaagfche vasten daaglijks, ten minften

Zondags, hunne gaven in de Kerk behoorden te offeren,

en het Avondmaal te gebruiken, (Oferatis et Commmi-

cetis. Serm. XXXIV.)
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zout, en water. De ijverigften houden met dit vas- IIï

ten twee , drie , vier dagen aan ; anderen zelfs onaf- ^°^^

gebroken deze geliele week door, tot op het aanlichten Hoofdfl.

van het Paaschfeest toe. Zij houden zes waaknach- na C. G.

ten, en even zoo vele Godsdienflige vergaderingen,
(^l ^_^*

welke in dezen gehelen vastentijd van de negende —
uur tot den avond duuren. Maar, op cenige plaat-

een, waakt men enkel dien nacht, welke op den

Vijfden dag der laatlle week volgt, en onmidlijk vóór

het Pafcha gaat. Wederom wordt, in fommige ge-

westen, op den vijfden dag dezer week, het Heilig

Avondmaal, (eigenlijk de verëering van Christus

lijden^ huyu» r>jf oiKovofAixff,) op de negende uur

gebruikt; en op deze wijze wordt het volk ontfla-

gen, hetwelk bij het droog eten blijft. Elders inte-

gendeel, wordt het Avondmaal niet eer gevierd,

dan wanneer de Zondag van Pafcka verfchenen, en

om dezen tijd het volk heengezonden is.

Wat de overige geheime Godsdienflen en andere

inwendige gebruiken betreft , zegt epifanius ver-

der, zij worden naar de Icere van het Euangelie en

der Apostelen waargenomen. Aan de overledenen

wordt bij name gedacht, wanneer de gebeden ge-

fproken , en het Heilig Avondmaal gehouden wordt.

Ook worden, in de Heilige Kerk, de Morgenge'

zangen en Gebeden , insgelijks de /ivond-Pfaïmen

en Gebeden^ beftendig gefproken. Sommige Mon»

mken wonen in fleden ; maar anderen onthouden

zich in Kloosters, afgezonderd van de menschlijke

famenleving. Velen van hun behaagt het, lang

haair te dragen , om hunne levenswijze te doen uit-

V a mun-
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III munten; zeker uit eigen goeddunken, zonder eemg

BOEK bevel van het Euiingelie, of voorbeeld der Aposte-
VII

Cl ^ i.

Hoofdfl. ^^"* PAULUS heeft veel meer deze dragt afgefchaft»

na C. G. 'Er zijn nog andere zonderhnge levenswijzen , welige

Jaar 363.
^^ ^^ Katholijke Kerk waargenomen worden; daar,

. bij voorbeeld , fommigen zich geheel van vleesch

onthouden, van viervoetige dieren, van vogelen en

visfchen, ook van eijeren en kaas. Daarom zijn 'er

zulke verfchillende levenswijzen , omdat elk naaf

zijn eigen werk loon ontvangen zal. Velen dus ont-

houden zich alleen van viervoetige dieren, maar

eten vogelen, en het overige. Anderen gebruiken

ook geen gevogelte , maar wel eijeren en visch ; nog

anderen , niet ééns eijeren. 'Er zijn anderen , die

zich van visch onthouden , maar daartegen kaas

eten ; wederom anderen , die zelfs dit niet , of wel

niet ééns brood eten. Velen onthouden zich van

boonwruchten en alle gekookte fpijze. Velen liggen

op den blooten grond ; anderen gaan barrevoets

;

nog anderen dragen een' verborgen haairen zak, te

weten, met een goed oogmerk, om der deugd en

boete wil. Want het is onbetaamlijk , zoo als fom-

migen doen , openlijk in zulkcn zak rond te loopen

:

het zelfde mag men zeggen van de genen, die open-

lijk kluisters dragen. Zeer velen maken voKlrekt

geen gebruik van het bad. Sommigen hebben de

Wereld geheel verloochend , en zich kleine ügte

handwerken bedacht, om geen lui leven te leiden,

noch hun brood , ten bezwaar van anderen , te eten.

Meestendeels oefenen zij zich in het zingen van

Pfalmen, in onöphoudlijke Gebeden, in het lezeii en

van buiten leeren der H. Schrift. Het
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Het laatfle, hetwelk epifanius van de Cliriste- Iir

«en van zijnen tijd befchrijft, zijn hunne zeden. De ^^^^

gemeenfchappelijke vrucht der Heilige Kerk , zegt Hoofdrt.

hij, in gastvrijheid, menschlievendheid , en milddaa- n« C.G.

digheid jegens elk en een ieder, wordt allen aanbe- J^^"^
^

|*

volen. Li plaats der verouderde Beüiijdenis in -

CHRISTUS heeft zij den Doop; en rust op den groe-

ten Sahbath^ in plaats van den kleinen. Zij ont-

houdt zich van de gemeenfchap met alle Ketterijen;

zij verbant de hoererij, echtbreuk, het wellustig le-

ven, afgoderij, moord, en alle overtrediiTg der wet.

Magie en Tooverij , Starrenwichelarij
, ( deze noemt

hij «ffovo^/f» , in plaats van af^oAoy**,) bijgelovige

voorbeduidzelen , voorzeggingen en bezweeringen

,

gedenkcedels , die men Phijlacteri'én noemt, de

fchouwplaatzen , het paardenrennen, de vermaken

der jagt , muzijkfpelen , alle lasteren en kwaadfpre-

ken , alle kijverijën , ondeugden , onrechtvaardighe-

den, hebzucht en woeker. De lieden, die wereld-

fche bezigheden hebben, acht zij juist niet hoog;

zij wijst hun flechts de laatfte plaats onder alle hare

leden aan. Vrijwillige gaven neemt zij alleen aan

van die genen , die niemand beledigen , en de wet

niet overtreden; maar eerlijk leven. Zij beveelt, dat

men zoo vlijtig en aanhoudend, als mooglijk is,

ook met kniebuiging op de beftemde dagen, het ge-

bed tot God opzendt. In fommige gewesten wor-

den ook op den Sabbath Godsdienftige vergaderin-

gen gehouden. Doch, dit wordt niet van alk,

maar alleen van de uitmuntendfte Christenen waar-

genomen, dat zij geheel en al niet zweeren, niet

V 3 fchel-^



3io K E R K E L IJ K E

III fchelden , noch vloeken , alles overëcnkomltig het

DOEK voorfchrift des Veiiosfers: en midsdien ook, zoo
VII

Hoofdft. veel hun mooglijk is, volftrekt niet liegen. Zeer

na C. G. velen verkopen ook hunne goederen , en geven het

J^^"" ?S' ?eld aan de armen,
tot 470. °

EPiFANius heeft zelf van dit werk een Uittrek^

Herha- ^i Qf korte Herhaling der hoofdzaken , ( Kvu-az(^<h-

kortuit- A^ti&xr/?,) opgcfteld en nagelaten (*), waar in hij

trekzel wel eene eenigzins andere orde volgt; maar de na-
van zijn

t^^^^.ljjlr(]-e ^ 200 min als in zijn groot werk, getrof-

over de fen heeft. Wat filastrius , op zijn voorbeeld,

..^f^^' ten aanzien der algemeene Kettergefchiedenh , ver-

^^ '
richt, en hoe deze epifanius nog overtroffen heeft,

in de zucht, om recht vele Ketterijen te ontdek-

ken, hebben wij hier voor reeds gezien.

At'GL'sTi- Nader bij epifanius blijft augustinus, in een

Nusover goek, omtrent het jaar 428 gcfchreven (f). Hij

was zeker, onder alle foortgelijke Schrijvers, de

gematigdfte en gefchiktfle tot dit werk; maar ook

deze Kerkvader, onzeker, wat men voor Ketterij

te houden hebbe , vermengt grove dwalingen met

.verfchillen over Kerkentucht of Kerkplegtigheden.

Hij laat wel de Ketterijen vóór christus ge-

boorte weg , maar neemt , al te ligtgelovig , veel

over van filastrius, waar bij nog het één en

ander van zijn eigen voegt , ontleend uit eenen on-

genoemden, uit EUSEBius, en andere bronnen;

docJi

(*) Opp' Tom. II. pag. 126-157.

(f) Z)^ Hcerefibus ad Qitodvultdemn Libero Tom,

'Vin. Qpp. pa§, i. fq^.

rijen.
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(ioch over het algemeen met te weinig overleg en III

oordeel. Onder de gezindten, die hij bij epifanius ^°^^

en FiLASTRius voegt, zijn de Luciferianen, welke Hoofdft.

hij erkent, door deze beide Schrijvers voorbijgegaan "^ C. G.

te zijn , omdat zij hen enkel als Scheurmakers be- ^^^ rj^

fchouwden ; maar hij had bij eenen ongenoemden

gevonden, dat zij geloofden, dat de ziel door over-

ftorting voortgeteeld wordt , en dat zij van vleesch

,

^n de zelfïïandigheid van vleesch is. Verders noemt

hij de yovinianisten , de Arahifche Ketters , de Hal-

vidi'dnen , als ook de Paterni'dnen
, ( volgends ande-

ren P'enuftidnen , } welke de onderfte dealen des

ligchaams voor een werk des Duivels uitgegeven,

^n daarom aan alle ondeugden, die met dezelve be-

gaan worden, volle vrijheid gelaten hebben. Ook

liaan de Tertullidnisten op zijne lijst, aanhangers

van den beroemden tertullianus , die eerst in

zijnen tijd te Karthago geheel opgehouden, en hun-

ne Kerk aldaar aan de KathoUjken overgelaten had-

den. Van TERTULLIANUS zelven zegt hij, dat hij

de ziel, ja God zelven, voor ligchaamVtjk hebbe

gehouden. Doch hij was daarom nog geen Ketter,

omdat hij door ligchaam verdaan had, iet, hetwelk

daadlijk beftond. Maar daarom was hij een Ketter,

omdat hij tot de Katafrygi'èrs was overgegaan , en

het huwlijk , als hoererij, veroordeeld, en afzon-

derlijke vergaderingen gehouden, en beweerd had,

dat de zielen van flechte menfchen na de dood in

Demons veranderden, en dat de natuur der ziel van

den éénen op den anderen werd voortgeplant. Hier

cp gewaagt augustinus van eenen Ketterfchen aan-

V 4 hang
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in hang ten platten lande bij ^/))/)0 , welken hij daarom'

*°^f den Boerfchen , ( rusticana , ) noemt ; zij was toen-

Hoofdft. maals reetls te niet gelopen. In het Punisch wer-

na C. G. de,^ zy\ Ahelont'érs genoemd. Sommigen noemden

tot %76 ^^" "^^'' ^^^^ ' ADAMS Zoon , Ahelianen of AheJi^

I. L.. . ten. Zij leefden als man en vrouw, maar onder de

gelofte van kuischheid, en namen een Jongetjen en

meisjen van anderen tot kinderen aan, die vervol-

gends op dezelfde wijze met malkanderen leefden.

Na dit verhaal , waar mede men , in de Gefchiede-

nis der Ketterijen , naauwlijks iet weet aan te van-

gen, volgt ten laatften eene befchrijving der Peïa-^

g'iüneii. Achter deze 88 Ketterijen vindt men nog

in één Handfchrift van dit Boek , de Timothe'dnen

^

NeitoriSnen ^ en Eutychianen, aangeüipt. Dan het

is even zeker-, dat dit Bijvoegzel niet van augusti-

Nus is, als dat een dergelijk gefchrift, hetwelk Hhë-

RONYMUS, volgends de verzekering van augusti-

Nus , van de Ketterijen heeft nagelaten , in dien-

vorm, als het thans voorhanden is, dezen niet tot-

Schrijver heeft.

THEODO- Omtrent twintig jaren na augustinüs dood ,

RETUS fchreef theodoretus zijn werk ever alle Kette-

Kette- rijen., of onderzoek van leugen en waarheid^ (x<c-

rijen. rx izct^xuy tmv m^s-zuiv
, h 4^sv^iiS >tai* oiA»]!^ii^f ^tx^

yvMTte
, ) in vier Boeken , met een korf begrip der

Godlijke Leere in het vijfde Boek (*). Hij heeft

van allen het kleinfte getal van Ketterfche Gezind^

ten: niet meer dan zes en vijftig, IJij munt in

ve-

(•) Tmi. IV. Opp. pag. 280-481,
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vele opzichten uit boven zijne voorgangers in dit III

vak; liij is vrij van de herhalingen en uitweidingen ^^J^

van EPiFANius ; moet niet vergeleken worden met Hoofdft.

den onkundigen Ketterjager filastrius ; hij heeft "a C. G.

meer bronnen , dan augustinus ; ook fchrijft hij
J^^ ^^

geregelder en bepaalder dan zij allen. Maar hij ver- ^
v^rart, even als zij. Ketters ^vi Scheurmakers ^ nietsbe-

duidende en belangrijke gevoelens onderling; de Z)«/-

vel is bij hem de flichter en uitvinder van alle dwalin-

gen, en hij bevordert de verbittering der Christenen

tegen derzelver eigenlijke uitvinders meer dan te veel.

Men zou hier ook nog kunnen bijvoegen vin-

CENTius van Lirinum^ om zijne jvaarfchuwing te-

gen de Ketterijen , (^Commonitorium adverfus Ha-

refes ^') maar hij is van laater tijd, en zal dus eene

gefchikter plaats in het vervolg vinden.

De overige fchriften van epifanius verdienen Andere

minder opmerkzaamheid. Evenwel heeft zijn Boek ^<^hnTten

j ' 77 , ... van EPi-
cver de gemgten en maten , van welken bijzander fanius.

in de Heilige Schrift melding gemaakt wordt
^ (n-g-

fi /Msrfwv xce/ ^x^/axv) (*), veel nuttigs, hoe zeer

het tevens ook fpooren genoeg van zijn zwak oor-

deel in zich bevat. In dit gefchrift, hetwelk om-
trent het jaar 392 opgefteld is , geeft hij eersc op

,

wat' al den inhoud van de Schriften der Profeeten

uitmaakt: Leering, vermaning, bedreiging, klag-

ten , gebeden , voorzeggingen , enz. ; hij heldert eeni-

ge tekens op in de Afichriften der Griekfche Over-

zetting en des Ouden Verbonds, welke dan de lot-

ge-

(*) Tem. II. Opp. pag. 158-184.

V5
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UI gevallen des Joodfchen volks, dan Christus, daa
BOEK gej^e duiftere plaats enz,, aanwijzen. Vervolgends

Hoofdil. verklaart hij de Accenten, Kritifche en Grammati^

na C. G. fche Tekenen , bij voorbeeld , den Asteriscus , Obe-,

tot 475 ^^^ ' Lemniscm , enz. Dit leidt hem tot de verdien-

* ften van origenes in dit vak, eene lijst der Boe-^

ken des Ouden Testaments , en de Gefchiedenis der

Griekfche Overzetting der Alexandrijnen, waar in

hij de verdichtzelen van aristeas herhaalt. Hij

weidt verder uit in de opvolgingen der ptoleme-

üSSEN in Egypte, en der Romeinfche Keizeren, en

in de Gefchiedenis der overige Griekfche Vertalers

,

AQUILA, SYMMACHUS, THEODOTIO; hij gCCft VePf

flag van de Hexapla van origenes. Nu komt ,

eindelijk, in het kleinlte en laatfte gedeelte van dit

werk, de verklaring der Bijbelfche, en ook andere

Maten en Gewigten , welke , fchoon niet volkomen

voldoende, echter grootendeels vrij bruikbaar is.

Maar deze breekt epifaniüs af, deels door eene

befchrijving der Zesdaagfche Schepping; deels door

eene herhaalde lijst der Boeken des Ouden Verbonds

;

waar bij hij vindt, dat, gelijk deze XXII in getal

zijn , God ook even zoo vele werken in die zes

dagen volbracht heeft, en dat 'er even zoo vele ge-

flachten van adam tot jakob voorkomen; hetwelk

alles hij als vol geheimen befchouwt.

Een gefchrift van epifanius, van de twaalf EdeU

gefleenten in den Borstlap van Aaron , is uitgege-

A^eu door conrad. gesner (*), eene andere wat

lan-

(*) In zijn Opui de omnium Foïfil, Gen. Zur, 1565. 8vo.
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langer uitgave flaat in de werken van epifanius, lii

uitgegeven door petavius ;(*). Doch het één en ^^J^^
<j _> V ^

VII
ander houdt men enkel voor een uittrekzel uit zijn HoofdH.'

eigenlijk werk , hetwelk petrus francisc. foggini na C. G.

het eerst, in eene oude Latijnfche Vertaling, naar •J^J^'^S*

een gebrekig Vaticaansch Handfchrift, te Rotm in

het jaar 1743. 8vo. in het licht gebracht heeft.

Het gene de Schrijver van den naam y het vader-

land, de natuurlijke gefteldheid, en het menigerlei

gebruik van elk edelgefteente zegt, heeft zijne waar-

de; maar de geestelijke beteken isfen , welke hij 'er

bijvoegt, verdienen geene aanmerking.

Ook zal nog de Uitlegging van epifanius over

Salomqn's Hooglied^ in een Latijnfche Vertaling,

voorhanden zijn, welke dezelfde foggini te Rome^
in het jaar 1750 in 4to. , insgelijks heeft uitgegeven.

Maar het verdient de moeite niet, om 'er verder

ons mede op te houden; de geheele uitlegging be-

flaat enkel in eene my/iieke willekeurige verklaring van

het Hooglied^ met volftrekte verwaarlozing van den

letterlijken zin.

Zijn Brief aan den Bisfchop joannes van yeru-

falen , en een andere , aan hicronymus gezonden

,

zal ons in het verhaal der verfchillen over orige-

mes voorkomen. Eene kleine brok van zijne ver-

klaring van het Euangelie van joannes (f), en

zeventien zinfpreuken ^ (^apophthegmata^ CS)? ver-

die-

(*) Tom. II. pag. 225.

(t) In coMBEF. Ai'.ct.Noviif.Bihl. Patr.T. I./>. 300.

(53 Iiï COTELER. Monum. Eccl. Cr. T. I. />. 425.



3Tï5 KERKELIJKE
III dienen weinig aanmerkingen. Twijfelachtig of wel

^^^^ zonder grond aan hem toegefchreven zijn : Een Boek

Hoofdfï. ^^^ ^^ Profeeten , derzelver dood en hegravenisfe.

na C. G. /)g Natuurkenner , ( (^wrioKoyo?
, ) of van de natuur

tot A~6 ^^*' ^'^^^" ^^^ vogelen , en acht Kerkleerredenen enz.

- De volledigfle uitgave zijner werken is die van pe-

TAVius te Parys , in twee Foliobanden, in het jaar

1622:, naderhand in 1682 herdrukt ( * ). jakob

GERVAis heeft de Gefchiedenis en het leven van

EPiFANius befchreven, QV Histoire et la vie de St..

Epiphane Qfc. a Paris 1738 in groot 4to. ) waar

achter hij gevoegd hfeefc eene verdediging van den

Heiligen epifanius, tegen de lasteringen^ met wel-

ke de niew^'er Ketters hem zwart gemaakt hebben.

Deze nieuwe Ketters lopen uit op den eenigen abra-

ham scuLTETus , die, (ia z\)\\q Medulla Theologiis

PP. pag. 711. y^. ) beweerd had, dat epifanius

verfcheidene leerftakken , bij de Roomfche Kerk in

zwang , niet gekend , of wel duidlijk verworpen heeft^,

ter\vijl men dezelve veeleer aantreft bij de Ketters

,

op de lijst van dezen Kerkleeraar. Het gene W3J

van EPIFANIUS gezegd hebben , zal genoeg doen

zien, dat dmo. overëenftemming, of afwijking, niet

zoo gemaklijk is aan te wijzen, en dat een onder-

zoek deswegens de moeite niet beloont.

Verfchil- Na deze algemene berichten, welke ons de

denfe-

I
(*) Men vergelijke over epifanius tillemont Me-

ntoir. Tom, X. Sr. Epiphane pag, 484-521. Notes fur

St. Epiphane pag. 802- DU pin Nouvelle Bibliatfi. dei

Aut. Eccles. Torn, II. pag. 295 , 302.
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•óenlavijze der Kerkleeraaren , omtrent de Ketterijen III

«n Dwalingen , en hunne handelwijze omtrent de- ^"^^

zelve, in het algemeen, genoeg hebben kunnen iee- Hoofdft»

ren , komen wij tot het verhaal der gefchiilen , die "^ C. G.

ten dezen tijde , met ongemene drift , gevoerd zijn ; {^^ ^-|[

200 wel over oudere als nieuwJings opgekomene '

leerftukken ; een verhaal , in de daad , van een min °^^'*
' ' ORIGEKES

gunftig voorkomen voor het Christendom van dien

tijd , maar daarom te noodzaaklijker , omdat velen

van deze verfchillen eenen zoo merklijken invloed

op het Christelijk Leerftelfel van volgende eeuwen

gehad hebben. Van de oude gefchiilen kwamen

thans die over de waarde der Godgeleerde gevoelens

van ORiGENES weder ter bane , in welken epifa-

Nius eene hoofdrol gefpeeld heeft:, hoewel niet groot-

lijks tot zijne eer bij onpartijdigen.

ORIGENES, die, door zijne geleerdheiden werk" origene»

zaamheid, zich bij den Christelijken Godsdienst zoo J^*^°^^^"

verdiend had gemaakt , dat men zijne misflagen en gomerkc

dwalingen , welke hij mogt gekoeflerd hebben , daar ^^^ ^^

voor had behooren te vergeten , werd , reeds kort pgr ya„

na zijn overlijden , van velen op eene onwaardige arius ;

wijze aangevallen , waar tegen het verweerfchrift van J^^

PAMFiLus zijnen goeden naam naauwHjks kon bevei- derenver-

ligen (*). Evenv/el bleef origenes in achting , ^^"^^^d.

bij allen, die waare geleerdheid beminden. De aan-

zienlijklle geleerden der IVde eeuw , zoo als euse-

EiLTS ran Ccefarea^ didymus, basilius de Groote ^

GREGORIUS van Nazianzm ^ chrysostomus, Hië-

RO-

(*) Zie ons lilde Deel ^ Bladz, 2"5. volgg.
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ÏII RONYJiuis , en meer anderen , waren of zijne laekeil-

BOEK ^e leerlingen , of dankten hem hunne godgeleerde

Hoofdft. kundigheden. De hevige twisten met de /drianen

na C. G. hadden zelfs eenigermate , als het ware , eenen fHl-

£r LI' ftand tusfchen de verëerers en vijanden van origenes
lot 4^0. •'

voortgebracht; alhoewel men hem echter al fpoedig

in dezelven poogde te betrekken. De ArUlnen naamlijk

trachtten (*), himne ge\'öelens, met het gezag van

dezen grooten man te bevestigen, epifanius (f),
verzekert, met even zoo vele woorden, dat arius

en zijne aanhangers , alles uit origenes ontleend

hebben; en HiëRONYMUS (§) beweert zelfs, dat de

Niceifche Kerkvergadermg origenes , als de bron

van ARIUS, hoewel zonder hem te noemen, veroor-

deeld hebbe. Ondertusfchen , de gevoelens van ori-

genes over de Drieéenheid ^ zoo ver wij die uit zij-

ne fchriften kennen, waren wel niet Nice'isch ^ maar

öok niet Aridansch te noemen, socrates voegt

ook bij zijn bericht, dat basilius van Cafarea^ en

gregorius van Nazianzus , het voorgeven der

Arïdnen wederlegd en aangetoond hebben, dat zij

ORIGENES kwalijk verdaan hadden, athanasius

zelf (**) merkt aan, dat men onderfcheid moet ma-

ken tusfchen het gene origenes, onderzoekend, en

ter oefening, gefchreven heeft, en wat hij flellig'

leert,

(*) SOCRATES Hi%t. Eccki. L. IV. C. c6.

(t) Hceres. LXIV. C. 4. T. I. Opp. p. 527.

(§) Ep. XLI. p. 343- T. IV. Opp. P. II.

(^**} Eplst. de Decretii Nicxnue Symdi C/p. 27. Tom.,

l. P. I. Opp. pag. 1S3.
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leert, én brengt vervolgends eene plaats uit orige- III

NES bij, ten bewijze, dat hij, zoo wel als diony-
*^J*

sius van Akxandrie^ en andere Kerkvaders, g£- HoofdfL

leerd heeft : dat hei JVoord even eeuwig is met den na C. G.

Fader , en van geen ander Wezen , of eene andere J^^
^

|*

Zelffiandigheid , (wixs n wTTöf«««r , ) dan de ya-

Evenwel plaatfle epifanius grigenes op zijne origenes

groote Ketterlijst. „ Daar zijn lieden," zegt hij (*),
p^^Ju^"'

„ die Origenisten heelen : Zij zijn wel niet overal op zijne

„ verfpreid ; maar volgen evenwel terllond op de Jf.^"^"

„ Sabellianen , en andere Ketters van deze tijden, piaatsu

„ Van waar zij hunnen naam gekregen hebben? van

„ ORIGENES, met d'jn bijnaam adaMantiusV of

„ van een' ander, is mij geheel onbekend (f)." —
Na eene korte wederlegging dezer gezindte, komt

EPIFANIUS tot de dwalingen van origenes (§),
wiens gefchiedenis en eene aanwijzing van 's mans

verdienden hij vooraf laat gaan. „ Zijne Ketterij^
zegt deze Schrijver, „ vestigde zich eerst inEgyp"

„ te; maar thans zijn haar de voornaamfte Monni-

„ ken en Kluizenaars toegedaan. Zij is erger dan

,, alle anderen: want, alhoewel zij haare aanhan-

9» gers

(*) li.ïres LXIII. Tom. I. Opp. pag. 520.

(f) Hij had even zoo goed, als naderhand augvs-

TiNUs, de fier. C. 412. ftellig kunnen zeggen, dat deze

gezindte niets met den grooten origenes gemeen had.

Elk voelt derhalven het haatlijke van deze gewaande on-

kunde; maar dit ing nu eenmaal in het plan van zijne

Ketterjagerij. (§) Ilares. LXIV.
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ni 5, gers gccne fchandelijke zeden oplegt; zij tast ech*

^*!^[' ,, ter de Godheid zelve door fchandelijke gevoelens

Hoofdft. 59 aan. origenes verftout zich, eerfteüjk, te be-

iia C. G.
^^ u^eeren , dat noch de eeniggeboren Zoon den Va*

10^476 59 ^^'9 '"^'^^ ^^ Geest den Zoon^ noch de Engelen

„ den Geest, noch de Menfchen de Engelen zien

„ kunnen. Hij leidt wel den Zoon uit het wezen

5j des Vaders af; maar houdt hem te gelijk voor

3j gefchapen ; zoodat hij enkel uit genade den naam

5, van Zoon van God draagt. Verders gelooft hij,

5, dat de menschlijke zielen vóór het ligchaam he'

5, fiaan hebben , en Engelen , of hooger krachten

,

„ geweest zijn; maar dat zij door God tot flraffe

5, wegens hare zonden in dit ligchaam zijn opge»

„ floten.'''' Verders rekent epifanius tot de dwa-

lingen van ORIGENES, dat hij leerde, dat adam het

Godlijk Beeld verloren heeft; en dat daarom in de

Schrift flaat , God maakte hem en eva rokken van

vellen, waar door men het ligchaam verdaan moet.

Ook verwrikt hij de Opjianding der dooden^ nade-

maal hij die dan erkent, dan ontkent, dan weder

flechts een deel des ligchaams laat opflaan. Einde-

lijk verandert hij alles in Allegorie of Leenfpreuk,

bij voorbeeld, het Paradijs enz. Voor het overige

weet hij gcene andere bron der dwalingen van ori-

genes op te geven, dan dat hij niets het minfle

in de Heilige Schrift onverklaard heeft willen laten.

pAcno- Zeldzaam mag het voorkomen, het gene epifa-

^"^'^ Nius hier verhaalt, van de genegenheid der Monni-

genoRi- ken voor origenes, daar hunne onwijsgerige hers-

cEiNEs. f^;us niet gefchila waren voor de AVijsgeerige onder-

ftel-
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Hellingen van dezen Kerkleeraar. Maar zijne Myfii^ UI

fche Godgeleerdheid , op welke toch het geheele As- "^^'^

ket'nch of afgezonderd leven gegrond is , waar aan Hoofdfï.

hij zoo veel gearbeid, en die hij door Wijsgeerige "a C. G.
Toot* "2^0

gronden onderfteund had , deed hem hunne goed- J^j.

^^^[

keuring erlangen (*); ook hadden origenes en .

de volmaaktfte Asceten het zelfde vaderland , Egypte.

Hoe het zij , zijne fchriften moeten al vroeg bij de-

ze Monniken gelezen zijn geworden , dewijl paciio-

mius, de ftichtcr van het Kloosterleven, hun die

al vroeg uit de handen zocht te nemen, zelfs wierp

hij ééns een deel der fchriften van origenes, het-

welk hij bij eenen Monnik gevonden had, in het

water, zeggende , dat hij die even zoo gevaarlijk

achtte, als Boeken, in welke de Afgoderij geleerd

wordt (f). Hij verbood aan zijne Monniken niets

te lezen van alles, wat origenes over den Bijbel

gefchreven had; ja met niemand verkeering te hou-

den, die zijne fchriften las; met verzekering, dat

al wie ORIGENES fchriften las, en zijne gevoelens

aannam, onfeilbaar in de hel zou gefloten worden.

Op zijn (lerfbed liet hij alle Opzieners der Kloos-

ters bij zich komen , en verbood hun , met de aan-

hangers van ORIGENES en meletius geene gemeen-

fchap te houden.

Dus wankelend ftond de goede naam van orige- Hevige

NES,

(*) yioin.Cofnm.de reb.Christ.ariteConflant.M.p.6[2.

(t) De onbekende Levensbefchrijvsr, dïe voor een'

tijdgenoot van pachomius wil gehouden zijn, in Act,

<SS. Menf. Mali Tom. UI. in Append. pag. 75. /f.

VI. Deel. X
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III NES, omtrent het einde der IVde eeuw, toen eelt

BOEK zeldzame en hevige tvvist over hem ontflond, aan

Hoofdfl. welken inzonderheid vier aanzienlijke Kerkleeraars

n?. C. G. van dezen tijd een levendig aandeel namen , één van

lol^^ó'
^^^^'^^^^9 ^^ geleerdfte in de VVesterfche Kerk, van

eenen ijverigen bewonderaar van origenes zijn he-

tvvistover
yigfle tegenflander werd ; terwijl over het geheel het

fchenvier oordeel der heerichende Kerk over origenes allengs

aanzien- ongunfHger uitviel. De \ier bedoelde Leeraars wa-
li'ke

llf^xk-
^^^^ EPiFANius , dien wij reeds als Asceet , Bis-

leeraars. fchop. Schrijver en aanvoerer van alle Kettermees-

ters hebben leeren kennen; niëRONYMUs, die ons

insgelijks reeds in zoo vele toneelen van geleerde

werkzaamheid. Godsdienst - ijver , hevige twisten,

zwakheden en driften, is voorgekomen,* rufinus,

van wien, onder de Gefchiedfchrijvers van deze

eeuw, melding is gemaakt; en joannes, Bisfchop

van Jerufalem» Van dezen had epifanius zich

al vroeg, in zijne fchriften, als een' tegenkanter

van ORIGENES vertoond. Maar de drie overi-

ge waren geene geringe vereerers van denzelven ;

HiëRONYMUS en RUFiNus leefden ook een' tijd

lang, in het Kerspel van joannes, met hem in

alle eendragt, en onderling in vertrouwlijke vriend-

fchap.

Berich- joannes , Bisfcliop van Jerufalem, wien wij

ttn van j^^jj ^en Lezer kenbaar maken willen , oefende zich

,

E^fcK^P
""• ^"y"^ vi-oegere jaarc^n, in den Monniksftand ; hij

van jeru- werd vervolgends P^esLijier te jcnifakm^ en reeds

falem.
j^^ ^ijii dertigde jaar Bisfcliop van deze Gemeente.

Dit ambt bekleedde hij, van het jaar 386 tot 417,

wan-
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wanneer bij overleed, theodoretus (*), noemt iir

hem een bewonderenswaardig man, ook verwekt zij- ^^^-^^

ne vriendfcbap met chrysostomus een goed voor- f^oofdf!.

oordeel voor hem. HiëRONYMUS fpreekt wel met na C. G.

verachting van zijne geleerdheid , en bcfchuldigt
IqI^%'^]

hem niet duifher van ^rianerij ^ ja fchijnt hem zelfs -^

te verwijten, dat, wanneer zeker Ouderling in de

Kerk, den Heiligen Geest God noemde, hij de

ooren floppende, met de zijnen fpnedig was heen-

gelopen Cf)» ï^^^^J* l^y fchrcef dit alles op eenen-

tijd, toen hij zeer tegen hem verbitterd was , na

hem te vooren geëerd, en aan geene Ketterij fchul-

dig verklaard te hebben. ge?x^nadius (§), bericht

van dezen Bisfchop, dat hij een Boek tegen de Jas-»

t€raars van zijne gevoelens , (^adverfus. obtrectatores

fttidi'i fin , ) gefchreven , en daar in aangetoond heb-

be, dat hij wel den Geest, maar niet de Leerftel-

Ijngen van origenes was toegedaan. Jammer, dat

tilt Boek verloren is gegaan; thans moeten yn] ons

Heeds met de verhalen van 's mans partijen behel-

pen. Alhoewel de ouden van geene andere fchrif-

ten van dezen Bisfcliop joannes gewag maken,

heeft echter de CarmeUter Monnik p. peter was-

tel, een vrij dik Deel in Folio onder zijnen naam

uitgegeven te Bnisfel 1743, met den volgenden tij-

tel: joANNis NEPOTis SYLVANi, HïèrofoUjmarum

Episcopi XLIV. Opera omnia^ quae hactenus inco-

g"i'

(

*

) Hisf. Eccles. Libr. V. Cap. 35.

( t ) HièRoN. Ep. XXXVIII. T. IV. P. II. Opp. p^^.

308, 310. (i§} De Firis Illufir. Cap. 30.

X s
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III gnita, invcniri potuerunt. De zonderlinge naaiH'

BOEK
aj^p i^gni hier toegelvcnd, is ontleend uit de verha-

Hoofdfl. 1^^ van kiceforus callistus (*), van zekeren

na C, G. Bisfchop nepos te yerufalem^ welke verhaalen over

tot ^A-6
^^*- ^'gcnis^n de oude Schrijvers vlak tegenfpreken.

• Het oogmerk van wastel was zijne Carmeliten

orde met dezen Bisfchop te verëeren, die te vooren

y^bt der Carmeliten zal geweest zijn. Bij deze ver-

zameling voegde wastel nog als een tweede Deel

Vindiciarum Libri tres ^ in welke verlcheidene goe-

de aanmerkingen voorkomen <, omtrent den twist

over ORIGENES, alfchoon door de Jefuiten pape-

BPvOCH (t), en janning (§), op oordeelkundige

gronden bewezen is , dat deze gewaande fchriften

van jOANNES , niet van dezen '^erufakmfchen Bis-

fchop oorfpronglijk zijn.

Bericli- RUFiNus , wien fommigen verkeerd RUFFiNüs noe-

tenno-
j^en , verdient hier insgelijks eenig bericht, daar hii

pens RU-
'

1 .

FLNLS. vrij dieper dan joannes , in deze twisten is inge*

vvikkeld geweest. — tyrannius rufinus kwam,

omtrent het jaar 330, te Concovdia^ eene flad niet

ver van Aquileja^ in Opper - ItnlVé ^ ter Wereld.

Langen tijd leefde hij te Aquileja in een Klooster;

ook werd hij daar, omtrent het jaar 371, gedoopt;

zijnde hij en hicroxyxMus toen reeds vertrouwde

vrien-

(*) /ƒ. L. L. XÏI. C. 24. Z. XIV. C. 30.

(f) Act. SS. Mevf. April. T. I. pag. 780. Tractnt,

Prcelini. ad T. III. Mait p. XX. fq.

C5) Apologia pro Papebroc'tiopraiuisfa act, SS, Menf,

Jmi. T. L p. XL. 5. 4i). fq.
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vrienden. Kort daar na ondernam rufinus eene III

reize naa het Oosten , om de Monniken aldaar na- ^°^f
der te leeren kennen. Te Alexandri'é kreeg hij ken- lloofdft,

«is aan de onde jmelania , wier naam in de Mon- "^ C* p*

niks - Gefchiedenis van deze tijden zoo beroemd is. {^^ f^5'

Op de tijding hier van , fchreef HiëRONYMus , die

zich toen reeds in de Woestijnen van Syië begra-

ven had, aan eenen vriend te 'Jerufalem^ wien hij

eenen Brief voor rufinus toezond , dat deze hem
toch met RUFINUS niet mogt vergelijken ; in rufinus,

die zich eerst gevvasfchen had, (doelende op zijnen

Doop,) zou hij de dnidlijklie kenmerken van hei-

ligheid vinden; terwijl hij, integendeel, naauwlijks

den glans zijner zeden verdragen kon, en met alle

vuiligheid van zonden bevlekt was ( * ). In Egypte

bezocht RUFINUS makarius, en andere vermaarde

Kluizenaars van het Nitrisck Gebergte. Ten dezen

tijde, zedert het jaar 372, werden de KathoUjken

in Egypte^ zelfs de van de Wereld geheel afgezon-

derde Asketen^ door den Ariaanschgezinden Keizer

VALENS hard gedrukt, rufinus befchrijft niet al-

leen deze vervolging; maar telt zichzelven ook on-

der de genen, die, geduurende dezelve, gevangenis

en ballingfchap geleden hebben (f). Het is waar,

HiëRONYMus heeft dit naderhand, toen zijne gene-

genheid veranderd was, voor een' leugen verklaard

en 'er mede gefpot (§) , maar dewijl toch ande-

ren,

(*}£/)«/. II. pag. 4.

Ct)^. £. Libr. II. Cip. 34. et Apol. ad Anaflaf.

(^l)Apol.ady,Ruf. L. ll.p. 389. T.IV. P. II. Opp.p. 389.

X3
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III ren, gelijk hiüronymus zelf erkent (*), rufintjs

^°^^^ eenen Martelaar genoemd hebben, waar mede so-

Hoofdft. CRATES (f) overëenftemt; zoo kan dit ontkennen

na C. G. van een' verbitterden tegenpartij dit bericht toch niet

tot 470! ongelooflijk maken. Geduurende zijn zesjarig ver-

blijf in Egypte, genoot rufinus onder anderen het

mondeling onderwijs van didymus, den zoo geach-

ten Leer;ïar te Akxandri'è (§). Vervolgends begaf

hij zich met melania , omtrent het jaar 378 , naa

'Jerufalem, om zich geheel aan het Monniksleven

toe te wijden. Hier leefde hij, met andere Monni-

ken in Kluizen, die op den Olijfberg waren aange-

legd. Hij en zijne vriendin, die ook een Klooster

te Jerufakm gedicht had, ontvingen de Bisfchop-

pen , Monniken , en de Christenen in het gemeen

,

die uit Godsvrucht deze plaatzen bezochten , en

tionden hun met alle nodige behoeften bij. Even

zoo weldaadig betoonden zij zich jegens de Geest-

lijkheid aldaar; en verzoenden bovendien Kerkelijke

fcheuringen en twisten (**). In dit verbhjf werd

ook de oude vriendfchap tusfchen hiëronymus, die

zich midlerwijl te Bethlehem hzd nedergezet, en ru-

finus , nog meer verderkt. joannes , Bisfchop van

^erufalem , benoemde dezen laatften , omtrent het

jaar 390, of wat laater, tot Presbijter. Maar kort

daar na ontflond tusfchen deze oude vrienden een

he-

(*) Apolog. Libr. III. pag. 453-463.

(t) Hht. Eccks. L. IV. C. 22.

(§) RUFIN. Bht. Eccles. L. XI. C. 7, 8.

(**} PALLAD. Hisi. Lnuf. Cap. 118.
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hevige twist over origenes. Deze eindigde wel III

in het jaar 397, en kort daar na reisde rufinus, ^^^^

met MELANiA, naa Rome; maar door zekere fchrif- Hoofdil.

ten , welke hij daar in het licht gaf, werd de ver- "^ C. G,

doofde twist op nieuw ontdoken. Omtrent het be- !!ï^?_?*
lot 4/ ö»

gin des jaars 399, keerde hij naa /^quileja terug,
'

alwaar hij eenige jaaren vlijtig arbeidde, deels aan

overzettingen der fchriften van origenes, deels aan

zijne eigene verdediging tegen mëRONYMUs. Ein-

delijk befloot hij, andermaal met melania naa Pa-

lafiina te reizen; v\^ar toe de verwoestingen van

Italië door alarik veel kunnen toegebragt hebben.

Reeds was hij , met zijne \Tiendin en hare familie

,

in Sicilië aangeland , en zag van dit Eiland het ver-

branden der (lad Rhegium door de Gothen, toen

de dood, in het volgende jaar 410, van zijne reizen

en onrusten een einde maakte.

Onder alle de fchriften van rüfinüs , heeft zijne Schrifrea

Kerkgefchiedenis , in welke hij die van eusebius ^^" ^^'

vertaald, veranderd en vervolgd heeft, bij de nako- * '

melingfchap de meeste vermaardheid vefwonden
;

welk werk hij , op begeerte van chromatius , Bis-

fchop van Aqinleja^ ondernomen, en in het jaar

402 voltooid heeft (*). Een ander gefchiedkundig

werk

(*) Zie ons I. Deel, Bladz. LIL en vergelijk fon-

TANiNi Uiit. Letter. Aqtiil. pag. 343. et 355. ahvasr hij

eene lijst v:;n alle de uitgaven van dit werk heeft. In

het jaar 1740 heeft peter thomas cacciari een Carme-

liet, eene zeer goede uitgave van alle de elf Boeken

dezer Gefchiedenis bezorgd, en ruflnus wegens dezelve

X 4 ver-
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III werk van rufixus, FïtdS Patrum, Jive Hhtoria
BOEK Eremitlca^ heeft, offchoon meer dan twintig malen

Hoofdfl. gedrukt, veel minder verdienfte dan zijne Kerkge-

na C. G, fchiedenis. Sommigen hebben het, verkeerdelijk,

tot 4-6 ^'^'^ PETRONius, Bisfchop van Bononi'é (*), ande-

— ren, zelfs reeds in deVde eeuw, aan HiëRONYMUs,

toegefchreven , die 'er evenwel zelf met geringach-

ting van fpreekt (f), „rufinus," zegt hij, „heeft

5, daar vele Monniken in opgeteld, die zulks nooit

„ geweest zijn; en die het wezenlijk waren, zijn

5, zeker van de Bisfchoppen als Origeninen veröor-

„ deeld geworden." Met meer recht had hij het

kunnen berispen, wegens het fabelachtige en zon-

derlinge, hetwelk in dit werk heerscht (§). Be-

langrijker voor dit Tijdperk is de Verklaring van

de zoogenoemde ApostoUfche Geloofsbelijdeius
, (£'jc-

^ popAio SijmhoU ^') welke rufinus, op dringend

verzoek van zekeren Bisfchop laurentius , heeft

opgeileld, en waar in hij naauwkeiuig het verfchiJ

opgeeft, zoo als het in de Kerk van Rome , in die-

van Aquileja , en in de Oosterfche Kerken in ge-

bruik was ; hoeu^el de Godgeleerde verklaring zelve

flechts eene matige waarde heeft. Nog in het jaar

398.

verdedigd tegen huetius de Claris Interprctt. pag. 245.

In het janr 1745 kwsra het eerfle Deel uit van alle de

fchrifteu vr.n rufinus te Ferona door dom. vallarsi.

(*) GENMAD. de Script. Eccles. Cap. 41.

(t) Epiit. XLin. png. 476.

(5) Het ftaat ook iu herib. rosweid. Fiiie Patrrjtn

eie. Libr. X.
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SpS, fchreef rufinus in het Klooster Pinetum^ op Hl

begeerte van zijnen vriend, den Preshijter pauli- ^?^^

Nus, naderhand als Bisfchop v^wNola zoo beroemd Hoofdft.

geworden, twee Boeken over de Zegeningen der XII '^^ C* ^'
Tont» O^^

Patriarchen , ( Libri II. de Benedictionibus XII Pa-
j^j ^_^

triarcharum , ) G^;;. XLIX. welke hij , in ecnen

drieledigen zin, den Gefchiedkundigen ^ Zedenlijken,

en Verhorgenen of Myftifchen verklaart. Twee op-

Hellen over het Geloofd QLibellus de fide duplex ^^

behooren hem niet toe, en even min zekere uitleg-

gingen over den Bijbel , ( Commentarii in LXXV
Davidis Pfalmos ^ in Hofeam ^ j^o^um et Amos.^

Van zijne gefchriften in den twist van origenes,

zullen wij vervolgends fpreken moeten. Zeer veel

heeft hij uit het Grieksch in het Latijn vertaald;

behalven de Kerkelijke Gefchicdcnis van eusebius,

verfcheidene Boeken van origenes , een gedeelte van

het Verweerfchrifc van pamfilus , voor denzelven,

ook nog acht HomiU'èn van basilius den Grooten ^

en tien van gregorius van Nazianzus ^ de Recog^

nitiones , die aan clemens den Romein worden toe-

gefchreven , den Canon Pafchaïis van anatolius
,

Bisfchop van LaÖdicea ^ de Zedenlijke Voorfchriften ^

( Liher centum Sententiarurn , ) voor de Monniken ,

van den Monnik evagrius , die , hi het jaar 399

,

in de Woestijnen van Nitria overleed , en andere

dergelijke kleine flukjens van denzelven, het Boek

van den Martelaar pamfilus, tegen de Starren^

wichelaars , ( Sententie adverfus Mathematicos ,) als

ook het Zedenlijk Handboek van den Pythagori"

fchen V\ljsgeer sixtus of xystus , ( Encbiridi^n

X 5 Siyi'



530 K E R K E L IJ K E

III Sixfi. ) Andere vertalingen , die op zijnen nanm

^^i^ gefteld worden , zoo als die van de Gefchiedboeken

Hoofdft. van josefus, zijn voor het minst twijfelachtig,

m C. G. QyQi' \iQ^ algemeen prijst niet alleen GFaXNADius (*)

tot 4.76.
^y'"^ bekwaamheid in zijne vertalingen uit het

. Grieksch , maar men maakte 'er ook in de Wes-

terfche Kerken, zelfs gedeeklijk bij den openbaren

Godsdienst, veel gebruik van. Meesterlijk zijn zij

wel niet; ook matigt hij zich die vi'ijheid in veran-

deren en weglaten , die hij bij eusebius en orige-

KES gebruikt, insgelijks niet zelden bij de overigen

aan ; en de keuze der vertaalde werken had gelukkiger

kunnen wezen. Met dit alles waren velen derzel-

ven van algemeen nut , en bevatten ook veel nieuws

voor de Wcsterfche Kerk; en over het geheel ont-

breekt het haar niet aan duidlijkheid.

Karakter rufinus was zeker een ijverig godvruchtig man,
van RU- volgends de grondbeginzelen van het Monnikenle-

ven. Hij bezat geene groote geleerdheid; maar des

te meer arbeidzaamheid; hij had eenen gedrongen

niet oniiangenamen flijl; geene uitflekende fcherp-

zinnigheid, maar niet weinig gezond verfland; het-

welk echter fomtijds in de hitte des ftrijds verdui-

fterd werd. Het gene hicronymus bij anderen ge-

lukte, hen door zijne magtfpreuken onherroepelijk

tot Ketters te maken, gelukte hem nogthans bi} ru-

finus niet, die wel den eernaam van Heilig daar

door bij de nakomelingfchap verloor , maar nog-

tlians door de aanzienlijkfte Rechtzinnigen van zij-

nen

,

(i'^j De SS. Er.Qhu Cap, i-.
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nen, en den daarop volgenden tijd, voor een echt III

ledemaat van hun Kerkgemeenfchap erkend is ge- ^^^^

worden. Hoafdft.

De hoofdperfonen , in den twist over origenes, "^ C. G,

ons dus nader bekend zijnde , zal de Gefchiedenis
^^J. ^-^

dezer twisten zelve des te verftaanbaarer wezen. •

TOANNES van ferufakm^ rufinus , en hicrony- ^^^'•'
•^ vf j j 5 gang tot

MUS , waren tot het jaar 394 toe , even groote ver- de twis-

eerers van origenes, en 'er was geen fchijn, dat'^'^novar

tusfchen hen over de waarde en goeden naam van ^^j, jj,g_

dezen Leeraar ooit twist zou hebben kunnen ont- ronymus

ftaan. HiëaoNYMUs inzonderheid had zich alle de '•^^ ^^^

toe een
Boeken van origenes eigen gemaakt, verfcheidenen verëerer

daar van in het Latijn vertaald; zich volgends hem ^'""ow«

tot de uitlegging der Heilige Schrift gevormd, en

altijd met lof van hem gefchreven. Hij wenschte

zelfs ééns (*), „dat hij origenes in kundighe-

„ den der Heilige Schrift gelijk mogt wezen, al

5, zou hij dan ook zoo gehaat moeten Z'Jn, als

„ hij." In eenen Brief, niet lang voor het jaar

392 aan zijne vriendin paula gefchreven, geeft hij

eene lijst van zijne fchriften; verzekert, dat niemand

zoo veel heeft kunnen lezen, als origenes gefchre-

ven heeft , en voegt 'er bij : „ Maar hoe is hij voor

5, allen dezen arbeid beloond? De Bisfchop deme-

„ TRius veroordeelde hem; de ftad Rome keurde

„ dit vonnis goed, en hield eene vergadering tegen

5, hem , niet om de nieuwigheid zijner leerc , niet

„ wegens eenige Ketterijen, zoo als thans de woe-

„ den-

() Praf.iuQti^stt.Hebr, in Qenef. 7'. W. Opp
.
p . ^oj

.
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ill „ deiide Honden zich tegen hem voordellen; maar,

*vrf " ^^^^^^^ '^y ^^^ ^^^"^ zijner Welfprekendheid eii

Hoofdfl. ?5 ^^^etenfchap niet verdragen konden; omdat, als

na C. G.
^^ hij fprak , zij allen voor flom gehouden wer-

tot 476. " *^^" ^ ^•

« Doch, om dezen tijd, viel 'er het édn en ander
ATERBius yQQj. hetwelk HiëRONYMUs, zo al niet geheel van
geett

70
aanlei- gedachten omtrent origenes deed veranderen, ten

ding tot rninften bij hem geheel andere uitfpraken over ori-

jgjj^

' GENES , volmaakt ftrijdig met de voorige , voortbragt.

ATERBius , een man, dien men niet verder kent,

kwam thans met anderen te 'Jerufalem. Geheel-

woedend, zoo fchrijft niëRONYMus (f), verweten

dezen aan rufinus, dat hij de dwalingen van ori-

genes was toegedaan ; tevens befloten zij uit de

vriendlchap van hicronymus met hem, dat deze

dezelfde gevoelens koesterde. De laatfte ftelde her^

te vrede, door de gemelde leerllcllingen te veröor-

deelen ; rufinus , integendeel , floot zich in zijne

woning op, zonder aterbius te willen zien. Nti

geeft wel HiëRONYMus , als de reden van dit ge-

drag, op, dat RUFINUS zijn voorbeeld niet had wil-

len volgen, noch door een tegenfl:njdig gedrag zich

als een' Ketter had willen openbaren; hij verzekert

bovendien, dat, indien aterbius niet fpoedig de

ftad verlaten had, hij den Hok gevoeld zoti hebben,

Hjet welken rufinus 'gewoon was, de honden af

te weeren. Doch , deze gisfingen hebben uit den

mond

(*) £/>/.?/. XXIX. Tom. IV. Opp. P. II. pag, 6%,

(t) Aihen. Rufiiu L. III. pag. 466. fq. /. c»
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mond van eenen Tegenftrever weinig of geen ge- iri

wigt; zoo veel ziet men uit zijn verhaal, dat hij ^°^!f

en zijn toenmalige vriend de belchuldiging van het Hoofdd.

Origenismus , op eene heel verfchillende wijze , heb- na C. G.

ben opgenomen; wie hmmer tot de meeste eere,
-^'^j ^^*

zal de Lezer zelf fpoedig beflisfen. '

Hoe weinigbeduidend deze aanval van atereius niëaoNY-

ook ware , HiëRONYMUS gezindheid omtrent orige-
^j^jlan-

NES kreeg daar door echter een fchok. Hier tius van

volgde kort daar op , in het jaar 394 , een tweede ,
Origenis-

die meer betekende, vigilantius ( * ) befchuldig- fdmidigd

de hem zoo wel mondeling, als in zijne fchriften,

dat hij een aanhanger was vaa origenes. Hier

tegen verdedigde zich HiëRONYiNius, in eenen Brief

aan VIGILANTIUS (f), in het jaar 396, even zoo

driftig als bitter. Hij verklaart in dien Brief, dat

hij ORiGEXES gelezen heeft, even ééns als apolli-

NARis, en andere uitleggers, wier Boeken de Kerk

niet in allen deele aanneemt. „ origenes," ver-

volgt hij, „ is een Ketter; wat raakt mij dat?

„ Ik ontken immers niet , dat hij in de meeste

5, Leerflukken , een Ketter is. Hij heeft omtrent

5, de Opftanding der Dooden , over den flaat der

„ Zielen , over de bekeering des Duivels , gedwaald ;

„ en het gene nog gewigtiger is, hij heeft, in zij-

5, ne verklaring van jesaïa beweerd, dat de Zoon

5, van God en de Heilige Geest Seraphim zijn. In-

„ dien ik niet zeide , dat hij gedwaald heeft, en

„ zulks

(*) Zie iii dit Deel, Bladz. 217.

(t) l^piit. XXXVIII. /^j-. 275.
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BOEK
VII

Hoofdft.

na C. G.

Jaar 363.
toe 476.

EPIFANI-

rs komt
te Jeru-

falem,

Zijne

bp.ndel-

wijze

aldasr.

„ zulks met den banvloek bekrachtigde; dan zovl

5, ik een deelgenoot van zijne dwaling wezen. —
„ Doch, hij heeft tevens de Heilige Schrift op vele

„ plaatzen goed verklaard. — Wanneer ik dus het

„ goede van hem vertaald, en het flechte of afge-

„ fnedcn, of verbeterd, of verzwegen heb: moet

„ men het mij te last leggen, waarom de Latijnen

3, door mij zijn goed hebben , en zijn flecht niet

„ kennen?"

HiëRONYMus was, op deze wijze, reeds vuurig

genoeg, om , uit vreeze voor den naam van onrecht-

zinnigheid , zich ijverig tegen origenes te verkla-

ren. Maar hij vergat alle palen , toen epifanius ,

reeds voorheen beroemd, als deszelfs partij, in het

jaar 394, te ^erufa/em, alles tegen origenes in

beweging poogde te brengen. Het is niet onwaar-

fchijiilijk , dat epifanius, juist met dat oogmerk,

thans daar gekomen was , om den voortgang van

het aanzien en leere van origenes te keer te gaan.

De Bisfchop joannes onthaalde hem in zijne wo-

ning, en verzekerde naderhand met eenen eed, dat

EPIFANIUS daar nooit met hem over origenes

leerflellingen gefproken had; ook gedroeg hij zich

vriendelijk omtrent rufinus, wien hij tot den kus

des vredes en het gemeenfcliappelijk gebed toeliet.

Maar koit daar na hield hij, in de Kerk der Op-

ftanding, die gebouwd was ter plaatze,waar Chris-

tus was opgedaan, eene Predikatie tegen orige-

nes ; of in den grond tegen den tegenwoordigen

Bisfchop joannes. Hoe partijdig hier ook het ver-

haal van HiëRONYMUS is, verdient het echter eene

plaats

,
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plaats, van vvege de toen voorgevallene onvoegzame II J

en zelfs belagchlljke toneelen. „ Gij en uw nan- ^^^^

5, hang," (hij fpreekt joannes aan (*), „ gaaft Hoofdf!.

5, door hondsch grijnzen , door den neus te fnui- "^ C. G.

„ ten, het hoofd te krabben, en door wenken, tel^j^^^-l]

5, kennen, dat gij den ouden man voor fimpel

„ hieldt. Hebt gij hem niet, voor het graf des

„ Heeren, door eenen afgezondenen Aartsdiaken la-

„ ten bevelen , om van zulke dingen voortaan af te

„ zien? Welk Bisfchop heeft dit ooit zijnen Oti-

„ der!ing ^ Q Presbijter ^') voor de Gemeente gebo-

j, den? Hebt gij niet , toen gijiieden vcrvolgends

„van de Kerk der Opflanding, (^Anafiafls .^^ naa

„ de Kruiskerk^ (^Crux,} gi"gt, en 'er een groote

„ hoop menfchen van allerleien ouderdom en ge-

„ flacht te hoop liep, hem de kinderen aanbood,

„ de voeten kuste , den zoom van het kleed af-

„ knipte , als hij in dit gedrang niet voortgaan

,

„ zich ter naauweniood op de been kon houden,

„ van nijd gedreven, tegen hem, als eenen roem-

„ zuchtigen ouden uitgevaren , en u niet gefchaamd,

„ hem in het gezicht te zeggen, dat hij met opzet

„ zoo langzaam voortging? Herinner u toch dien

5, dag, toen het volk, enkel op hoop, van epifanius

„ te zullen hooren prediken, tot het eerde namid-

„ dag- uur werd opgeliouden, wat gij toen gepre-

„ dikt hebt! Gij {praakt naamlijk, in woedenden

„ toorn, tegen ^t Anthropomorfiten ^"^ (dus noemde

men de Tegenflrevers van ouigenes, die, in de

daad.

(^;- K^m, XXXVIII. ^^^. 312,
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Ttl daad, om zich van zijne begrippen te onderfcheï*

'v II

1^ den , tot zoo mwe denkbeelden van God vervielen
,

)

Hoofdft. 59 die, met boerfche eenvoudigheid geloven , dat

tin C. G.
^j God zulke ledenmaten heeft, als hem in de H.

tot 4-6' " Schrift toegefchreven worden. Toen keerdet gij

„ oogen en handen, en het geheele ligchaam, naar

5, dien ouden man, omdat gij hem van deze zoa

„ dvvaaze Ketterij verdaclit wildet maken. Nadat

5, gij vermoeid, met droogcn mond, achtervvaards

5, gebogenen nek,, en bevende lippen, zweegt; en

„ de wenfchen des geheelen volks eindelijk vervuld

,, werden; wat heeft u toen die eenvoudige en onnozele

„ oude man gedaan ? Hij ftond op , om aan te

„ wijzen , dat hij een weinig fpreken wilde
, gi-oette

5, de Gemeente met ftem en hand, en zeide: ^A
5, /es wat mijn Broeder^ naar zijn ambt ^ en mijn

„ Zoon , naar zijne jaaren , daar gefproken heeft ,

,, tegen de Ketterij der Anthropomorfiten , heeft hij

5, goed en rechtzinnig gefproken. Ik veroordeel ze

.., ook zelf^ maar ^ het is billijk^ dat wij even zoo,

5, als wij deze Ketters veröordeelen , ook de ver-

„ keerde Leerjiellingen van origenes veröordeelen^''

„ Gij zult nog wfcl onthouden hebben, welk alge-

„ meen gelagch en tocroepingen van goedkeuring

„ toen volgden." Hoe zeer hier alles ten voordeele

van EPiFANius verhaald wordt, zal toch elk één

zulken aanval op den Bisfchop in de vergadering

van zijne eigene Gemeente moeten afkeuren.

rpiFANi- Deze gebeurenis, bij welke epifanics zoo open-

rsver- \(^ het fein tot den ftrijd gegeven had, fleepte ge-

oorzna t

^^,jg^jg^ gevolgen na zich. epifanius kwam in het

Kloos-
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Klooster te Bethïehem ^v^tox in iiiëRONYMUS leefde, III

met alle blijken van misnoegdheid , over de Predi- ^^^
katie van joannes , met wien, hij zich beklaagde, Hoofdft.

te overhaast Kerkgemeenfchap gehouden te hebben. "''^ C. G.

Het gehele Klooster verzocht hem naa yerufalem te ^qj "_^J
keeren, gelijk hij ook deed, maar den volgenden *

nacht reeds reisde hij weder voort, zonder met ^tn ^^"^
fcheu-

JBisfchop aldaar gefproken te hebben. Kort daar na ring.

Tchreef hij herhaalde keeren aan de Monniken te

Bethlehem , van hen eifchende , dat zij geene Kerk-

Jijke gemeenfchap met hunnen Bisfchop zouden hou-

den, ten zij hij zich vooraf, ten aanzien van zijn

Geloof, voldoende verklaarde. Allen volgden zij

EPiFANius; ook zelfs niëRONYMUs, de voornaamfte

onder hen. rufinus integendeel, die tevens Mon-

nik en Presbijter was, bleef aan joannes gehecht;

en hier door leed zijne vriendfchap met hicrony-

Mus den eerflen fchok. Deze fcheuring in de Ge-

meente van Jerufalem ftrekte zich wel niet uit tot

de gewoone Leeraaren of Oiidften, maar verwekte

evenwel groote onrusten.

EPIFANIUS vergrootte de.ze onrusten, dat hij, een epifani-

Buitenlandsch Bisfchop , voor de Monniken in het V^
^^rör-

Bisdom van Jerufalem, eenen Priester of Ouder- nenOul

ling , ( Presbijter , ) inwijdde ; het zij , dat de Blon- derling

niken^ die als zoodanig geenen openbaren Gods- °
^ ^i""*^

dienst mogten bedienen , geenen zoodanigen Leeraar Bisdom

hadden, of liever, dewijl de Ouderlingen van den
^^"^^^*

Bisfchop JOANNES, aan die Scheurzieke Monniken

dra de oefening van hun ambt zouden geweigerd

hebben, en HiëRONYMUS, fchoon Priester^ niet ge-

VI. Deel. Y ne«
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III negen was, om de pligten van het Leeraar -amtt
BOEK te vervullen ; waar in hem vincentius , een andere

Hoofdd. ^Jonnik aldaar, die insgelijks Presbijter was, na-

na C. G. volgde. Nu had hicronymus eenen Jonger Broe-

tot d7ó ^^^' ^^" ^'^y^^ dertig jaren, paulinianus, m het

Klooster bij zich, die den Bisfchop van ^erufalem

reeds zedert eenigen tijd ontweek , omdat deze hem

ook tot Presbijter benoemen wilde. Volgends ver-

zekering van EPiFANius (*), begeerden de Monni-

ken te Bethlehem zelve dezen tot hunnen Leeraar,

omdat zij niemand hadden , die den openbaren Gods-

dienst kon bedienen. (^ Domini facramenta confi-

cere.^ Als dan deze paulinianus, met de Kerke-

dienaren van het Klooster, en andere Monniken,

eens bij epifanius in een Klooster onder het Kers-

pel van EleutheropoUs ^ waar hij zich thans ont-

hield , kwam , om hem over zeker misnoegen te vre-

de te Hellen, liet deze den ecrstgemelden , ftaande

den Godsdienst, in de naburige Kerk, als hij 'er

minst om dacht, door onderfcheidene Kerkendie-

naars vatten, en hem den mond toehouden, opdat

hij niet om christus wil zou fmeeken, hem los

te laten. Vervolgends wijdde hij hem tot Diakon

^

en noodzaakte hem, hoe zeer hij beweerde, zulks

onwaardig te zijn, dit ambt aan te nemen, door

hem zijnen pligt jegens God , en verfcheidene Bij-

belplaatzen, onder het oog te brengen. Naauwlijks

had PAULINIANUS dit aangenomen , of epifanius

liet

(*) EPiFAN. Opp. To:n. II. pag. 312. mê'RONrM. Ep»

CX. pag. 822.



GESCHIEDENIS. 33(>

Uct hem andermaal met de grootfte moeite den mond III

dicht Iiouden, en wijdde hem tot Presbijter' waar ^°^^
VII

bij hij weder dezelfde gronden aanvoerde , om hem Hoofdfl.

tot het aannemen te noodzaken. Door dezen aan- '^^ C. G.

val op zijne rechten was de Bisfchop joannes zeer 10^4-6*

verfiioord , en nam voornaamlijk kwalijk , dat men *
PAULINIANUS had ingewijd, die niet ééns de ver-

cischte jaaren had, dreigende tevens aan de verstaf-

gelegene Bisfchoppen te zullen klagen: Ook zegt

HicRONYMus , dat joANNEs Zijnen Ouderlingen ver-

bood, de Katechumenen van het Klooster te Beth'

Jehem te doopen; dat hij allen, die paulinlanus

als Presbijter erkenden, van den ingang der Kerk

der Opilanding uitgefloten , overledenen van deze

partij geene beo;ravenis vergund, en zelfs zijn best

gedaan hebbe , om HiëRONYiMus door de Hooge

Overheid uit Pala/Iina te doen bannen C
*

)•

Ondertusfchen komen de partijen van joannes in epifam-

hunne verhalen niet altijd overeen. Men had toan- ^^ ^°"-

NES, tot vermeerdenng van zijn misnoegen, ge- gedra?in

meld, dat epifanius , bij het openbaar Kerkgebed, hetopen-

aan hem met deze woorden gedacht : Heere ! ver- J^^I
^^'

leen aan joannes , dat hij rechtzinnig zij in het

Geloof! Hier op fchreef epifanius aan hem :

„ Houd ons niet voor zoo lomp en boersch, dat

„ wij dit uitdrukliik zouden hebben kunnen zeg-

,, gen! Want, alhoewel ik dit altijd in mijn hart

„ bid; echter heb ik het, oprecht gefproken, an-

„ deren nooit laten hooren, opdat het niet fchijne,

„ als

(•) Ep. XXXVIII. p. 333. Ep. XXXIX. p, 338.

Y 2
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III „ als of ik u, mijn Gelicfdde! gering achtte. ^J?.ar

^^^^ ,, wanneer wij bet volledig gebed , na de verricb'

Hoofdft. 55 ting van den Godsdienst , fpreken , zeggen wij

na C. G.
^^ voor allen , en ook voor u : Beivaar hem , die

IOC 4-6." ^^ waarheid leert! of ook dus: Verleen hem^
'

,, Heer l en behoed hem ^ dat hij de waarheid leert f

,, naarmate de gelegenheid en de famenhang der re-

„ den het mede brengt. Daarom fmeek en brd ik

5, u, mijn Geliefdfte ! aan uwe voeten gebogen,

5, vergun het mij en u, dat gij, gelijk 'er gefdire-

,5 ven liaat, behouden wordt van het verkeerd ge-

„ flacht, en verwijder u van de Ketterij van ori-

55 GENES , en van alle Ketterijen , mijn Geliefdfte

!

5, Want ik zie , dat uw geheel misnoegen daar uit

5, ontdaan is, omdat ik gezegd heb.: Gij moest

„ den Vader van arius, origenes naamlijk, die

,, ook de Wortel en Vader van andere Kerterijën

„ is , niet prijzen." — Deze Brief behelst nog meer

zeldzame plaatzen , in welke epifanius niet kan

gezegd worden, heel zuiver voor de vuist te fpreken,

Ondertusfchen werd deze Brief, die rufinus nader-

hand aan HiëRONYMUS heeft toegefchreven , zeer

gretig in Palaftina gelezen (), en kort daar na door

HiëRONYMUS , op verzoek van eenen Italiaanfchen

Bisfchop EUSEBius , in het Latijn vertaald, eusebius

had deze vertaling, die volgends 'ijiëRONYMus, met

haast, in de pen voorgezegd was, anderhalf jaren,

tot zijn bijzonder gebruik, wanneer hij hem ont-

vreemd, en aan de partijen van eusebius en më-

RO-

(*) HitJRON. EpiU. XXXIII. pag. 248.
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SiONVMUS iiaa 'fertifaJem overgebracht werd. De ^^^
150EK

laatstgemelde gaf naderhand te verftaan (*) , dat vil

wel de Bisfchop joannes aanleiding tot dezen dief- HoofdH:.

Hal kon gegeven hebben; elders befchuldigt hij 'er
jaar 563!

RUFiNus mede (f). Hoe het zij , men verweet tot 476'.

HiëRONYMUS , dat de vertaling niet getrouw was

,

'•

v\7aar tegen deze zich verdedigde in eenen langen

Brief: over de beste wijze van vertalen , aan pasi-

MACHIUS (§).

Geduurende dezen tijd, of tot in het jaar 306, ver- joannes

-antwoordde de Bisfchop joannes zich niet fchrifteliik ^?" P^'
fiingen

,

tegen epifanius , over welke bedaardheid epifa- totbijleg-

Nius zich zeer beklaagde (**); ook vond hicrony- gen der

MUS dit zeer onvoeglijk , daar zoo vele Broeders en j^^^

Monniken in PaUfiina de Kerkgemeenfchap niet

hem hadden afgebroken (ff). Evenwel fchijnt het

gedrag van joannes bedachtzaam eu verftandig ge-

weest te zijn. Eene veröordeeling der Leerllellin-

gen van origenes , die men van hem verwachtte,

kon hij niet geven ; eene ontfchuldiging derzelve

zou hem nog meer verdacht gemaakt, en eene alge-

mene verklaring van zijne Rechtzinnigheid zijne par-

tijen niet voldaan hebben. Inmiddels verzocht hij

THEOFiLUs, Bisfchop van Alexandri'è, die voor

een' vriend van origenes gehouden werd, de eens-

gezindheid weder te herfiellen; waar toe ook rufi-

nus

(*) Z. <r. Ct) ^'^ Rufin. Libr. l\\. pag. 439.

(5) Z)c optimo genere interprctandi Epist. XXXIII.

pag. 248. (**j Miè'RON. Ep. XXXVIIL/». 33;.

(tt) L. c. pag. 308.

y 3
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III Nus fchijnt gearbeid te hebben, hoe zeer mëRONY-
BOEK jyjus dit in een geheel ander licht rtelt (*). Ten

Hoofdft. zelfden tijde poogde de Comes archelaus, die iii

na C. G. het volgende jaar Stadhouder van Egypte werd, en

tot A-d'
^^^'^ Godsdienitig man was , de beide partijen met

• malkanderen te verzoenen. 'Er werd eene plaats tot

eene bijeenkomst bepaald, alwaar de Monniken iii

grooten getale zich ven^oegden. JNIaar joanxes liet

©p ééns weten, dat hij wegens de ziekte van zekere

vrouw niet komen kon, misfchien beducht zijnde,

dat deze Monniken hem zouden noodzaken , een

vomiis van vooröordeeling , naar hun voorfchrift

,

te ondertekenen. Kort daar na kwam isidorus,

een Egyptisch Ouderling , als afgevaardigde vau

THEOFiLus, in PalaJIina aan; doch ook deze kon

de gewenschte eendragt niet bewerken; alzoo hij te

kenlijk partijdig was; ook beklaagt zich HiëRONY-

3MLTS (t) , dat hij hem eenen Brief van theofilus ,

die aan hem hield , niet had overgegeven , omdat

de Bisfchop van Jerufalem dit verboden had. Daar

tegen verklaart hicroxymus het voor een' groven

leugen, dat hij en zijne aanhangers, zoo als de ge-

melde Bisfchop voorgaf, meermalen, en zelfs onder

eede, aan isidorus verzekerd hadden, dat zij thans

noo- even zoo weinig in het Geloof van joaxnes te

berispen hadden, als toen zij nog Kerkgemeenfchap

met hem hielden. Dit nogthans erkende hij, dat

hij te voren joannes nooit aan Ketterij fchuldig

had

( * ) In Rtifin. Lihr. III. pag. 453.

(t) ^P^'-'
XXXVIII. pag. 330.
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Tiad gehouden , tot dat epifanius hem daar van m
bad bclchuldigd, en dat hij, op diens voorfbel, de ^^^f
Kerkgemeenfchap had afgebroken , zonder juist te Hoofdft.

onderzoeken, waar in deze Ketterij beftond , en "^ C. G.

zonder de verdediging van epifanius op zich tej!!!"*f |*
" *-" ^ tot 47"*

nemen, die voor het overige hoogstëervvaardig bij -

hem was (*). Dit zegt toch even zoo veel , als dat

mÜRONYiNius gereed was, elk eenen als Ketter te

fchuwen, dien epifanius daar voor uitgaf, zonder

hem te durven , of te willen tegenfpreken.

Aan den anderen kant , beklaagde zich joannes , joannes

dat men eene fcheuring maakte , en zich van ziine ^,^^^^'
,

-' ciigt Zich
Kerkgemeenfchap afzonderde , en hem van onrecht- in eenea

zinnigheid verdacht maakte , in eenen Brief, ter red- ^li'-'f»

ding van zijne eer, dien hij aan isidorus, op zijne

terugreize, voor theofilus medegaf (f). In de-

zen Brief fpaarde hij hiüronymus niet , indien wij

dezen geloven mogen, maar befchrijft hem als een

onrustig en twistgierig mensch ; ook beroemde

JOANNES zich , dat theofilus liem volkomen zijne

goedkeuring gegeven hi\d. En , in de daad , men

vindt hier van fpooren in de Gefchiedenis. Het be-

richt van PALLADius CS)» tlat theofilus epifa-

nius , of bij damasus , of, ( gelijk hij 'er beter bij-

Voegt,) siRicius beide Bisfchoppen van Roine^

voor

(*) Episi. XXXlX.pag. 335.

(t) Men vindt een nnntal plnntzen uit dezen Brief

bij mëRONYMus Epist. XXXVIII en XXXIX.

(5) Dial. de Vita s. jo. ciirysostom. fog. 150. fq»

Paris 1600. 4to.

V4
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III voor een' Ketter of Scheurmaker , hebbe uitge-'

^^f maakt, behooit, naar allen fchijn, tot deze tijden.

Hoofdft. Nog bepaalder verhaalt socrates (*), en sozo»

na C. G. jjE^^L'S (f), dat de yllexandrynfche Bisfchop dien

tot A.76
"^^^ Cyprus van het Anthropomorphismus befchul-

digd heeft. Dus verwekte de twist, die tot hier

toe alleen Pal<eftina ontrust had, thans ook te Ko^

me bewegingen; alwaar de Brief van joannes eenen

vrij nadeligen indruk tegen epifanius veroorzaakte,

hoe zeer deze aan den Bisfchop siricius fchreef

,

dat JOANNES van 'Jerufalem zich , op zijne befchul-

digingen, niet verantwoord had.

HiëRONY- Om deze reden , befloot hicronymus , op aan-

^}\^ .^ drans van zijnen vriend pammachius, zichzelven,
fchnjft

, T..

eenever- en zijnen vnend epifanius, tegen joannes, Bis-

dediging fchop van Jerufalem^ te verdedigen. Dit deed hij,

Ses!° in eenen vrij uitvoerigen Brief ( § ) , waar uit wij

reeds vele bijzonderheden ontleend hebben; in hoe

verre iiiëRONYMUS, in dezen vrij fcherpen Brief,

den Jerufalemfchen Bisfchop^ naar billijkheid, be-

handeld hebbe, is moeilijk te beflisfen; doch niet

alleen een geleerd Origeniaan , maar elk ander door-

denkend Lezer zou op de Bijbelfche zoo wel als

vvüsgeerige bewijzen van hicronymus vrij veel kun-

nen aanmerken, wastel heeft dezen Brief voor

onecht verklaard (**), maar de geleerden daar niet

van kunnen overtuigen. Naar-

(*) H. E. L. VI. C. 10. (t) H. E. L. VIII. C. 14.

(§) Epht. XXXVIII. ad Pammachium , adverf. tLer,

Johar.n. Hierof. Episc. pag. 30Ó. fq.

(**; Vindiciar. Libr. III. art, 2. pag, 50^. fq.
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Naïirdien de afgevaardigde van theofilus geene PII

verzoening bewerkt had, fclireef deze Bislchop des ^^^^

te dringender en zachtmoediger daar over aan më- Hoofdft,

RONYMUs. Deze antwoordde hem weder in eenen "a C. G.

wijdlopigen Brief (*), waar in hij te kennen geeft,
^o^^^^^*

dat hij , met alle zijne genegenheid tot vrede , den-

zelven , wegens de kwaade gezindheden van den theofi-

_. -
,

Luswend
Bislchop van Jerufalem^ alleen niet herltellcn kon. pogingen

Tevens doet hij denzelven eenige verwijtingen , even- '''sn ter

virel geen ééne , betreffende het Orïgenismus ; hij ^^^„

verdedigt zich zelven en zijnen Broeder , die , naar

zijn gevoelen, eenvoudig aan epifanius onderworpen

moest blijven; hij verlangt van zijne partij enkel een

liefderijk gedrag, en voegt 'er eindelijk bij, dat hij

de rechtzinnige Bisfchoppen
, ( Foutifices et Sacer-

dotes Christi
, ) wel als Vaders vereert ; maar dat zij

zich niet tot heeren en meesters moeten opwerpen.

THEOFILUS kwam kort daar na , in perfoon , in

faldiflina^ zoo als men uit eene plaats van Hiëiio-

NYMUS (tJ befluit (§) , hoewel geheel onzeker (**) ,

maar zoo veel ziet men uit denzelven, dat HiëRO-

NYMUS den Bisfchop, op eene beleefde wijze, zijn

ongenoegen over deszelfs gedrag betuigt, en ver-

klaart , dat de zachtheid , waar mede deze de Ket-

ters verdroeg , of zocht te bekeeren , aan vele Heili-

gen mishaagde, nademaal zij daar door Hechts in

hunne roekeloosheid verfterkt werden. Even-

(*) Epist. XXXIX. ^^^. 334.

(f) Epht. LVIII. pag. 597.

(§i) MAK.TIANAY Vic de St . JerSme pag. 418.

(**) TILLEMONT Mémoires Tom. XII. pag. 198.
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III Evenwel was het misfchicn deze bedaardheid, of
BOEK qqJj jje overhellhiff van den Alexandrmfchen Bis-
VII

Hoofdfl. fchop jegens de zoogenoemde Orlgenisten^ en de

na C. G. ftandvastigheid van den Bisfchop joannes, welke
Jaar 3^3. ^^ verzoening der twistende partijen bewerkte, op

. eenen tijd, als men zulks het minst verwacht zou

De ver- hebben. Deze volgde, naar allen fchijn, nog in

worc^t het jaar 397. Men weet echter van de middelen

getroffen, van bevrediging en de voorwaarden der verzoening

niets, dan het go-^n hicronymus zelf (*}, nader-

hand, aan rufinus gefchreven heeft: „ Wij heb-

ben de Kcrkgemeenichap met uheden vernieuwd;

„ (^pacem dedimtis , ) maar niet de Ketterij aangeno-

5, men. Wij gaven malkander de hand, en verzel-

5, den u bij uw verti'ek; zoodat wij ulieden voor

„ Rechtzinnigen , maar niet ons zelv^en voor Ket-

5, ters erkenden." Dus fchijnen de partijen, zon-

der hunne gevoelens te veranderen, over en weder

beter van eikanderen geoordeeld te hebben. Inzon-

derheid leefden de Bisfchop van yerufalcm en Hië-

RONYMUS zedert in onderlinge goede vcrfiandhou-

ding. De laatstgemclde ftelde zelfs, in het volgen-

de jaar, aan tiieofilus voor (f)? dat hij niet

misnoegd behoorde te zijn over joannes, als die

noch moed noch wil had, om hem te beledigen.

De twist Tusfchen HiëRONYRius en rufinus duurde ech-

ver- ter deze vrede niet heel lang. rufinus was, kort

tusfchen na ^^ getroffene verzoening, uit PaJxftlna vertrok-

ken,

(*) Advcvf. Rvjin. L. HL T. IV. P. II. Opp. p, 462.

(t) Epist. LIX. pag. 598.



GESCHIEDENIS. 347

keil, en te Rome gekomen. Hier arbeidde toenmaals III

één zijner vrienden, de Monnik iniacarius, aan ^^'^

eene wederlegging der Starrenvvichelarij , en der Hei- Hoofdft,

denfche Leere, wegens het noodlot, (^adverfus Ma- "^ C. G.

tkematicos, ) Deze vraagde PvUFINus (*) , wat ori- [^^ ^^^\

GENES over deze onderwerpen gevoeld had. Deze

antwoordde, dat zulks moeilijk was te bepalen ,
"''^'^°^'^''

MUS en
maar dat paimfilus , in zijn verweerfchrift voor rufinüs.

ORiGENES, het één en ander daar over had aange-

merkt. Dit gaf aanleiding tot een verzoek van bia-

CARius, dat RUFiNus dit (luk voor hem wilde ver-

talen, waar aan deze, na eenige weigering, vol-

deed (f). Het geen van deze vertaling is overge-

bleven, naamlijk het eerde Boek van dit verweer-

fchrift, vindt men, met eene geleerde inleiding, in

de werken van origenes (S)? naar de Benedicti-

ner uitgave. In de Voorreden verfchoont rufinus

zich, voornaamlijk door zijne eigene Geloofsbelijde-

nis op te geven, in welke hij zich het langst op-

houdt bij de Opftanding der dooden , om de woor-

denzifterij tusfchen vleesch en Ugchaam^ waar mede

hij vrij duidlijk hicronymus in het oog heeft, te

keer

(*) Zie RUFiN. \nvectiv. in Hiëron. Lihr. I. pag.

3^0. To'.n. IV. P. II. Opp. HiëroJiyiin'.

(t) Hier komt zaaklijk het bericht mede overeen van

CENNADiüs (^de SS. Eccles. Cap. 28.) hoewel hicpvOny-

Mus aan rufinus hier bij een kwnad oogmerk toefchrijfc,

om de dwalingen van origenes te verbreiden, /ipolog^

adv. Rufin. Libr. I. pag. 357.

(§} Tom. IV. Opp. ad Origenem fpectantia p. 17,
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Ï!I keer te gaan , verklarende , dat deze woorden bij

^^V^ hem hetzelfde betekenden. Achter zijne vertalmg

Hoofdft. voeg'le rufinus nog een aanhangzel (*), waar in

na C. G,
}^jj 2ich veel moeite geeft, om te bewijzen, dat de

£01 4.-6. Schriften van origenes door de Ketters vervalscht

- zijn geworden. Dit bewijst hij uit de tegenfirijdige

gevoelens, die men in dezelve ontmoet, en uit het

geen de Schriften van andere Christen - Schrijveren

bejegend is , en hij befluit, dat alles, wat in de

fch iften van origenes, IMjdig met het Katholijk

Geloof, voorkomt, van de Ketters ingelascht is ge-

worden. Deze bewijzen zijn echter verre van dit

Ituk te voldingen, even gelijk aan den anderen kant

HiëRONYMUS niet uitgemaakt bewezen heeft, het

geen hij beweerde, dat de fchriften van origenes

in het geheel geen' overlast van de Ketters geleden

hebben. HiëRONYMUS dreef, over het geheel, bij

dit onderzoek, de partijdigheid en hevigheid, veel

te ver. Thans ontkende hij, het geen hij zelf te

voren (f), verhaald had, dat pamfilus deel had

gehad aan dit verweerfchrift van origenes , en

wilde hetzelve nu aan eusebius toekennen , die daar

mede het oogmerk zou gehad hebben, origenes

met zich, als met eenen Aridan, te doen ovcrëen-

{lemmen. Met dit al bleven de geleerden onder de

Christenen van die en de volgende tijden, over de

zaak

(^*) Epiïogm in /Ipologcticim S. Pnmphili Martyris

ad Macarium; feu Liber de JduUcratione Librorwn

Origenis pag. 48. Jqq l. c.

i\^ De Virh lllujlrib. Cop. 75.
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zaak zelve, fteeds verdeeld, sulpicius severus (*) lïï

fchrijft , dat vooitreflijke en zeer geleerde mannen '^^^^

hier omtrent verfcliilden; vincentius pan Lirinum Hoofdfï,

wil niet op zich nemen te wederfpreken , dat de na C. G.

fchriften van origenes vervalscht zijn (f). En de [^^"^^-1*

Schrijver van den Prcedeftinatus (§) neemt als—

—

bekend aan, dat de Ketterfche partij der Apelliten^

naar welgevallen , de Boeken van origenes , van

wien zij volkomen overwonnen waren, veranderd

had, om fommige Christenen daar door te mislei-

den. Zoo noemt hij eenen Dwaalleeraar in Bithy^

uië^ A^NiPULLiANUS, die een Boek van origenes

zou verdicht hebben, om zijne dwaling daar mede

te bevestigen. Het is waar, dat de berichten van

dezen ongenoemden Schrijver niet alle geloof ver-

dienen; doch men ziet 'er uit, dat dit gevoelen,

hoe zeer door HiëRONYMUS tegengefproken , nog

lang heeft ftand gehouden.

Op deze eerfte vertaling van rufinus, volgde rttinuï

fpoedig , insgelijks ten gebriiike van ziinen vriend y^i'tf'alt

r 35 o j o
n , ,

het werk
MACARius , eene andere van het ten erglten beruch- vphori-

te werk van origenes jts^* «f^wv; en deze maak- genes

te eigenlijk een einde van zijne vriendfchap met Hië- hJ^Lff.

RONYMUS. In de voorrede gemeld hebbende, dat leii. Ge-

zeer vele Christenen , ten einde de Heilige Schrift ^^ë^^

beter te leeren verdaan, van Geleerde mannen be-

geerd hadden, origenes Latijn te doen fpreken,

ver-

C*) Dialog. I. Cap. 6, 7.

Ct3 Conmiomt. adv. Hares. C. 23. pag. 78.

(§) Likr, I. C. 22. in sirmondi Opp, T, I, p. 274.
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m vervolgt hij : „ Ook onze Broeder en Ambtge-

^^"^ „ noot," (bedoelende HiëRONYMUS,) „ werd door

Hoüfdft. 55 ^^^^ Bisfchop DAMASus daar om verzocht, hij

na C. G.
^, vertaalde ook werklijk twee Leerredenen van hem

Janr 363. ^^^^ i^gj. j^QQn'ited en voegde 'er zoo fchitteren-
cot 470. " ...
^ „ de loffpraken bij , dat ieder een nog begeeriger

„ werd , om meer van dezen Schrijver te lezen

„ enz." Vervolgends geeft hij te kennen, dat hij,

op het voorbeeld van zijne voorgangers, bijzonder

van den bovengemelden man , die, toen hij meer

dan zeventig Ilomiktifche fchriften van origenes,

en het een en ander van zijne uitlegging over de

Apostolifche Boeken vertaalde, al het aanftootlijkc

zoodanig opgeruimd had, dat de Latijnfche Lezer

'er niets van ontwaar kon worden , insgelijks be-

dacht was geweest, om niets te laten (laan, waar

in ORIGENES zichzelven tegenfpreekt , als zijnde dit

Boek voornaamlijk van de Ketters vervalsclit, en

ook één der duifterlien en moeilijkflen. Dit alles

meldde hij, opdat men hem over dit werk niet zou

lasteren; en hij hidt tevens ieder een^ die zijn Boek

zal affchrijven of lezen ^ in het aangezicht Gods^

des Vaders^ des Zoons ^ en des Heiligen Geestes ^

ook bij de hoop des toekomenden Rijks, bij de ge-

heiHgde Leere der Opltanding der Dooden , bij het

Eeuwig Vuur , hetwelk voor den Duivel en zijne

Engelen bereid is , indien hij ook niet in deze plaats

van onuitbluschlijk vuur wil komen , dat hij hij dit

Boek niets toevoege ^ niets daar afneme ^ 'er niets

invulle, of verandere, maar alles heel naauwkeurig

naar het Handfchrift , hetwell^ hij gebruikt , affchrijve.

RU-
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RUFiNus had zijne Overzetting nog niet geheel III

belchaafd , of openUjk bekend gemaakt , toen zij ^^^^

hem ontvreemd werd, en parumachius in handen Hoofdff.

\iel. RUFINUS bclchiildigde eusebius van Creino- na C. G.

na (*) van dezen diefflal, en te gelijk, van ver-
J^^

^_^'

valfching van zijn Handfchrift; ja hij gaf zelfs te

verdaan, dat hiöronymus denzelven misfchien naa "^'^^ony-

MUS
de Hoofdflad gezonden had, om hem tot zijnen be- fchrijfc

fchuldiger te gebruiken (f). Zoo veel is zeker, eenen

dat beide HiëRONYMUs en rufinus hunne bijzon- ^üne ver-

dere vrienden te Rome hadden , en dat , bijzonder dediging.

onder de aanhangers van den eerstgemelden , zich

verfcheidene lieden, zoo mannen als vi'ouwen, be-

vonden, die als brakken der rechtzinnigheid, ter-

ftond alarm bliezen, wanneer dezelve in ecnig ge-

vaar fcheen te komen. De toenmalige Bisfchop si-

R icius was RUFINUS uiet ongenegen , en gaf hem

,

naa Aquileja reizende, een' aanbevelings- brief me-

de, tot verzekering der Kerkgemeenfchap , waar toe

rufinus, zoo als mëRONYMUS verzekert (§), de

ligtgelovigheid van dezen Bisfchop misbruikte. Even-

wel waren de vrienden van iiiëRONYMUs veel werk-

zamer, en onder deze de vermaarde imarcella,

het eerfle voorbeeld van Nonnen te Rome, zoodat

HiëRONYMUs aan haoi' het begin der roemrijke zege

toekent, die over deze Ketters, (de Origenïtten ,^

be-

(*) Hij is boven Blridz. 340. reeds genoemd.

(t) /« Rnfni. L. III. T. IV. P. \\,Opp. Hier. p. ^62.

(S) Epist. XCVI. Epitnphium Vidua Marcelhe pag.

r82. /. c. fqq.
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III be'.iaaldis. pammachius en oceanus, twee viien-'

BOER
fjei^ yjji HiëRONYMUs, zondcii hem de Overzetting

Hoofdft. van rufinus toe (*)> waar bij zij niet vergaten,

mC.G. zijne Heiligheid, ( hicronymus , ) eenen wenk te

loT^%' S^^^^^ dat derzelver opMler, in de Voorreden,

'op eene bedekte wijze van hem gewaagd, en hem

in vermoeden gebragt heeft, als of hij met hem

van het zelfde gevoelen was; zoodat het nodig wa-

re, dat hij zich tegen deze befchuldiging verdedig-

de; meer was 'er niet van doen, om HiëRONYMüS

in het harnas te jagen, die volftrekt niet dulden

Wilde , dat men hem in gezelfchap met oricenes

prijzen zou. In zijn antwoord aan zijne beide vrien-

den (t)? verantwoordde hij zich, en verklaarde,

dat men hem groot onrecht aandeed, wanneer men

hem voor eenen aanhanger van origenes hield.

Deze verantwoording is niet zeer gelukkig gedaagd,

immers rufinus, die met lof van hem fprak, had

hem niet regelrecht voor eenen aanhanger van ori-

genes verklaart. Ook wederfpreekt hij meermalen

zich zelven, zoodat men reden vindt, om te geloven,

dat hij voor dezen een Origenist geweest zijnde,

thans volflrekt niet wilde, dat iemand dit van hem

geloofde.

RUFINUS Ondertusfchen behield alles nog het voorkomen

verant- yj^^^ o-oede gezindheid. HiëRONYörus antwoordde

^n°p'an op eenen Brief, waar in rufinus zich over zijne

ANASTA- vrienden te Rome fchijnt beklaagd te- hebben,, vrij

«lüs. vrieii%

(*) Ep. XL. inter Epistt, Hieron, p. 341. /. f.

(t) Epiit, XLI. /^^. 34 ï«
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vriendelijk ( * ). rufinus , die niet meer te Rome UI

vvïis , ontving dezen Brief eerst twee jaren daar na ;
^^^^

maar hij kreeg dien aan pammachius en oceanus HoofdO.

onder het oog, waar op hij geloofde, eene verde- "^ C. G.

diging van zich zelven fchuldig te wezen. Mier bij ror^^-<*

kwam , dat hij een' magtigen tegenpartij vond in

den Roomfchen Bisfchop anastasius , die in het

Jaar 398 zijne waardigheid aanvaard had. Deze

daagde rufinus ter verantwoording naa Rome,

Doch , deze ontfchuldigde zich , dat hij zijne fa-

milie ,<^ welke hij , na
, eene afvvezendheid van der-

tig jaren , naauvv weder zag , niet zoo fchielijk

verlaten kon ; tevens verdedigde hij zich in

^ene fchriftelijke verantwoording , bij dezen Bis-

fchop (f), waar in hij eene breedvoerige en ont-

wikkelde belijdenis van, zijn geloof aflegt, hicrony-

Mus fchreef dit achterblijven van rufinu^ toe aan de

bekommering van eenen Ketter, die liever afwezend

veroordeeld, dan tegenwoordig overtuigd wilde wor-

den (§), Uit verfcheidene plaatzen van hicrony-

Mus zien wij ook, dat rufinus zich wel beroemd

hebbe , dat zijne Geloofsbelijdenis zelfs van Fta"

Umnfche Bisfchoppen gunftig is opgenomen, maar

anastasius veroordeelde origenes als een Ketter,

doch

(*) Epht, XLII. png. 348.

(t) Apologia pro fide fna ad /inajïa/lum Tom. V.

Opp. Hieron. pag. 259. fq. en met eene Voorreden en

Aanmerkingen van constant in deszelfs Epht. Rom,

Pontif. pag. 715. fqq.

( § ) Epist. XCVI. pag. 282.

VI. Deel. Z
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III doch hoe hij zich verder omtrent rufinus gedra-

BOEK ggjy hebbe , is niet bekend. Ondertusfchen , alzoo de
VII o '

Hoofdft. Bisfchop vxnjerufalem^ joannes, zich voor rufi-

nri C. G. jsfjTs verldaard had, antwoordde anastasius hem,

tot 1-6 ^" '^^^ J^^' "5'°^' ^'^ ^'^^' Brief, welke nog voorhan-^

m den is ( * ) , maar dezen Bisfchop van Rome weinig

eer aandoet. In het begin van denzelven overlaadt

hü zijne Heüigheid^ 'm tegenflelling van zijne eigene

geringheid^ met uitfporige loffpraken. Vervolgends,

terwijl hij bekent , vóór de vertaling der fchriften

van ORIGEXES niet geweten te hebben , wie orige-

KES gen-eest is , noch n-ni- hij' gefchreyen heeft y

veroordeelt hij denzelven , -en verheugt zich , dat

ook de Keizers het lezen van zijne fchriften verbo-

. den hébben; waar omtrent wij anders nogthans gee-

Tie zekerheid hebben. Hij eindigt met te verklaren

,

dat RUFINUS hem zoo vreemd is , dat hij niet ééns

begeert te -weten-, wat hij ddèt, of waar hij is; hij

mag zelf toezien , hoe hij vrijgefproken kan wor-

den. Uit dit laatfte woord hebben fommige Roomsch-

gezinden, zonder den minden grond, befloten, dat

RUFINUS door dezen Bisfchop in den Kerkenban

gedaan zou zijn; de Bisfchop bedoelt enkel eene

vriifpreking van die befchuldigingen , dat rufinus

de dwalingen van origenes zon hebben goedge-

keurd.

RUFINUS , wien HiëRONYMus een affchrift van

dezen Brief overzond , kon niet geloven , dat een

Bis-

(*) In Hierovym. Opp. Tom. V. pag. 260. et apud

co-NiT.\r\T. /. c". pag. 7ip.
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Bisfchop, wiens voorzaat hem voor rechtzinnig ver- III

klaard had, hem onfchuldiff en afvvczend zoodaniff ^,?f?

had kunnen mishandelen, en hield den Brief daarom Hoofdft.

voor een werk van HiëaoNYMus (*). Doch de '^^ C. G.
TtI T* "^ M "2

ijver tegen origenes begon nu te Rome alle palen
^q^

^-5*

te buiten te gc^an. Zekere faustinus beweerde

zelfs, dat men volftrekt geene fchriften van hem le-

zen moest. HicaoNYMus vond dit wel hard, maar

voegde 'er al te infchiklijk bij: Als de vrienden en
,

de paitijën van origenes volftrekt geen' midden-

weg wisten te houden, dan wilde hij toch liever
'

de godvruchtige domheid, dan de geleerde lastering

verkiezen (f).

Ondertusfchen arbeidde rufinus aan eene uitvoe- rufinuc

rige verdediging tegen de befchuldigingen van Hië- ^^""J"-

RONYMUS , die in het Jaar 410 te Rome uitkwam , dediging,

doch alleen ten gebruik van zijne vrienden (§). In

het eerfie Boek van deze verantwoording zoekt ru-

finus zijne rechtzinnigheid buiten twijfel te (lellen;

in het tweede weert hij andere befchuldigingen van

«lëRONYMüS af.

. Die vervveerfchrifr , hetwelk tevens als een aanval Dooniië-

kon befchouwd worden , waar in hij zijnen tesen-
^^o'^ymus

1.111- 1
bejint-

ftrever veel waarheid , doch met zonder hevigheid woord.

en

(*) mëRoN. in Rtifin. L. l\\. p. 455, 462, 468. T.

IV. P. II. Opp. (f) Ep. LVI. p. 5R9.

( § ) Apologia of zoo als zij ook verkeerd genoemd

wordt, Invectivarum in D. Hieronymum Libri II. pag.

350. Tom. IV. P. II. Opp. HicroTiym, en nog ééns Tom,

V. Opp. pag. 261.

Z 2
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III en bitteren fpot voorwierp, kon niet onbeantwoord

boei; blijven; hoe zeer het alleen voor zijne vrienden ge-

Hoofdrt. fchreven was. HiënoNYMUs ontvong 'er uittrekzels

na C. G. van , en zonder te wachten , tot hij het geheel ge-

Jnar 363
. ^^^^^ j^^^| ^ ftelde hij terllond eeiie verdediging op

ifi twee Boeken (*), in het eerfie, van welken hij

de hem gemankte tegenwerpingen beantwoordt , en

in het tweede het verweerfchrift van rufinus tegen

den Bisfchop van Rome doorloopt.

Briefvrn In geleerdheid, vernuft, en welfprekendheid, en
RUFINUS

jjj jjg g.jj^£ yj^jj bitter en fijn de fpot te fteeken,
ann Hie-

^ .,..,.
ROiWMus toont HieRONYiNius , Hl deze verantwoordmg , ver

boven rufinus uit te munten ; maar te gelijk

heerscht 'er zoo veel onbefcheidenheid , fchelden,

en zucht, om gelijk te hebben in, dat in deze verge-

lijking RUFINUS juist niet verachtelijk wordt; ook

fchijut hij , door zijn volgend gedrag , den roem van

grootsr gematigheid te verdienen. Toen hem een

Koopman uit het Oosten de verantwoording van

HiëRONYiMus bragt , vergenoegde hij zich , aan de-

zen eenen bijzondcren nadruklijken Brief te fchrij-

ven ( t ) 9 welken hij met den wensch eindigde

,

dat HiëRONYMus den vrede mogt beminnen!

HiëRONY- Denzelfden wensch gaf ook chr.omatius , Bis-

Mus fchop van Aquileja ^ aan hicronymus te kennen,

noreene tevens begeerende , dat hij nu den Ilrijd niet ver-

veranc der wilde voortzetten. Maar hicronymus, hoog
•^"°'^'

en duiu: betuigende , dat hij tegen dank de pen

had

(*) Apologia adverf. Rufiv. Lihri. II. Tom. IV. P. Il,

Opp.pag, 349. (r) HiiRON. adv, rufin. L. III. />. 43J.
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had moeten opvatten, gaf nog, omtrent het jaar III

410, ecne uitvoerige verdediging in het licht (*). ^^^^

Hier roept HiëRONYMUS, na vele hevigheid en fpot- fioofdft.

ternijën , eindelijk uit: „ Welke ftichting voor de "^ C. G.
Topt* '2/C'ï

5, Toehorers , dat twee oude mannen met elkander
l^^ ^_^*

5, wegens Ketters vechten! \'^oornaamlgk , daar bei- -

5, den voor Rechtzinnig willen doorgaan. Laat ons

5, de Ketters niet meer verdedigen, dan zal 'er ook

5, geen twist tusfchen ons wezen. — Vergeef mij,

„ dat ik de Geleerdheid en Bijbel-oefening van ori-

5, GENES, in mijne jeugd, eer ik nog zijne Ketterij

5, naauwkeurig kende, geprezen heb; ik wil het u,

„ op mijne beurt, vergeven, dat gij, met uw grijze

„ hoofd , een verweerfchrift voor zijne Boeken op-

„ gefield hebt." Met dit alles blijft, volgends den

gehelen inhoud van dit werk, het befluit altijd het

zelfde: rufinus moet in alle betwiste punten den-

ken, als HiëRONYMUS ; anders is hij een Ketter, en

eene verzoening is onmogelijk.

Men weet niet, of rufinus deze laatfte verdedi- iiicrony-

ging van mëRONYMUs gezien , of beantwoord heeft. T'^"
•"'^'

Zij fchijnt de laatlte geweest te zijn , m dezen twist, rufinus

Ondertusfchen kon HiëRONYMUS zijnen tegenflrever "o.i^na

RUFINUS, nog na deszelfs dood, in het jaar 410, ^j^^^^
*

geene rust gunnen. Nog in het jaar na zijn overlij-

den , fchildert hij hem onder den naam van Grom-

pot, (^Grunnius ,') met de veriichtelijkfte trekken,

als een' trorfchen en armhartigen Babbelaar , die van

binnen een nero, van buiten een cato, geheel

dub-

C*} Adverf. Kiifin, Liber III. pag. 435. /^.

Z 3
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III dubbelzinnig en tegenftiijdig , een nieuw foort van

DOEK Monlkr geweest was (*). Om dien tijd, kon de-

Hoofdfl. ze tachtigjarige Monnik , in eene verklaring van den

na C. G. Bijbel, zich van dc-^ volgende verfoeilijke fpotternij,

J^^ ^J' over zijnen dooden vijand, niet onthouden: „ De

„ Scorpioen' wordt tusfchen énceladus en pokfy-

5, RiüS vaii Sicilie's grond gedrukt ; en die veel-»

,-, hoofdige Hydra heeft eindelijk éénmaal opgehou-

„ den, tegen ons te blazen (f)."
Lcfvan Niettegenltaande alle de hevigheid van hiüroxy^
RuFiNus

h\QQÏ echter rufii^us , bij de meeste rechtzin-
bii zijne '

^ '.

.

.. ,

tij'dgeiiO- nige Bisfchoppcn van Italië^ geacht, cassianus

ten.
p^.^jsj- he^i i;iiet alleen ah eeii' vromen Monnik ,

treflijk
(^christiana philofopYtte vir , ') maar ook als een'

gezegde aanzienlijk Leeraar, {kaud contemnenda EccJeftafti-

GusTiNus
<^^'*^^ Doctorurn portio ) ( § ). Voornaamlijk ge-

overde- droeg zich augustinus, bij dezen twist, op eene

gen twisr.
^y^ardige wijze. Terfiond in het begin , verzocht

hij HiëRONYMüS, van hem te mogen weten, welke

' dan de dwalingen van origenes waren, overwelke

men flreed '(**). Naderhand de twistfchriften van

HiëRONYMus aan hem turug zendende, fchreef hij

hem , in dezen zin (ft) : „ Nadat ik uw antwoord

„ gelezen heb, fmartte het mij zeer, dat tusfchen

„ zoo geliefde en vertrouwde perfonen , die door

„ eenen

,

(*) Ehht. XCV. Tom. IV. P. II. Opp. pag. 776.

(t) Prol. in Ezech. Proph. T. III. Opp' pag. 6p8.

( § ) D^ Incarn. Domiin L. VII. C. 27. p. 802.

C**) A\jGvsr.(?d Hier. in hujusOpp.T. IV. P. II./>. 606.

(tt) AUGUST. Ep. ad Hier. in Hier. Opp. /. c. p. <5i5.
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5, eenen , bijna in alle gemeenten bekenden band ni

„ van vriendfchap verëenigd waren, een zoo groot ^^"*

„ kwaad van tweedragt heeft kunnen oiitfban. — Hoofdfï,

j. Het is ten hoogden fmaitelijk voor mij, dat tiis- na C. G.

,, fchen ulieden, die, met af\verping van alle las- J^^^^ój.

„ ten , den Heere volgt , en famen in dat Land

5, leeft, waar in hij, als mensch verkeerende , zei-

5, de: Mijnen vrede geve ik u; mijnen vrede late

„ ik u; onder ulieden, mannen van rijpen ouder-

5, dom, die in het woord des Heeren thuis zijt,

j, zulk een twist heeft kunnen ontftaan — Wee
„ mij, dat ik u beiden niet ééns ergens ontmoeten

„ kan! Misfchien zou ik, van fmart en vrees

5, doordrongen, ulieden te voet vallen, weencn,

55 zoo veel ik kon, bidden, zoo (lerk ik u bemin,

,, dan elk op zich zelvcn, dan voor den anderen,

„ en ook voor anderen, inzonderheid voor de zwak-

„ ken, voor welke christus geftorven is, die u-

,, lieden, gelijk als op het toneel dezes levens, met

5, hun groot gevaar, befchouwen, dat gij toch van

„ ulieden niet zulke dingen vvildet uitftroojen , die

,, gij eenmaals, als gij weder ééns zijn zult, niet

„ zult kunnen uitwisfchen , of dan zelve fchrikken

,, zult te lezen."

Met de dood van rufinus , eindigde het eerde Nieuw
toneel van dezen heillozen en volftrekt onnutten ^^'""^^^

twist, die bijzonder Palce/fina en Italië ontrust, en
twisli^in^'^

ORIGENES in grooter haat gebragt had dan ooit, Egypte,

maar in welken de vijlinden van oiiigenes , en de r'^^'if*^

ijverige voorftanders der Rechtzinnigheid, zich door- vnnTUF.o-

gaans als Hechter menfchen hadden vertoond , dan ^^^^^ ^^"
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III zijne vrienden. Doch , bijna ten zelfden tijde open-
noEK ^Q 2ich een tvvede toneel in Ep-ypie, hetwelk van
VII •

Hoofdft. daar zich uitbreidde tot Kfjnftant'mopolen ^ en het-

na C. G. vvelk nog veel ergerlijker vertoningen opleverde dan

£0^4-0! ^^'^ eerde, epifanius fpeelde op hetzelve weder

eene aanmerklijke rol , maar de hoofdperfoon , die op
Alexan-

ygifd^eidene plaatzen oproer en verwarring (lichtte,
drie.

^

was THEOFiLus , Bisfchop van Alexandri'é.

Berich- Deze theofilus heeft zulken flechten naam na-

ten van
gelaten, onder de Leeraaren van dezen tijd, dat,

THEOFI- & '

. „ ..

LUS Bis- alhoewel HiëRONY.Aius hem ten uiterlten pnjst,

fchopvan evenwel de laatere Koomschgezinde Schrijvers zwa-

^.';i^''^"' righeid gemaakt hebben, hem den tijtel van Heilig

te geven. In zijne vroegere jaren fchijnt hij , onder

de Kluizenaars en Monniken van het Nitrisch Ge-

bergte in Egypte ,
geleefd te hebben , naderhand werd

hi] te Alexandri'é bekend , toen hij , waarfchijnlijk

,

Presbijter was geworden. Toen fchijnt ook zijrv

Paasch - cirkel
, ( Cyclus Pafchalis , ) opgefteld te

zyn. RUFiNus roemt 'er op , dat hij hem , ten de-

zen tijde, tot Lccraar gehad heeft. Na de dood

van TiMOTHEus, Bisfchop van Alexandri'é^ in het

jaar 385, volgde hij dezen in deze waardigheid op,

welke hij langer dan 27 jaren bekleed heeft.

Voor- Zijn ondernemende en listige geest vertoonde zich

beeldvan sedert bij vele gelegenheden. Toen Keizer theq-

op"^h
""

Dosius , in het jaar 3S8 , Oorlog voerde met rmxi-

beid. MUS, zond theofilus éénen zijner Ouderlingen,

isiDORus, met tmm Brief en Gefchenken , met last,

om dezelvcn over te leveren , aan den genen , die de

overhand bekomen zou. Toen deze Brief te Rcms

aaa
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san dezen Ouderling ontvreemd werd, door den III

Voorlezer , die hem verzelde , en dus deze dubbel- ^R^^

zinnigheid ontdekt was geworden, fpoedde liij zich Hoofdft,

naa Alexandrië terug, theofilus wilde hem belo- "^ C. G.
Tont* 'X^'X

nen , met hem aan het Bisdom van Kcnflayninopolen j^^ J*^

te helpen , maar de eerde Staatsdienaar had daar toe

reeds joannes chrysostomus beflemd, en liet aan

THEOFILUS kortaf alleen de keuze over, om dezen

tot Bislchop in te wijden, of zich tegen de zware

befchiüdigingen te verantwoorden, door verfcheidene

Bisfchoppen tegen hem ingebrnclit ; en hij vond

goed, het eerde te doen (*).

Wij hebben, hier voor (f)» van zijnen ijver, in Zijnegie-

het verwoesten der Heidenfche Tempelen te Alexan- ^'^h-jd

enneb-
dri'è^ gefproken; de befchuldiging, door de Heide- zuchu

nen aangevoerd, dat de eigenbaat en gierigheid hem

daar toe hadden aangefpoord, ontvangt vrij wat

fterkte, uit de fchetze, welke de Christen Schrijvers

van hem gegeven hebben, isidorus van Pehiji-

um (§) klaagt uitdruklijk over zijne geldzucht, en

buitenfporige neiging tot het dichten van Gebou-

wen, waar mede men ook palladiüs mag verge-

lijken (**}.

Men befchrijft hem algemeen , als een' zeer dout , Zijn ka-

hevig en onbuigzaam man , die voldrekt geenen te-
^^^^^^*

gen-

(*) socRATEs Hist. Eccles. Libr. VI. Cap. 2. sozo-

MENUS Hht. Eccles. Libr. VIII. Cap. 2.

(t) Zie Deel V. B/adz. 17.

C5) Libr. l. Episi. 152, png. 47.

(**3 Uia'og. de Vit. S. Joh. Chi-yfou. p. si. et 137.

7^ 5
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III genftand kon dulden, en zich dan van geweldige,

^^^^ dan van listige middelen, tot zijne oogmerken be-

Hoofdfl:. diende. Hij zond zelfs Geestelijken naa Konfianti-

na C. G. nopolen , die het Hof omkochten , opdat hij Stad-

tot %6 houders van Egypte naar zijnen zin kreeg. IVIet

dit alles bezat hij veel verlland, werkzaamheid en

moed. Zeer ijverig was hij, om alles overhoop te

werpen, wat met zijne rechtzinnigheid en Gods-

dienstbegrippen (treed. Eenmaal echter wijdde hij

eenen man, synesius, totBisfchop in, die verklaar-

de , dat hij geene Opdanding der dooden geloof-

de (* ).

Zijne Eén zijner eerde fchriften was de Paasch- cirkel ^

fchriften.
^jg hij, op begeerte van Keizer theodosius, had

uitgerekend. Hij begon denzelv^en met het jaar 3S0 ,

en bepaalde 'er voor 418 jaren de maand en den

dag in, op welken het Paaschfecst jaarlijks inviel;

dezelve diende voor dionysius, den uitvinder der

gewone Christelijke Jaartelling, in de zesde eeuw,

tot eenen grondOag. Van denzelv^en is niets meer

voorhanden; behalven een klein opllel van theo-

FiLUS, over eene tafel van 100 jaren, die hij, met

de daar toe behorende bewijzen , en eenen Brief aan

den Keizer zond (f), theofilus kondigde voorts ,

ouder gewoonte, jaarlijks het Paaschfecst door bij-

zondere rondgaande Brieven of Predikatiën aan. Hij

heeft ook eenige merkwaardige Kerklijke Voorfch rif-

ten

(*) Zie Bcel V. BJnaz. 202.

(f) In AUG. üuciiER Conim. de Doctr. Temp. in Victo-

fiitmJqiiit. ei Alios antïquoi Canon. Pafchal, SS. p. 471.
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ten of Regelen nagelaten (); onder anderen de- III

zen, dat het overlchot der vrijwillige gaven ^ (r* ^^^
7r^oc<Pi§o(^iv» £;r Aoyov öva-ioi^,') nadat 'er het Hei/. Hoofdft.

Avondjnaal ^
(toc (Av<;y,fti» ^') van gehouden was, en- "^ C. G.

T<inr ^o^
kei onder de Gcestlijken , en de Gelovigen , die zich [^^ .

-5]

bij hen bevonden , maar niet onder de Katechume-

ijen ^ verdeeld moeten worden.

Wij hebben boven gezien , dat theofilus , aan theofi-

den voorigen twist over origenes deel nemende , ^gj!l;J. ^j^^j.

zich jegens deszclfs vrienden vrij genegen toonde ; genes

waar van ook het zenden vaii zijnen Afgevaardig- §eaegen.

den isiDORUS, en de door hem bevorderde ftildand

van dezen twist , in het jnar 397 , bewijzen opleve-

ren. Zelfs had hij zekeren Egyptifchen Bisfchop

of Ouderling, paulus, die een vijand der Origenis*

ten was, afgezet, en genoodzaakt naa PaLtftina te

vluchten (f).
• Doch zedert flocg de driftige en onrustige geest Hij gnat

van THEOFILUS tot de andere partij over. Voor- ^'^'-'"tS

^ ^
tot de sn-

cerst raakte hij in twist met den bovengemeldcn derepar-

isiDORus , te vooren zijnen gunfteling; de Gefchied- t'jover.

fchrijvers geven van deze verandering verfcheidcne
^^gQx\ isi-

oorzaken op. Volgends socrates (§) wilde theo- norvus.

FiLus den Archipresbijter petrus te Aïexandri'è af-

zetten, onder voorwendzel, dat hij eene Manichee-

fche vrouw tot het Avondmaal had toegelaten. De-

ze daartegen beweerde, dat de vrouw rechtzinnig

was

,

(*} Can. in BEVF.REGii Synod, T. Il', P. l. p. 170-173,

(t) HiëRON. adv. Rufin. Libr. III. pag. 453.

(5) Hiii Eccles. Libr. VI. C^p. 9.
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III was, en dat theofilus zelf tot hare toelating aan

®^^{^ het Avondmaal bewilligd had, ten dien einde zich

Hoofdft. op het getuigenis van isidorus beroepende, die dit

na C. G. ook bevestigde , waar van het gevolg was , dat de

tot I76. ^^" ^^'^ ^^^ ^^^ ^^ ^"^*^^* ^^" hunne bedieningen

— afgezet werden sozomenus voegt hier nog eene

andere bijzonderheid bij, uit den mond van een ge-

loofwaardig man: isidorus en petrus, naamlijk,

zouden beiden geweigerd hebben, te getuigen, dat

de Zuster van den Bisfchop door zeker iemand tot-

erfgename was aangefleld. Ook wilde isidorus geen

geld , hetwelk hij , ter bezorging der armen , gebruik-

te , afftaan , tot het bouwen van eene Kerk ; waar

bij PALLADius (*) nog deze omflandigheid voegt,

dat ISIDORUS van eene aanzienlijke Weduwe icoo

Goudftukken ontvangen had , om daar voor , heim-

lijk en zonder weten van theofilus , klederen voor

de armen te kopen; maar deze, daar achter geko-

men zijnde, befehuldigde isidorus, in de vergade-

ring zijner Geestelijkheid, uit misnoegen deswegens,

van fodomiterij , volgends een klaagfchrift , hetv/clk

hij reeds vóór 18 jaren ontvangen had, kocht, om

de bcfchuldiging te flaven , een jong raensch om

,

en flootte isidorus eindelijk uit de Kerk. Deze,

voor erger beducht, ontweek bij de Monniken in

het Nitrisch Gebergte, zijmle toen reeds 80 jai'en

oud, alwaar hij zeer ftreng leefde (f).

Partij- Onder d^zt Monniken van het Nitrisch Geberg-

te,

(*) Di.^l. de Vif. S. Joh. Chryfost. pag, 51.

(f) rALLAD, Bist, Laiif, Cap, i. fq.
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'te, waren toenmaals twee partijen, welke ook tot de III

twisten over origexes betrekking hadden. De vraag ^^^^

was : of God een ligchaam had van menschlijke ge- Hoofdfï.

daante , dan of hij veel meer onligchaamlijk zii , en "^ C. G.
T33r ^o^

gcene menschlijke noch eenige andere gedaante heeft (*)?
jq^ ^-,^*

-Het redelijke gevoelen der laatften was uit de rege •

ien der uitlegkunde van origenes geput; maar tJe J^^^^P^"'

eerrien fterkten zich , door den afkeer , welke alge- Monni-

meen plaats had van 's mans AUeporifche Uitleggin- ^^^"' ^'^

gen ; hunne aanhangers werden gemeenlijk Antnro- morfiten,

pomorfiten genoemd.

Onder de Monniken en Kluizenaars van het Ni- DeLange

trisch Gebergte, waren thans bijzonder vermaard
^f°^^^'"5

vier Broeders , om hunne ligchaamslengte , de Lange v-n ori-

Broeders genoemd , door den roem van hunne ken- ^^^^^

nis en Godzaligheid ( f ). Dewijl zij ook door de qfilus

^;7<ï«i?/7 vervolging geleden hadden, waren zij on- eerst be-

gemeen geacht, theofjlus vereerde hen op eene
^''" ^^

bijzondere wijze , en benoemde dioskorus , zeer

tegen deszelfs wil , tot Bisfchop van HeroopoJis^

gelijk ook zijne beide Jongde Broeders zich insge-

lijks, hoe ongeern ook, tot Leeraaren in de Hoofd-

ftad van Egypte moesten laten aanftellen. Van alle

deze Broeders werd aaimontus nog het meest be-

wonderd , men zeide van hem , dat niemand zoo

zeer

(*) socRATRS Hist. Eccles, Lihr. VI. Cap. 7. sozo-

MEiNus. Hist. Eccles. Libr. VIII. Cap. ii.

(f) SOCRAT. /. C. et L. IV. C', 23. SOZOM. /. c. C.

12. L. VI. C. 30. v^mi^s.nt.PP. L. II. C. 23. enpALL.

H. Lanf. C. 11. p. 117. Di^l. de Fit. Chryf. p. 155.
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III zeer meester 'was van zijne driften; doch dit was

^^^^ hij op eene wijze, well?e geen verfiandig mensch

Hoofdft. zïil billijken. • Hij beteiigekie .onreine gedachten en

na C. G. lusten , door , met een gloejend ijzer , dan het een

,

tot 476.**^^" ^^^ ander hd te branden, waarfchijnlijk niet

zonder ijdele eerzucht. Op begeerte van zekere • ge-

meente, om hem tot Leeraar te hebben, liet timo-

THEöS, toen Bisfchop van AIexandri'ê\ hem met

geweld vatten, om hem, zelfs tegen dank, tot dit

ambt in te wijden. Als alle tcgenfmnd vruchteloos

was, greep Ai^iMOiVius eene fchaar, waar mede hij

zich het linke oor affneed, voorwendende thans,

daar hij verminkt was, ongefchikt te zijn tot deze

bediening, timotheus bleef aanhouden, en zeide

hem te zullen wijden , al had hij ook den neus af-

gefneden ; doch moest van zijn oogmerk afzien

,

toen AMMOxius , met ecnen eed , dreigde , zich zel-

ven de tong te zullen affnijden.

THEOFi- Alle deze vier Broeders waren vrienden van ori-

Luswe- cENEs: inzonderheid amimonius; theofilus, even
derlegtde

'

j , i
• j • a

Anthro- -ééns gezmd , nam de gelegenheid waar, om m den

pomorf- jaarlijkfchen Paasch- Brieft in het jaar 399, deKet-
^^"*

terij der Anthropomorfiten te beflrijden (*). Dit

•verwekte onder de ISlonniken in geheel Egypte de

hevigfte bewegingen. De meesten bcfchiildigdcii

THEOFILUS van eene booze dwaling, en zijn Brief

werd, inzonderheid, van- de Sketifche Kluizenaars

en Monniken zoo verfoeid , dat hij flechts in

ééne

(*) GENXADius de Firii lUnftr. Cup, 33. cassiaküS

Coll. X. Cap. 2. pag. 383.
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éëne. enkele gemeente derzelven raogt worden voor- III

gelezen, ?°^^^

Eene gi'oote menigte Monniken toog zelfs naa Hoofdft,

Alexandrï'é ^ verwekte daar een oproer, en dreigde "a C. G.
Tont* 0^5

THEDFiLus om liet leven te brengen. Deze, in zijne \^^ "^ i'

ontfteltenis , befloot hen te bedaren, al zou het ook -
zijn ten koste van zijne voorige gevoelens , ten min- theofi-

Iten van zijne oprechtheid. Hij ging hun dan te ge- iaat de

moet, en fprak hen Inet de Bijbelfche bewoording P^r^ij vaa

aan: Ik zie uw aangezicht ^ ah zag ik Gods aan-

gezicht, (^Gen, XXXIir. 10. ) Deze kunstgreep

deed ecne fpoedige werking. De Monniken twiifel^

den 'nu niet, of de Disfchop dacht van de mensch-

lijke gedaante van God, even als zij; zij vorderden

nu , dat hij ook de Boeken van oPvIgenes zou ver-

oordeelen , anders zouden zij hem , als een' vijand

van God , behandelen. En ook hier toe was theo-

FiLus fcliklijk klaar; de Monniken nu niet meer te

.cisfchen hebbende, keerden naa hunne Kluizen te-

rug C*).

Van nu af aan, nam tiieofilus de partij der Hij ver-

Anthropomoriiten tegen origenes , waarfchiinliik om Y5*!^'''^?

,
- /T ,

Origems-
door hen zijn gezag te Haven, te meer, omdat hij ten.

reeds niet alleen met isidorus, maai* ook met de

Lange Broeders in de war geraakt was, die hij nu

te fterker vervolgen kon. ammonius en eenige an-

dere Monniken hadden hem verzocht, isidorus

weder in de Kerklijke Gemeenfchap aan te nemen.

Dit beloofde hij, maar deed het niet. Toen zij

hier

(*) SOCRAT. //. E. L. VI. C. 7. SOZOM.Z. VIII.C. II.
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III hier op hun verzoek herhaalden, liet hij 'er ée'nen

^j^ van in de openbare gevangenis werpen ; waar op de

Hoofdft. overigen zich naa isidorus begaven , en bij hem
na C.G. bleven, theofilus het den gevangenen wel los,

tot 476. ^^^ ^''^'^^^ ^'^ andere partij tegen hen op , waar uit

' de fchandelijkile twisten onder de Monniken ont-

flonden ( * ). dioskorus haatte hij , omdat de

Monniken hem zoo genegen waren. Maar de bei-

de jongde Lange Broeders beledigden hem daar me-

de, dat zij niet langer hunne bediening te Alexau"

dril wilden behouden , omdat zij zich ergerden over

zijne geldzucht. Nu waarfchuwde hij de Anthropo-

morfiten , dat zij tegen hen op hunne hoede moes-

ten zijn (f); en aan de naburige Bisfchoppen

fchreef hij , dat zij fommigen der aanzienlijkfte Mon-

niken in het Nitrisch Gebergte uit hunne Kluizen

moesten verdrijven. Als deze hier op, met hunne

Ouderlingen , te Alexandri'è kwamen , om den Bis-

fchop naar de reden van zijn vonnis te \Tagen,

voer hij in toorn tegen hen uit, wierp aimmonius

zijnen mantel, ( wwoipof;oi' , ) om den hals, als of

hij hem wilde afkloppen, ook gaf hij hem oor\'ij-

gen en vuistilagen in het gezicht, dat 'er het bloed

uiifprong, fchreeuwende : Ketter l verdoem orige-

NEs! Vitzt keerden hier op naa hunne Woestijnen

terug.

ZijnBrief Maar kort daar na, in het jaar 400, veröordeet-

aaude de theofilus in eene Kerkvergadering te Alexan^

dri'é

(*) sozoM. ƒ/. E. L. VIII. C. 12.

(t) socRAT. H. E, L. VI. C. 7.
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^riê^ de ricllingen van oriüenes , en derzelver aan- III

klevers, inzonderheid de Lange Broeden^ uitge- ^^^
zonderd dioskorus , hen zelfs van toverij befchul- Hoofdd.

digende ( * ). Zelfs deed hij in perfoon eene reis "^ C. G.

naa Nïtri'è^ om de Origenhten geheel te onderdruk-
^^^ ^„^^

ken ( f ). In laater tijden heeft men eenen Brief

van THEOFiLUS aan de Bisfchoppen in Palafiina p'^'
^ ^ fchoppen

en Cyprus in het licht gebracht ( § ) , welke veel in Paia;-

licht over de werkzaamheden van dezen Bisfchop ^^"^ ^^

verfpreidt; ook geeft hij in denzelven eene lijst der

dwalingen van origekes, waar hij alles wat moge-

lijk is, bijëenraapt, en voorts zijn gedrag en het

gedrag van zijne partijen in dat licht voordek, dat

het recht geheel aan zijne zijde fchijut te flaan.

Ook liet hij niet na , aan andere aanzienlijke Zijn

Leeraars te fchrijven , en hen op te wekken , om 'chriiven

zijne pogmgen te onderiteunen , bijzonder aan me- ronymus

RONYMUS en EPiFANius , die deze opwekking minst e" epifa-

nodig hadden. Aan den eerden fchreef theofi-

LUS (**), dat eenige booze en woedende lieden,

die de Ketterij, van origenes in de AV/^rZ/c/^Ê- Kloos-

ters wilden vooitplanten , met den Profeetifchen fik-

kel

(*) PALLAD. Fit. Chryfost. png. 55. suLinc. sever.

Dial. I. Gt/». 6. Hiè'RON. ad Ctcfiph. adverf. Pdr.gian.

pag. 476. in Epistt. l. c.

(t) Men heefc nog een brok van een' Sijnodnlen

Brief over, hier toe behoorende, in mansii Ccli. Aiupl,

'Concilior. Tom. III. pag. 971.

(5) In Hier. Opp. edFall. T. l.p. 537, ap. mans. /. c.p. p^j).

(**) HiëRON. Ep. LX. p. 598, T. IV. P. II. Opp.

VI. Deel. Aa
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III kei waren afgehouwen, volgends de vermaning des

^^^^^ Apostels : Beftraf hen fcherp l HiëRONYMus ( *

)

Hoofdft. beantwoordde zijnen Brief met de grootfte loflpra-

na C. G.
i^eii over zijnen ijver , en de verzekering, dat hii

'tot 4/5.* ^^^^^ ^^ Westerfclie Christenen te vooren tegen de-

ze Ketterij had gewaarfchuvvd. Men oordeele over

den ftijl dezes Briefs uit deszelfs aanhef: „ De

„ ftem uwer Zaligheid heeft de geheele AVereld

„ door gedonderd , en wegens de blijdfchap van

„ alle de Gemeenten van christus, heeft het vcr-

„ gift des Duivels gezwegen." hicronyinius noemt

hem den zeer Lieven en Zaligfien^ ( Papa aman^

tisflme et beatisjtme') enz. In eenen naderen Brief

berichtte hem theofilus , dat dé Origenisten in

Egypte geheel uitgedelgd waren (f). Aan epifa-

Nius fchreef hij (S)? dat de onbevlekte Kerk vaii

CHRISTUS de uit hare holen vocrtkruipende flangeii

van ORiGENES , met het Euangelisch zwaard neder-

gehouwen, en de andere hoopen ^qv Nitrifche Mon-

niken van die pest bevrijd had. Hij verzoekt epi-

FANiüS de Bisfchoppen van zijn EUand te doen bij-

cenlvomen , en dan een' Sijnodalen Brief aan hem

,

aan den Bisfchop van Konflantinopolen ^ en anderen

af te zenden , opdat origenes en deszelfs Ketterij

,

met name , gemeenlchappelijk veroordeeld worde.

Nademaal ook ammonius en zijne Broeders naa

Konftantinopokn gevaren waren, om zich daar te

vcrflerken 5 begeerde hij, dat epifaniüs ook éénen

zij-

C^ Ep' LXI. l. c. Ct) ^P' LXII. /. c. p. 509.

(g) HiëRON. Ep. CXI. p. S29. /, (;.
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Sijncr Geestelijken derwaards zond. — Hier over Ut

gaf EPiFANius aan HiëRONYMUS zijne blijdfchap te "°j?

kennen ( * ) , dat Amalek met tak en wortel uitge* Hoofdll.

roeid , en te Reüdim de zeffttekenen van het Kruis ''^ ^* 5^*

! ,

"^

JanrsóS.
Opgericht waren. lot 4-7(5.

Men kan ligt begrijpen , hoe veel de verëenigde

pogingen van drie zoo driftige hoofden, als theo-
^^^^^^^.^

FiLus, HicRONYMus, en EPIFANIUS waren , moes- fcheide-

ten uitwerken. Zeer vele Cf) Bisfchoppen veröor- ''1';
^'^*

^

deelden, op hun gezag, origenes, en verklaarden veröot'

hem voor een* Ketter. De Bisfchoppen op eene deelcU

Kerkvergadering te 'Jerufahm (§), dionysius ,

Bisfchop van Lydda^ of Diospolis ^ 'm Palcsflina^

ANASTASius van Rome^ simplicianIjs van Milaan^

CHROMATius van Aqutleja enz. (**).

Uit de aangehaalde Brieven van theopilus zal THËOFi-

men reeds vermoeden , dat hij tegen de Origenianen ^^'fj^f'

en Nitrifche Monniken geweld gebruikt , en dat zijn Monni-

Profeetifche Sikkel niet alleen in Bljbelbewijzen be- ^^"'

(laan zal hebben. Andere Schrijvers geven ons hiei*

van volkomene zekerheid (ff). Volgends hun ver-

haal, zocht THEOFiLus ondcr de Monniken in elk

Ge.

(*) Epht. Hieron. IS^IW. pag. sgg.

^t) ^Ile Oosterfclie en Westerfche, zegt Hiè'RONYMüs

ytpol» adv. Ruf. Libr. II. pag. 417. /. c.

(§) Hun Brief aan theofilus is door vallarsi In

het licht gegeven. HiëRON. Opp. T. I. p. 549.

(**) mè'R. /. C. p, 55 1 -552. adv. Riif. l. c*

(ft) PALLAD. de rit. Chryf. p. 55. socrat. Hist. Ë>

L. VI. C. 7. suLPic. SEVER. Dial. I. p. 24Ö.

Aa a
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IIï Gewest vijf van de flechtflen uit , van welken hlj

^v?/
'^^ ^^^' '^^ Bisfchop van een of ander vlek inwijd-

Hoofdrt. ^^5 hetwelk hij tot eene Bisfchoppelijke Stad ver-

na C. G. hief; van de overigen maakte hij 'er één' Presbij-

tot 4-'6 ^^^ 9 ^" ^^ andere Kerkendicnaren. Vervolgends liet

hij zich van dezen een verzoekfchrjft openlijk in de

Kerk overhandigen , tegen ammonius , en zijne beide

jonger Broederen. Deze verzoekfchriften leverde hij

,

met zijn eigen , bij den Stadhouder van Egypte in ,

verzoekende hem, de gemelde Monniken uit Egypte

te jaagen; HiëRONYMUs fpreekt ook van twee Kei-

zerlijke bevelen ten dien einde (*). Hoe het zij,

THEOFiLus nam, met bewilliging des Stadhouders,

in fchijn , eenige Soldaten , maar ook een nog groo-

ter hoop gemeen gepeupel en dronkene bedienden

mede, met welke hij eerst op dioskorus aanviel.

Dezen liet hij door Ethiöpifche Slaven uit zijnen

Bisfchoplijken Zetel drijven ; vervolgends deed hij

de Cellen der drie andere Broeders , die men in

eenen waterbak verborgen had, uitplunderen en ver-

branden; waar bij zelfs Affchriften des Bijbels, an-

dere Boeken , een kleine Jonge , en het Brood en

Wifn, ten gebruike van het Heilig Avondmaal ge-

wijd, door het vuur verteerd werden. De zich

fchuil gehouden hebbende Monniken namen de vlucht

naa Palafiina^ gevolgd van 300 andere, behalven

verfcheidene Ouderiingen en Kerkendicnaren , in

Egypte. Men weet niet zeker , of deze allen Ori-

genisten geweest zijn, ook kan het waar wezen,

het

(*) Ach\ R"f. i. l. p. 3^1, 3(^3. L, 111. p. 455.
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het gene theofilus verhaalt, in zijnen rondgaan- III

den Brief, dat eenigen van deze Monniken zich. te- ^^^^

gen hem verzet, en met knuppels in de handen eene Hoofdfl.

Kerk bemagtigd hebben , in welke hij , met zijn ge- "^ C- ^•

volg, gaan wilde. Het zekerst is, dat theofilus
l^l ^_^]

deze gevluchten ook in PaJafiina geene nist ver

leende. In zijnen rondgaanden Brief, verzocht hij

de Bisfchoppen, hen niet te dulden, waar aan zij

voldeeden , gelijk wij gezien hebben. Hij fchijnt

ook afgevaardigden naa Paldzjlina gezonden te heb-

ben, om deze BaJlHsken uit hunne fluiphoeken op

te fpooren (*). Zelfs joannes van yerufalem

durfde ^Iien niet ontvangen. Zij gingen dan van Je-

rufalem naa het Noorden van Pakeftina^ en einde-

lijk voor een gedeelte naa Konflantinopolen. Onder

alle de Bisfchoppen liet zich epifanius het gemak-

lijkst van allen overhalen , om de Qrigenisten te \'er-

volgen Cf).

Geduurende deze twisten , in het jaar 401 , be- Drie

gon THEOFILUS , ook in zijne nieuwe Paaschbrie- J^^sc^"
Brieven

ven^ aan alle de Egyptifche Bisfchoppen, orige- vshthe-

KES te beftrijden. Alle deze Brieven, waar van wij ofilus.

'er nog drie over hebben, in eene Latijnfche Verta-

ling ( S ) , zijn enkel gedenkdukken van ruwen ijver

,

wien het geheel ontbreekt aan billijkheid en matigheid,

als ook aan doorzicht in het ontvouwen der wederzijdfche

leer-

(*) HiëRON. Ep. LIX. p. 597.

(t) socRAT. H. E, L. VI. C. 10. sozoM. L. VIII. C. 14.

(5) In de werken van HiëRCNYMUs Libri tres Pafcha-

les in Hieron. Opp. T. IV. P. II. />. 691.

Aa -ï
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III leerfliellingen , met één woord, aan de noodzaaklijk-

DOEK
f^Q eigenfchappen. In den derden der nog overig

Hoofdft. zijnde Brieven, die in het jaar 404 t'iniis hoort,

na C. G. 2egt theofilus onder anderen (*), dat de men-

10^4-6 ^'"^h^"' "^^ kracht van hunnen vrijen wil, kwaad of

——— goed kunnen doen. Ook dringt hij ten fterkften aan

,

dat de Christenen zich in de vasten van Fieesch en

Wijn behoorden te onthouden , en alleen tnoeskrui^

den en water te gebruiken. Hier moet men in het

oog houden, dat toen nog vasten niet anders bete-

kende, dan zich van alle voedzel oiithouden^ tot den

ondergang der Zon toe. Maar ook dan wil theofi-»

LUS, dat de Egyptifche Christenen, niet wijn en

vleesch, maar groenten en water zullen gebruiken.

Eindelijk bericht ons gennadius (f), dat theO'

FiLus , nog een groot Boek tegen origenes ge^

fchreven heeft, waar in hij alle deszelfs leerllukken

veroordeelt.

De twist Terwijl theofilus zijn best deed, om door zij-

ilaat over
PaascJibrieven en geweld den Oripenisten 'm

flantino- Egypte den doodfreek te geven, floeg de twist over

polen. ^^2l Konftantinopolen ^ alwaar dezelve ergerlijke to-

TOMuT^ nelen opende. In het jaar 401 kwamen isidorus,

fchrijft ^Q Lange Broeders , en in het geheel vijftig der

^^"J'^^gj. verdrevene Monniken, in deze Hoofdflad aan , en

vervolg- zich bij den Bislchop joannes chrysostomus
,

deMon.,
^|g j^-g^g ^^.jgf y,^^ alles, wat in Egypte was voor^

o-evallen , vervoegende , fmeekten zij hem , het bij

THEOFILUS zoo ver te brengen, dat zij in hunne

KlOQS^

O ^H' f 18. /. c. Ct) De Vir. lUvjïr, C. 33,
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Kloosters terug mogten keren , zullende zij anders III

genoodzaakt zijn, tot fchande der Kerk, zich tot ^^^^

den Keizer te wenden , en dien de buitenfporige Hoofdft.

handelwijze van dezen Bisfchop bekend te maken, "a C. G.

CHRYS0ST03IUS ontving hen vriendelijk' , nam op 10^4-6
zich, over hen aan zijnen Broeder theofilus te

fchrijven, hun intiisfchen een verblijf aanwijzende,

terwijl eenige vrome vrouwen voor hun onderhoud

zorgden. Ook vernam hij naar hen bij eenige Gees-

telijken van THEOFILUS, die zich te KonflanthiopQ-

Jen bevonden, welke hem berichtten, dat deze lie-

den veel hadden uitgedaan. Echter was hij zoo

voorzichtig, dat hij hen wel tot den Godsdienst,

maar niet tot het H. Avondmaal, toeliet. Ven^ol-

gends fchreef hij aan theofilus , dat hij hem , als

zijnen Zoon en Broeder, het genoegen wilde doen,

om deze INlonniken weder in de gemeenfchap der

Kerk te ontvangen (*).

Maar theofilus, wel verre van daar toe te be- Gewel-

willigcn, ook misleid door een valsch bericht, als ^^?>%^-

of chrysostoimus terftond aan deze Monniken alle theofi-

de rechten der Kerkgemeenfchap had medegedeeld, lus.

zond veel meer lieden naa Konfiantinopolen , met

een Klaagbrief tegen de Monniken , waar in zij , als

Ketters en Toveraars , werden voorgefteld. Zij daar-

tegen verklaarden niet alleen , gereed te zijn , om
ïiUe dwalingen te vervloeken ; maar leverden ook

aan chrysostomus een verzoekfchrift over,, waar

in

(*) PALi.AD. de Fit. Chryfost. pag. 58. socrat. Hist,

Eccks. L. IV. C. 10. sozoM. L. VIII. C. 13.
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III in zij de menigvuldige geweldenarijen van theofilus

^vff
ophaalden; ja zelfs, zegt palladius, eenige pun-

HoofdlL ten aanvoerden, welke ik mij fchaam, voor de een-

na C. G. voiidigcn te noemen , om hen niet van het geloof

tot 4.76
^ff'^^'^'ig te maken; en welke misfchien ook van de

meer volmaakten niet zouden geloofd worden, chry-

sosTOMUS , hen vergeefs gepoogd hebbende , te be-

wegen, om deze klagten, welke zoo flechte gevol-

gen konden hebben, te laten blijven, berichtte aan

THEOFILUS, dat zij hem befchuldigd hadden, en

de ftad niet verlaten wilden. Deze vol toorn ,

fprak nu den ban uit tegen dioskorus, en fchreef

aan chrysostoimus terug, dar hij behoorde te le-

jen, dat, volgends de voorfchriften der Niceenfc/ie

Kerkvergadering , geen Bislchop zich tot Richter

buiten zijn Kerspel mogt opwerpen. Deze echter

verdiende dit verwijt niet , dewijl hij zich geheel

geen gezag boven den Bisfchop van J.lexandri'è aan-

gematigd had (*).

THEOFi- Veel meer vermaande chrysostojius de Monni-
Lus i^cn van weerskanten tot vrede, tot hij zich, ziende

het Hof ^^^ zulks vruchteloos was , ten laatften met de

aange- gehele zaak niet meer bemoeide. Thans leverden de

^^S verdrevene Monniken hun beklag tegen theofilus,

.en hunne overige hier aanwezende partijen, bij het

Hof in , en baden bijzonder de Keizerin in eene Kerk

,

dat de klagten der tegen hen afgezondenc Monniken

gerichtlijk onderzocht, en theofilus genoodzaakt

mogt worden, zich in perfoon voor chrysosto-

MUS

(•) PALLAD. /. C.p. 60. fq. SOCRAT. et SOZOM. /. C.
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BTUS te verantwoorden. Dit één en ander hun toe- in

geflaan zijnde , vertrok een Bode van Staat naa ^^^^

^lexamlri'é ^ om den Bisfchop te ontbieden; terwijl noofdfï,

zijne Monniken , die zich te Konflantinopokn be- n" C. G.

vonden , omtrent de befchuldiginffen verhoord wer- \^ ^„§*
o ö [Ol 47"*

den. Dewijl zij buiten (laat waren, dezelve te be
'—

wijzen , werden zij in de gevangenis gezet , alzoo

de Richters geene borgtogt van hen wilden aanne-

men. Sommigen (lierven in de gevangenis, maar

anderen , die theofilus met geld vrij kreeg , wer-

den, omdat msn hen als Lasteraars bevonden had,

op een Eiland gebannen (*).

TiiEOFiLus , die zijn vertrek zoo lang uiideldc , epifani-

als mooglijk was, zocht zich inmiddels met de hulp ^^^- '"5"^^

van andere Bisfchoppen te verderken ; ook zond hij het ver-

een aantal van Egyptïfche Bisfchoppen , die gelicel
^'•^^^'*

aan hem gehecht waren , voor uit naa Konflantitio-

polen. Niemand echter ftond zijne oogmerken zoo

zeer ten dienst , als de oude epifanius , enkel uit

hoofde van deszelfs brandenden haat tegen orige-

NES. EPIFANIUS, thans een man van omtrent 90

jaren, lang gewoon, als de aanzienlijkfte Leeraar

der Oosterfche Christenen befchouwd te worden ,

verbeeldde zich, dat, het gene hij, bij deze twis-

ten , zeggen of doen zou , beflisfend zou wezen.

Door TiiEOFiLUS, hoewel deze hem voorheen ver-

k^terd had, aangevuurd, beriep hij eene vergade-

ring der Bisfchoppen op Cyprus , door welke hij

het lezen der fchriften van origenes deed verbie-

den.

(•) PALL.\I?. /. c, pag. 61.
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III den. Hetzelfde bewerkte THEOFiLus, op eene Sij-

BOEK ^Q^Q |.g ^lexandri'è ^ en thans alles durvende wa-

Hoofdfl:. gen 9 bepraatte hij epifanius met weinig moeite,

na C. G. om naa Konftantimpokn te reizen, waar deze ei-

tot 4-6 g'^i'^^ijk; niets te doen had; doch waar theofilus

meer dienst van hem hoopte te hebben (*).

EPiFANi- EPIFANIUS, w^ancndc , dat een man als hij, zich

us reist
(lechts behoefde te vertonen, om alles af te doen,

naaKon- .,, . , .,, , • j •

ftantino- zeilde, in het midden van den winter des jaars 402,

poleu. naa KonftantlnopoJen^ verzeld van zijnen Aartsdia-

ken en andere Geestelijken van zijn Kerspel; bren-

gende tevens het befluit der vergadering mede, die

onder zijne vóorzitting gehouden was. Zoodra hij

aangeland was, hield hij, in eene Kerk ten platten

lande, eene Godsdienftige vergadering, in welke hij,

op verzoek van eenige tegen chrysostoimus kwa-

liikgezinde Monniken , eenen Diakon voor hun

Klooster inwijdde. Een inbreuk op de rechten van

een' ander Bisfchop , die voor epifanius niet

vreemd was. chrysostomus , zonder zich daar

over moeilijk te tonen, zond veel meer, toen hij in

de Had kwam , zijn geheele Geestelijkheid , om hem

te vcrvv-elkomen , ook liet hij hem nodigen , om in

het Bisfchoppelijk huis zijn verblijf te nemen. Doch

epifanius floeg niet alleen deze uitnodiging af,

maar verklaarde ook, dat hij geene Kerkgemeenfchap

met CHRYSOSTOMU^ kon houden, voordat deze de

Lange Broeden uit de ftad verdreven, en
,
de ver-

oordeeling der fchriften van origenes eigenhandig

on-

(*) SOCRAT. /. C. C. 10. SOZOM. /. C, C. I4.
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ondertekend zou hebben, chrysostomus gaf ten III

antwoord, dat in dit ftuk niet verder gedaan kon ^°^^

worden, tot dat de Kerkvergadering, daar over uit- Hoofdfl,

gefchreven , beflist zou hebben ( * ). "^ C. G,

Hier op deed epifanius zijn best , om de ove- j^j ']^S^[

rige Bisfchoppen , die zich te Konfiantinopoïen be- —
vonden, op zijne zijde te brengen. Sommigen van^'J^^e*

dezen ondertekenden de veroordeling der fchriften jaar.

van ORiGENES, die hij liun voorlegde, anderen wei-

gerden. Onder deze laatften was ook theotimus,

een Bisfchop uit Scythi'é^ dat is. Opziener der Ge-

meente te Tow/, en andere langs de Zwarte Zee.

Deze, die groten roem van Godzaligheid en zelfs

van Wonderwerken had , antwoordde aan epifa-

nius op zijn voordel; „ Jk wil iemand, die voor

„ lang ontflapen is, niet befchimpen; ook verftoute

5, ik mij zelven niet, iet zoo fchandelijks te doen,

„ dat ik zou veröordeelen , het gene onze voorva-

5, ders niet verworpen hebben: voornaamlijk, de-

5, wijl ik weet, dat 'er geene Hechte leere in de

5, Boeken van origenes bevat is (f)." chry-

sostomus liet wel, bij herhaling, zijne woning en

de gemeenfchap van openbaren Godsdienst aan epi-

fanius aanbieden, maar deze bleef fteeds op zijne

oude voorwaarden liaan. In een onbezonnen ver-

trouwen op zijn aanzien , beledigde hij zelfs de

Keizerin, Haar Zoon ziek geworden zijnde , liet

zij

(*) Fita Epiphan. Opp. Tom. II. pag. 373. socrat.

l. C. C. 12, 14. SOZOMEN. /. C.

(f) SOCRAT. /. f. SOZOM. /. f. C. I4.
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III zij hem verzoeken, om voor den jongen Prins te

*^^ bidden. Hij gaf tot befcheid: de Prins zou in het

Hoofdft. leven blijven, indien de Keizerin dioskorus en de

na C. G. niet hem verbondene Ketters de ftad uitdreef: haar

tot 476! ^"^ ^^^^ verdraagzaamheid verwijtende. Doch zij

— zond hem ten antwoord: „ Wil God mij mijnen

„ Zoon ontnemen , het zij zoo ! Indien gij dooden

„ levend kondt maken, zou uw Aartsdiakon niet

,, geftorven zijn. " Eindelijk befloot epifanius ,

aangehitst door de vijanden van chrysostomus ,

het gemene volkjen tegen dezen in beweging te

brengen. Ten dien einde wilde hij in een e zeer

talrijke Godsdienftige vergadering in de Apostel

-

Kerk den Kanzel beklimmen, en in aller tegenwoor-

digheid, eerst de Boeken van origenes veröordee-

len, vervolgends dioskorus en zijne aanhangers in

den Ban doen, en eindelijk ook op chrysosto-

mus, als derzelver befchermer, losgaan. Doch (\t-

ze Bisfchop geloovende , dat het meer dan tijd was

,

om een zoo buiten fpoorig gedrag palen te zetten

,

zond ééiien zijner Ouderlingen, ser.apion, epifa.-

Kius, die reeds op weg was naa de Kerk, te ge-

moet, die hen voorhield, hoe veel hij reeds tegen

de Kerkelijke wetten ondernomen had , en hem

waarfchuwde , dat hij zelf wel gevaar kon loo-

pen , indien het gemeen eenen opfiiand maakte.

SERAPioN , die als een heethoofd befchreven

wordt (*), zal w.iarfchijnlijk zijnen last fcherp ge-

noeg hebben verricht, altoos epifanius verfchrik-

te

(*) sozoM. Hist. Ecdcs. VIII. Cap. 9,
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te' er zoo van , dat hij niet in de Kerk durfde lir

komen (*). ^^^^^

VII
Zedert zag hij ook van zijne hevigfte ontwerpen Hoofdft.

af , en verzoende zich met de Lange Broeders, '^ C. G,
Toot" qX^

Toen dezen hem , op bevel der Keizerin , een be-
'^^^

^3*

zoek gaven , vraagde ammonius hem , waarom hij hen

van Origenicianfche dwalingen befchuldigde , daar '''''" ^^'^'

hij immers zelf bekende , nooit iet van hunne fchrif- dood.

ten gelezen, noch van hunne leerlingen gehoord te

hebben, epifanius moest bekennen , dat hij hen

enkel op het verhaal van anderen beoordeeld had.

5, Maar zoo hebben wij, ten uwen aanzien, niet

5, gehandeld ,
" zeide ammonius ; ,, wij hebben

5, uwe leerlingen meermaalen gehoord , en uwe

5, Boeken gelezen, onder anderen het Anker des

„ Geleofs. Als velen u fcholden , en voor een*

5, Ketter wilden uitmaken , hebben wij voor u ,

„ zoo als billijk was, als voor onzen Vader, ge-

5, flreden, en u verdedigd. Gij hadt ons dus ook

5, niet, op een bloot gerucht, moeten veröordee-

„ len." EPIFANIUS fcond befchaamd, en behan-

delde hen zeer beleefd. Kort daar na ging hij te-

rug op reize naa Cyprus; doch met welke gezind-

heden omtrent chrysostomus , kan men niet met

zekerheid bepalen. Want, alhoewel de ongenoemde

Schrijver van zijn leven (f) verzekert, dat hij de

Keizerin vooraf vermaand hebbe , haren onreclit-

vaardigen haat tegen den gemelden Bisfchop af te

leg'

C *) SOCRAT. /. C. C. 14. SOZOM, /. C. C. I4, I5.

(T) /-"//. E/>ip'i. l. c. C. 62.
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III leggen, en toen hij haar onverzetlijk vond, lievef

^^^ zich hebbe willen verwijderen, dan in de maatrege-

Hoofdft. len tegen hem deel te nemen, weten echter socra-
iia C. G. TES of sozoMENUs hier niets van. Veeleer verha-

tot 476. ^^" ^y ' hoewel met twijfeling aan de waarheid van

— dat gerucht , dat epifanius , zoo als hij ftond

fcheep te gaan, aan chrysostomus had laten zeg-

gen: „ Ik hoop, dat gij niet als Bisfchop flierven

„ zult ," en dat deze hem heeft laten antwoorden :

„ Ik hoop, dat gij nooit weder in uw Vaderland

„ zult komen." Beide is gebeurd; doch waarfchijn-

lijk zijn deze gezegden eerst uitgedacht, nadat het

geval plaats had. Men voegde 'er nog bij (*),

dat hij tegen de Bisfchoppen, die hem tot aan zee

uitgeleide deeden, zal gezegd hebben: ., Ik laat u

„ de Stad, het Paleis, en den Schouwburg; maar

„ ik ga voort, want ik moet mij haasten." De

Gefchiedfchrijver, die dit verhaalt, is daarom zeer

geneigd, om te gelooven, dat God aan epifanius

zijne op handen zijnde dood bekend hebbe ge-

maakt. Deze volgde ook werklijk op zee, in het

jaar 403.

THEOFi- Niet lang na het vertrek van epifanius, kwam-
Luslcomt

^jj^QPjj^^g die zich van hem had willen bedienen,
re Kon- ^ „ . , ^ ,. . .

ftantino- te Konfiantinopokn aan. De Keizenn, wier onge-

polei!. nade chrysostomus zich op den hals had gehaald,

wendde zich thans geheel op de zijde van zijnen

tegenftreever , die ook onder weg reeds zeide, dat

hij naa de Hoofdflad ging, om den Bisfchop aldaar

af

(*) sozoMEN. /. c, Cap. 15.
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af te zetten (*). Met hem lieten zich te gelijk ifl

vele andere Bisfchoppen te Chalcedon , eene flad van ^^^
Bii/iyfiië, tegen over Konfianiinopoïen liggende, vin- Hoofdft.

den; die hij gedeeltelijk daar bij Brieven ontboden na C. G.

had , gedeeltelijk de vijanden van chrysostoïniüs , [^^ ^-5]

vooniaamlijk zulken , die deze van hun Bisdom

ontzet had. Met dezen beraadflaagde THBX>FrLus,

over de zekerfle middelen, om chrysostomus uit

den weg te helpen. Eindelijk begaven zij zich allen

naa Konflantinopolen , werwaards theofilus vele

Egyptifche en Indifche kostbaarheden medebracht,

om daar mede aanhangers te winnen. Niemand van

de Geestelijkheid dier ftad verwelkomde hem, om-

dat zij wisten, dat hij als een vijand vau hunnen

Bisfchop kwam. Ook vermijdde theofilus, ge-

dnurende de drie weeken van zijn verblijf alhier,

volftrekt chrysostomus te zien; en alhoewel deze

hem nodigde, om met zijn gevolg in het Bisfchops

huis te wonen, nam hij liever in de voorftad zijn'

intrek. Even min bezocht hij de Kerk , zoo als

nogthans de nieuw aangekomene Bisfchoppen ter-

flond deeden. Daar tegen fmeedde hij onöphoud-

lijk ftreeken tegen chrysostomus, terwijl hij de

aanzienlijken met geld, anderen door gastmaalen en.

vlijen op zijne zijde bracht. chrysosto3ius, die

volftrekt niet begrijpen kon , waar mede hij daz^n

haat verdiend had , deed intusfchen vergeeffche

moeite, om tot een gefprek met hem te komen (f).

(*) PALLAD. in Bialog. p. 72.
^'~

(t) PALLAD. /. c. pag. 12. fq. pag. 64. fq. S0C:1AT.

/. c. C. 15. SOZOM. /, f. C. 16.
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lil Eigenlijk was theofilus alleen in de Hoofd(!ad'
BOEK gekomen , om zich tegen zijne befchuldigers te ver-

Hoofdfl. antwoorden. En in de daad, de Keizer gaf thans

m C. G. last aan chrysostomUxS , om den Bisfchop van

^^J^
^^^' Alexandri'è ^ ovQx de menigvuldige geweldenarijen j

waar van hij befchuldigd werd, te verhooren. Doch

,^ CHRYSOSTOJMUS dacht te grootmoedig, dan dat hii
moedij;- °

.
i

,

,

heid van zich van dit aangeboden en wettig middel zou be-

CKRYsos- diend hebben, om zijnen vijand te grond te hel-

pen. „ Uit eerbiedige hoogachting, " fchrijft hij

aan den Bisfchop van Rome (*), ,, zoo wel voor

,, de wetten onzer Voorvaderen, als voor den man

„ zelven , en dewijl wij zijnen Brief in handen had-

,, den, waar in hij fchreef, Kerkelijke zaken moe-

„ ten in het Landfchap zelf onderzocht en afgé-

„ daan worden , waar zij voorgevallen zijn , heb-

„ hen wij dit beöordeelen niet aangenomen, maar

„ op het nadriiklijkst van de hand gewezen."

Drift van theofill'S daartegen vervolgde zijn ontwerp met
THEOFi-

^gg ^g vijandiger heviglieid. Hij was nu zeker ,

Kerkver- door de Keizerin , door verfcheidene Bisfchoppen

,

ppdering
g,-, andere Geestelijken, ook door eenige Grooten

,

Ei]; die allen , uit verfchillende oorzaken » misnoegen

tegen chrysostomus hadden opgevat, onderfteund

te zullen worden. Vooreerst dan hitfte hij twee

Kerkendienaaren , die chrysostomus , om grove

misdaaden , had afgezet , op , om klaagfchriften tegen

hem in te leveren , door hun hoop te geven , dat

zij hunne ambten weder zouden krijgen. In het-

zel-

(*) Bij FALLAD. /. C. pag, 12. fq.

\
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zelve was niets waars, dan dat chrysostomus hI

verordend had, dat de Christenen, na het eebnnk ^^^^
VII

van het Heilig Avondmaal , opdat zij niet iet daar Hoofdft.

van onverziens met het fpeekzel mogten uitwerpen , na C. G.

een mond vol water zouden gebruilven. theofi- lH^^^
tus , deze klagteu ontvangen hebbende , wendde .

-

'

zich met zijne aanhangers aan den Keizer, om een

bevel verzoekende, dat chhysostomus zich daar-

omtrent voor hem zou verantwoorden. Dit verkre-

gen zij ook; maar vergaderden niet te KonftantinO'

polen ^ waar het önbefchaamde en onrechtvaardige

van hun gedrag het gemaklijkst erkend of ook nage-

gaan kon worden; maar bij Chalcedon^ op een

Landgoed van den voormaligen Staatsdienaar, ru-

FiNUS , de Eik , of Eikenboom genoemd , waar op

men een Paleis , eene Kerk , en een Klooster

vond (*). Hier hielden zij zich onledig, met het

aannemen van alle klagten tegen chrysostomus,

die zijne vijanden wilden aanbrengen, en een fchijn-

baar onderzoeken van dezelven. fotius (f) heeft

ons de Handelingen van deze Kerkvergadering op

den Eik^ die in het Jaar 413 gehouden werd, be-

waard, waar uit men ziet, dat 'er 45 Bisfchoppen

tegenwoordig zijn geweest, die twaalf zittingen te-

gen CHRYSOSTOMUS, CU de dertiende tegen hera-

KLIDES , dien hij tot Bisfchop van Efeze had inge-

wijd , gehouden hebben.

De eerfle befchiildiger tegen chrysostoi\ius vóór Handef

de-

C * ) PALLAD. /. C. p. 65. SOCRAT. /. f.

Ct) Bm-o^k. Cod. L\X.pag. 53.

VI. Deel. Bb
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111 deze Kerkvergadering was één van zijne Geestenj-

BOEK \^QYi
^
joANNES. Deze bracht 29 klairgpunten tegen

Hoofdft. hem voort, van welken geen één enkele op de Orlm

na C. G. geniaanfche veifchillen betrekking had ; ten v^rare

Jaar 363.
j^g^^ het zesde en negende daar toe wilde brengen.,

tot 476.
° o y

I volgends hetwelke hij epifanius eenen krankzinnig

lingen ^-^^ Qf kleinen Duivel genoemd , en ook rechtzinni-»
dezer

5

vergade §^ lieden, die naar zijn' wil in de gevangenis ge-

>^? te- zet, en daar m geftorven waren, niet ééns de be*

fosTo^^'
gf^venis waardig geacht zou hebben. Al het ove-

nvs. rige betrof zijne zeden , en zijn gedrag omtrent

Geestelijken, en in KerkeUike zaken. Vervolgends

zond de vergadering twee Bisfchoppen aan chry*

sosTOMUS, om hem ter verantwoording op te roe*

pen. Thans bevonden zich juist veertig Bisfchop»

pen bij hem, en onder dezen palladi us , uit wien

dit verhaal ontleend is (*), die niet min, dan

CHRYSOSTOMUS zêif, vcrbaasd ftonden, dat theo»

FiLus van eenen, met zoo veel recht befchuliig-

den, op ééns de befchiildiger en richter van eenen

onfchuldigen had kunnen worden. chrysostomüS

vermaande hen, voor hem te bidden, omdat zijn

einde op handen was. Men herinnerde zich een

verfpreid gerucht, dat zijne floute vrijmoedigheid in

het prediken hem zijn hoofd zou kosten, chry*

SOSTOMUS vermaande hen tot lijdzaamheid en ftand*

vastigheid; bij wilde niet, dat zij de K'.rkelijke ge*

meenfchap met zijne vijiinden zouden afbreken, al-

leen verzocht hij hen , zijne afzetting , welke hij niet

ver-

C^ L. c. pag. 66. Jq,
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verdiend had, niet te onderfchrljven. Onder deze III

gefpreldien, kwamen de afgevaardigden van het Sy- ^^^^

node aan , met eene fchriftelijke indaging aan chry- Hoofdft,

sosTOMUS. Zijne vrienden zonden terflond daar op "^ C. G,

drie Bisfchoppen uit hun midden , met twee Ouder- J^'^ ^„^*

lingen aan theofilus , om hem , in hunnen naam

,

.

te waarfchuwen , de Kerkelijke wetten niet zoo ftout

te overtreden , of fcheuringen in de Kerk te veroor-

zaken ; tevens lieten zij hem aanzeggen , dat hij veel

meer fchuldig was, zich voor hen te ftellen, naar-

dien 'er zeventig klaagpunten tegen hem aan hen

waren overgeleverd; ook waren zij de meesten in

getal, alzoo 'er bij hem in alles flechts 36 Bisfchop-

pen uit één Land vergaderd waren , daar zij 40

fterk waren, uit verfcheidene Landen, en daar on-

der zeven Metropolitanen. chrysostomus zelf

antwoordde fchriftelijk aan de tegen hem verbonde-

ne Bisfchoppen, dat hij tot hier toe niet geweten

had, dat door iemand eenige klagte tegen hem was

ingebracht, dat hij, hoe zeer hij 'er op ftaan kon,

om in zijne ftad te recht gefield te worden, echter

voor hunne en elke andere vergadering zou verfchij-

nen , indien men theofilus en nog drie andere

Bisfchoppen , die zijne verklaarde vijanden waren

,

van het getal zijner richters uitfloot. Vervolgends

werd de indaging tegen hem nog driemalen her-

haald, zelfs verzochten zijne vijanden aan den Kei-

zer, dat hij met geweld voor hunne rechtbank ge-

bracht mogt worden.

Dewijl CHRYSOSTOMUS bij zijne weigering vol- Zij ver-

Bb 2 hard-
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III hardde, ging de Kerkvergadering voort, met hare

BOEK handelin2;en , zonder zich aan zijne afwezendheid te
vn

Hoofdft. kreunen. Zij nam het klaagfchrift van den Mon-
na C. G. nik joannes tegen HERAKLroES aan , waar in deze

tor 476. 'beticht werd, een Origenist ^ en een dief xt zijn,

die desniettemin door chrysostoiMus tot Bisfchop

oordeelt ^^g aangefteld: als ook dat de klager veel van de-
CHRYSOS- ° '

1 ^ . . -,1
TOMus. zen laatlten , wegens de Origentsten , had moe-

ten lijden. Na een oppervlakkig onderzoek van eeni-

ge punten van dit klaagfchrift, en nog een ander,

door zekeren Bisfchop isaacius ingeleverd, en na

het verhoor van eenige getuigen, kwamen de bijëen-

vergaderde Bisfchoppen tot een befluit, dar chry-

sosTOMUS van zijn ambt behoorde ontzet te wor-

den. Zij fchreven dit ook aan de Geestelijkheid te

Konflantinopolen ^ en gaven 'er tevens den Keizer

bericht van. x^an dezen, ftelden zij voor, dat chry-

sosTOMUS van verfcheidene misdaaden befchuldigd

was geworden; maar dat hij, door zijn geweten te-

rug gehouden , niet verfchenen , en daarom van heiï

afgezet was. Bovendien befchuldigdea zij hem van.

de misdaad van gekwetfte Majefteit, en verzochten,

dat hij deswegens geftraft, en uit de ftad gejaagd

mogt worden (*>

cHRYsos- Drie dagen daar na werd chrysostomus wezen-

TOAius
^y-]j_^ op bevel des Keizers, ter frad uitgeleid. Hij

fhntino- ^^^.d wel nog langer op den bijftand van het volk

polen kun-

( * ) FOTIUS /. C. PALLAD. /. C. pUg, 74. SOCRAT. /. ff,.

Cap. 15. sozoM. /. c. Cap. 17.
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TTI
kunnen rekenen , hetwelk zijne verwijdering volftrekt

niet wilde gedoogen, en zich zeer verbitterd toon- vil

de tegen theofilus en zijne aanhangers , ja tegen ^^^'^^

den Keizer zelven , doch hij gaf zich vrijwillig jaaj. 263]

over , om de reeds uitgeborftene onrusten niet te tot 476.

vermeerderen. Het gemeen geraakte echter in eene , '

oproerige beweging , toen het de wegvoering van zij- ven.

nen Bisfchop vernam ; en deze nam bijzonder toe

,

door de aankomst van theofilus. Deze wilde nu

ook den Bisfchop heraklides veroordeeld hebben;

alhoewel hij afwezend was. De aanhangers van

CHRYSOSTOMus bcwecrdcn , dat dit ten hoogflen

onbillijk was ; en raakten met de Alexandrifiers

handgemeen , waar bij fommigen het leven verloren.

Maar des te gemaklijker had theofilus zich met

de Lange Broederen , en in het algemeen met de

Nitrifche en Sketifche INlonniken verzoend , nog

ftaande de Kerkvergadering. Men zeide hun , dat de

vergadering zelve voor hen bad; hij vermaande hen

enkel zich te bekeeren , en nam toen deze lieden

,

die hij zoo lang als Ketters vervolgd had, zonder

meer van origenes te gewaagen , in de Kerkge-

meenfchap weder aan, nadat zij hem om vergiffenis

verzocht hadden. Hij had naamlijk zijn hoofdöog-

merk aan een' anderen kant bereikt , en isidorus

had ook reeds de wereld verlaten (*),

De

(*) PALLADius Dialog. Cap. 15. socrates Hist. Ec-

des. Libr, IV. Cap. 15, 17. sozoM. Hht. Eccles. Libn

Vill. Cap. 17.

Bb 3
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III De overwinning van theofilus was nogthans

^°^J^
heel kort van duur, alzoo het Hof zich kort daar

Hoofdft. na genoodzaakt zag , om aan de onftuimige eifchen

na C. G. yan het volk toe te geven, en chrysostomus te-
Tooi» ^m'^

tot 4-6.' ^"o ^^ roepen. Deze keerde onder de luidruchtigfte

toejuichingen des volks weder, hetwelk nu^ theo-
Wordt piLus zocht, om hem in zee te fmiiten. chrysos-
weder
herfteld. ToiMUS drong terftond aan op eene rechtmatige en

Opnieuw
talrijker Kerkvergadering , voor welke hij zijne zaak

nen. Verdedigen w^ilde; maar zijn tegenftrever koos fpoe-

Sterft. dig het hazepad nan Egypte; werwaards hem ook

zijne meeste aanhangers verzelden. Hier werden zij

van het graauw met vele fcheldwoordcn ontvangen.

Evenwel weigerde theofilus, op bevel des Kei-

zers, te Konftaniinopohn te komen, en zijnen be-

ledigden tegenpartijder recht te laten gefchieden; hij

wendde voor , dat hij Alexandri'è niet verlaten kon ,

omdat 'er anders , uit hoofde van de uitftekende ge-

negenheid der inwoners jegens hem , een .oploop

zou kunnen ontftaan. Ondertusfchen liet chrysos-

tomus niet af, aan te dringen, op eene rechtbank

van Bisfchoppen. Omtrent 60 Bisfchoppen , die te

Konftantinopohn waren bijeengekomen, hadden reeds

het gedrag der Kerkvergadering op den Eikenboom^

tegen hem gehouden , voor vernietigd verklaard.

Maar zijne omflandigheden veranderden kort hier na

op nieuw, dewijl hij zich andermaal de ongenade

der Keizerin op den hals haalde. Bij deze gunffige

uitzichten keerden zijne vijanden zich terflond we-

der tot THEOFILUS, bcgeercnde , dat hij zelf in de

hoofd-
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hoofdftad terug komen, of hun aanwijzen zou, hoe III

zij cHRYSOSTOMus met kracht zouden kunnen aan- ^°ffvil
vallen. Hij zond hun dan drie deugnieten van Bis- Hoofdft,';

fchoppen toe, met die wetten, welke de yfr/^'- na C. G.

mn (), op de Kerkvergadering te Antiochië , in het
J^j

.J^^

jaar 341 , gemaakt hadden. Onder dezelven moest

inzonderheid deze tegen chrysostomus dienen,

dat een Bisfchop, die door eene Kerkvergadering

was afgezet, en zich evenwel verftoutte, zijn ambt

nog verder waar te nemen, hetzelve voor altijd ver-

liezen, ja niet ééns verders ter verantwoording toe-

gelaten zou worden. 'Er verëenigden zich wel 4a

Bisfchoppen met chrysostomus. Maar zijne vij-

anden hadden , over het algemeen , zoo vele Bis-

fchoppen uit de aangrenzende Afiatifche Landfchap-

pen naa Konflantinopoïen opöntboden, dat het hun

niet zwaar viel, om, op eene nieuwe Kerkvergade-

ring, in het jaar 404, zijne afzetting, volgends den

bovengemelden AntVóchifchen Kerk regel, te doen be-

krachtigen. Nadien de Keizer ook volkomen tot

de gevoelens zijner Gemaalin overging , werd dit

vonnis fpoedig , met alle flrengheid , voltrokken.

chrysostomus werd , voor de twede keer , uit

de ftad geleid , en in ballingfchap verzonden , in

welke hij , na het doorftaan van vele rampen en

moei-

(*) Dus zegt PALLADius /. c. pag. 76, 68. nlhoewel

deze Kerkvergadering niet enkel uit Arianen beftaa»

had. Zie IV. Deel, Blaclz, 288.

Bb4
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VII

Hoofdft.

na C. G,

Jaar 363.

tot 476,

De Wes
terfche

Kerken
fpreken

vergeefs

voor
CHRYSOS-

TOMUS,

moeilijkheden, in het jaar 407, zijn leven eindig-'

de ('*).

Toen de vervolging zich tegen hem vernieuwde»

en 'er in de Oosterfche Kerk, hoe zeer hij 'er vele

verëerers had, wegens den haat van het Keizerlijke

Hof, geene befcherming meer voor hem te wachten

was, hoopte chrysostojmus in de VVesterfche Kerk

nog eenige onderfteuning te vinden, alwaar hij aaa

de drie vooriiaamfte Bisfchoppen van Italië^ l\no«

CENTius I, te Rome, venerius te Medioknum

^

Q Milaan,') en chromatius te AquUeja, zoo wel

zijiie onfchuld als zijn lijden voordroeg, hen verzoe-

kende, de Kerkgemecnfchap met hem te onderhou-

den , en zich ook openlijk tegen zijne vijanden te

verklaren, zoo als hij zelf bereid was, zich voor-

eene onpartijdige Kerkvergadering te verdedigen. De

gelijkluidende Brief, welken hij aan deze Bisfchop-!

pen afzond, is ons door palladiüs bewtiard (f),-

Ook hebben wij te vooren reeds aangemerkt (§),

dat ciiRYSOSTOMUs zich met denzelven geenszins

op eenigen Italiaanfchen Bisfchop, als Richter, be-i

roepen hebbe. Doch te Rome was theofilus hem

reeds voorgekomen, hebbende hij aan ïnnocentius

door eenen Voorlezer van zijne Gemeente bericht,

dat hij CHRYS.osTOMUS had afgezet. De Bisfchop

van

(*) PALLAD. /. C. p. 16. fq. 7S- /?• SOCRAT. /. C. C>

16. SOZOM. /. c. C. 19. fq.

(t) Dial. de Fit. S. Chryfost. C. 2. png. 10-22,

( § ) V. Dcd, BlaJz, 284. • -
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xm Rome ftond verwonderd, dat die van Alexan- m
drie dit alleen zou gedaan hebben , en hem geen be- boek

richt van eene Kerkvergadering, en andere omftan- Hoofdd.

digheden, gegeven had. Maar toen hij den Brief na C.G,

van CHRYSOSTOMUS ontving , fchreef hij aan den
jj^j. ^ ||

éénen en anderen , dat hij in de Kerkelijke gemeen- -

fchap met hen volftandig bleef; alleen keurde hij de

veröordeeling van chrysostomus af, en begeerde

het bijeenroepen van een onberispelijk Sijnode vaa

Westerfche en Oosterfche Bisfchoppen, waar onder

zich geene vrienden of vijanden van ééne der par-

tijen bevinden zouden. Kort daar na brachten hem

wel eenige afgevaardigden van theofilus een uit-.-

voerig verflag van de door hem gehoudene Kerkver-

gadering, maar innocentius berispte, in zijn ant-

woord, op nieuw, eene zoo overhaaste handelwijze

met eenen afvvezenden; ook vermaande hij theofi-

lus 5 zich , indien hij een goed vertrouwen op zij-

ne zaak had, voor een Christelijk Sijnode te ftel-

len, en aldaar zijne befchuldigingen , volgends de

Nice'ifche Kerkregele 1 , (want dat de Roomfche

Kerk geene andere aannam,) aan te voeren. Hier

op kwamen (leeds meer Geestelijken uit het Oosten,

voornaamlijk van de vrienden van chrysgstojmus,

te Rome ^ gedeeltelijk zelfs als vluchtelingen. Deze

verhaalden de wreede mishandelingen, welke bij ge-»

leg^nheid van zijne ballingfchap gepleegd waren.

Dit gaf eindelijk aanleiding tot een vertoog van in"-

NOCENTius aan den Keizer honorius , die den Ita-

li'danfche Bisfchoppen gebood, in eene vergadering

Bb 5 hief
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III hier over te raadplegen. Hun befluit viel dusdanig

^?? uit, dat hij, voor de derde keer, in deze zaak,

Hoofdft. aan zijnen Broeder, den Keizer arkadius, fcbreef,

na C. G. om hem de herftelling van chrysostomus aan te

tot 4-6. bevelen , voor wien zich alle de Westerfche Bis-

—' ' fchoppen verklaard hadden. Boven alles verzocht

hij zijnen Broeder, theofilus, die al dit kwaad

zou gedicht hebben, ook tegen wil en dank voor

eene Kerkvergadering van Westerfche en Oosterfche

Bisfclioppen te ThesfaJomca te doen verfcbijnen, op-

dat door dezelve de vrede weder herfteUl mogt wor-

den. Doch de Bisfchoppen, en andere Geestlijken,

die dezen Keizerlijken Brief, benevens Brieven der

ItaU'danfche Bisfchoppen , naa Konftantinopoïen

overbrachten, werden niet eens bij arkadius tot

het gehoor toegelaten , en keerden , onverrichter za-

ken , terug ( * ).

THEOFi- Omtrent dien zelfden tijd, toen het tfteofilus

LUS gelukt was, chrysostoimus geheel te doen vallen,

een groot omtrent het jaar 404, fchijnt hij hem ook in een

Boekte- bijzonder tegen hem gericht groot Boek vervolgd te

f^^^rc^c hebben. Dit Bock is niet meer voorhanden; maar
CHR I SOS"

TOMus. FACUNDUS, ccu Afrtkaansch Bisfchop, omtrent het

midden der zesde eeuw, en verftandiger dan zijne

tijdgenoten, heeft 'er plaatzen uit bewaard (f). De-

ze ontfchuldigt zich met de noodzaaklijkheid , welke

zijn

(*) PALLAD. /. C. pag. 22-34.

I^f ) FACüND. HERMiAN. Defenf. t'iium Capituhr, L.

IV. C. 5. pag. 436. Tom. II. Gpp. sirmondi.
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zijn ontwerp medebracht, dat hij voorbeelden aan- iiï

haalde, uit een werk, hetwelk van de lompfle fcheld-
"^Jj^

woorden krielde, theofilus fchreef daar in van Hoofdd.

CHRYSOSTOiNius , dat hij de Broederen met dcnzelf- "^ C. G.

den onreinen geest vervolgd had, door welken saul
J^^ ^^J'

geworgd werd ; hij was godloos ,
pestig , krankzin-

nig, en woedend geweest, en had, op zijne onzin-

nigheid grootsch, zijne ziel aan den Duivel overge-

geven; even als de Satan, had hij zich in een En-

gel des lichts veranderd, en als de Verrader judas,

aan christus bezondigd, nademaal hij beweerde,

dat de Verlosfer, omdat hij kwalijk bad, niet ver-

hoord was geworden; hij was geen Christen, nog

flimmer dan de Babylonifche Koning belsazar, en

dan de Afgoden in het gemeen; maar hij zal 'er

ook in de eeuwigheid flrafFe voor lijden, facun-

Dus, dit en nog meer uitgekipt hebbende, voegt 'er

goedhartig genoeg bij, hij wilde uit dit Boek chry-

SOSTOMUS niet leeren kennen, die zulke mishande-

ling geheel niet verdiend had; maar ook theofilus

niet, die vele bewijzen van zijne deugd gegeven

had, en naar deze toevallige ziekte of razernij niet

beoordeeld moest worden; maar wel leerde hij 'er

uit, hoe ellendig het menschlijk leven zij: „ Want

5, indien aan zulke mannen zoodanige dingen over-

„ komen zijn, wat moeten wij dan niet voor ons

5, en ons gelijken zorgen?" Bij theofiLus was

dit evenwel niets onverwachts. Maar men moet het

droevig en fchandelijk voor HiëRONYMUS noemen,

dat hij zich van dezen Bisfchop heeft laten gebrui-

ken.
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BOEK
VII

Hoofdft.

na C. G
Jaar 363
lot 47<5,

THEOFI-

Lus ver-

volgt

CHRVSOS

TOMUS

ken, om zulk een Boek in het Latijn te vertalen^

opdat , zegt facundus , die genen, welke deze

Taal fpraken , zich daar uit een recht deDkbeeld

van CHRYSosTOMus zouden maken. Ook verdient

hier eene plaats, uit eenen Brief van iiiëRONYMUS

aan theofilus , aangehaald te worden (*), in wel-

ke de kruipende vrome met den verketterenden toon

zoo natuurlijk gepaard gaat, als men het één en

ander bij zulke lieden , ontelbare malen , bijéén ge-

vonden heeft. „ Jk heb altijd gewenscht," fchrijft

hij, „ dat joANNEs, die voor dezen de Kerk van

„ Konjiantinopolen beftuurd heeft, aan God beha-

5, gen mogt; en ik heb de oorzaken van het ver-

„ derf, in hetwelk hij zich, op eene onvoorzich-

„ tige wijze , geftort heeft , volftrekt niet willen ge-

„ loven. Maar dewijl hij, om zijne andere on-

„ deugden niet te gewagen , de Origenisten tot zij^

„ ne vertrouwlingen gemaakt, aan velen van dezel-

5, ven Kerklijke Leer -ambten gefchonken , en door

„ deze misdaad den man Gods zaliger gedachtenis

,

„ EPiFANius, zeer bedroefd heeft, zoo heeft hij

„ verdiend, te hooren: Zij is gevallen^ zij ii g^-

„ ^'ai/cn , Babijlon l
"

THEOFILUS veranderde niet van gezindheid om-

trent cHRYSOSTOiMUS , zelfs nadat deze reeds over-

leden was. Men weet (f) , hoe één van zijne Egyp^

tifche Bisfchoppen hem deswcgcns hevige vervvijtea

heeft

(*) Epist. LXXXVIII. pag. 727.

(t) V. Deel, Bladz. 205.
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heeft gedaan. Men vindt wel bij eenen Schrijvet Ut

der VlIIfte eeuw ( * ) een bericht , dat theofilus , ^^^j^

•kort vóór zijn einde, in het jaar 412, voor een Hoofdft.

Beeld van chrysostomus , hetwelk hem vertoond ""^^ C. G.

Werd , veel eerbied bewezen heeft. Maar , om niet ^^^ . -^^

te zeggen , dat men uit zoo laate tijden geen ge —
tuisenis kan aannemen, het wordt ook daar door"PS^^ ' zijne

verdacht, omdat de Zusters Zoon van theofilus, dood»

en deszelfs opvolger in het Bisdom ^ cyrillus ,

van gelijke denkwijze als hij, den naam van chry-

sostomus, jaaren lang, niet hi de Kerkeboeken ge-

duld heeft. Bij alle de uitfporigheden van theo-

filus moet toch zijn ijver voor de rechtzinnigheid,

en zijne verbindtenis met derzelver voornaamfle

ileunpilaren , epifanius en HiëRONYMus, op vcleïi

van zijne tijdgenoten en naaste nakomelingen, eenen

voor hem voordeeligen indruk gemaakt hebben.

Velen der aanzienlijkflie Leeraars en Kerkvergade-

ring der Vde eeuw (f), hebben van hem met ach*

ting , zelfs onder den naam van den Heih'gen theo-

filus, gewaagd. Onder dezen zijn zelfs Bisfchop-

pen van Rome, bij voorbeeld leo I, alhoewel hg

naamvlijks met deze gemeente weder tot gcmeen-

Ichap gekomen is. Wij zullen in het vervolg gele-

genheid hebben, om op te merken, dat chrysos-

TO-

(*) jo. DAMASCEN. de Imagimb. Orat. IIL pag. 385.

Tom, I. Opp,

(t) Zie de lijst bij tillemoint Mémoirei Tem, XL
Z»^^. 44I-49P.
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in TOMUS ook niet vrij geweest is van gebreken en

^^^ misflagen ; doch dit doet niets tot veröntfchuldiging

Hoofdfl. van THEOFiLus , ;Z00 ver wij thans oordeelen kun-

B? C. G, nen , dewijl hij door chrysostomus nooit beledigd

itot 470^^^^' "^ö bevoegd kon gerekend worden, om zich

M in alles, waar in deze anders dacht en handelde,

dan hij, tot deszelfs Richter op te werpen.

Bcfluit Dus hep het tweede toneel der twisten over ori-
vandeze genes af, welke zonder eenig nut of voordeel voor
twistec.

de kennis of deugd der Christenen , maar integen-

deel, met onbetaamlijke driften, en ergernis van op-

-rechte Christenen gevoerd waren. Misfchien oor-

deelt deze of gene, dat zij niet verdienden, zoo

uitvoerig te Boek geflagen te worden, en wij be-

kennen het, zo men op de belangrijkheid der zaak

zelve ziet; doch aan den anderen kant hebben zij

ons verfcheidene vermaarde Leeraars en Voorltan-

ders der Kerk in huii waar karacter leeren kennen,

en niet min den geest dezer tijden, bijzonder met

betrekking tot Kerkelijke en Godgeleerde twisten ;

de gereedheid, om partijen en aanhangen te ftich-

ten, aan te voeren, of te beftrijden; de geduchte

magt, domheid en verbastering der Monniken; de

zwakheid van het Keizerlijk gezag, bij binnenland-

fche opfchuddingen , tot welke de Godsdienst eea

voorwendzel aan de hand moest geven. De twist

zelf werd, hoe zeer de naam van origenes daar

in gemengd was, niet gevoerd over de dwalingen

van dezen Kerkleeraar, maar met perfoonlijken haat

tegen perfonen; dewijl zij, die als Origenisten be-

fchul-
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fchuldigd werden , altijd betuigden , dat zij die dwa- III

iingen geenszins wilden voorfpreken of oml;elsden , ^^j^

maar alleen beweerden, dat men hem ongelijk aan- HoofdlL

deed , door zijne menigvuldige verdienlten niet te. "^ C. G.

erkennen , tevens aandringende , dat velen van deze {q^ . ^5]

dwalingen hem niet toebehoorden , maar door an- j

deren in zijne fchriften waren ingelascht. Daarte-

gen hield zelfs theofilus niet op, de fchriften

van ORiGENES te lezen, nadat hij die reeds open-

lijk veroordeeld had, en gaf ééns aan iemand, die

zich over dit, met zich zdver. onbeftaanbaar ge-

drag, verwonderde, dit antwoord: „ dat deze

„ fchriften naar eene met menigvuldige bloe-

5, men beplantte beemde geleken , van welken hij

„ de goede plukte , en de ftekelachtige ftaan

„ liet C ).
"

(*) socRATES Htsf. Eccles. Libr, VI. Cap. 17.

Einde van het Zesde DeeL

J
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